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Prefață

Acei câţiva studenţi și pastori care stăpânesc mai multe limbi vechi 
și moderne, care citesc cu regularitate literatura de specialitate 

și care au dobândit deja încredere în propriile deprinderi exegetice cu 
siguranţă că nu au nevoie de acest manual. El a fost scris pentru cei 
care nu pot citi un psalm în ebraică la prima vedere, care nu sunt siguri 
ce înseamnă Vetus Testamentum și la ce se referă (cuvintele înseamnă 
„Vechiul Testament“, în latină, și reprezintă numele unei importante 
reviste de teologie). Manualul se adresează, așadar, celor care nu au 
nici cea mai vagă idee despre ce este un homoioteleuton1 (termenul 
înseamnă „final similar“ și este un factor de care trebuie să se ţintă seama 
în elucidarea anumitor probleme textuale). El vizează vasta majoritate 
a studenţilor de la seminar și a pastorilor și rezultă din convingerea că 
nici cei mai inteligenţi oameni nu pot înţelege proceduri și concepte 
care nu le sunt explicate cumva și că nu este nicio rușine în a căuta 
aceste explicaţii, în ciuda faptului că cei mai mulţi profesori de seminar 
nu se grăbesc să le ofere. Exegeza VT se caracterizează prin proceduri 
și concepte normative, iar acestea pot fi predate oricui este dispus să 
le înveţe. Este dureros că atât de puţini studenţi de seminar se simt cu 

1 homoioteleuton – „final similar“ a două cuvinte sau rânduri învecinate, 
care a pricinuit, uneori, erori de copiere (n. trad.).
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adevărat în stare să întreprindă exegeza unui text din VT – iar cei mai 
mulţi pastori, după toate aparenţele, nici nu se obosesc să mai încerce.

Mi‑am propus, așadar, să alcătuiesc un ghid etapizat pentru exegeza 
VT, evitând tehnicismul în favoarea simplităţii, dar fără a cădea în sim‑
plism, în așa fel încât el să explice nu doar procedurile, ci și scopurile 
exegezei și să slujească drept manual de referinţă atunci când studentul 
sau pastorul efectuează exegeza propriu‑zisă.

Abordarea mea exegetică pleacă de la câteva tendinţe personale 
conștiente, pentru care nu consider că este necesar să ofer justificări. 
Cea mai controversată este, probabil, insistenţa mea asupra ideii că 
exegeza ar trebui să includă linii directoare pentru aplicaţiile extrase 
din pasajul studiat. Exegeza constituie un demers prin excelenţă teo‑
logic, iar o teologie care nu‑și găsește aplicaţii în vieţile celor care 
alcătuiesc poporul lui Dumnezeu rămâne sterilă. Din acest motiv, am 
neglijat în mod deliberat câteva tehnici critice (de ex., structuralismul, 
critica redactării), care, deși fascinante pentru cercetător, se dovedesc 
prea puţin rodnice teologic, având, în ultimă instanţă, o valoare omile‑
tică neglijabilă, indiferent cât de mult i‑ar indispune această judecată 
de valoare pe unii cercetători. Am încercat să menţin un echilibru just 
între tehnicile sincronice și cele diacronice (tehnicile referitoare la text 
în forma lui actuală, respectiv, cele care vizează istoria evoluţiilor care 
au dus la textul în forma lui prezentă), dar numai în măsura în care 
ele promit un beneficiu teologic de ordin practic. Scopul exegezei este 
predicarea și transmiterea învăţăturii în biserică. Studenţii de seminar 
și pastorii știu aceasta din instinct și așteaptă, pe bună dreptate, ca 
exegeza sau studiile biblice, în general, să‑și dovedească relevanţa.

Acest ghid introductiv pleacă de la premisa că foarte puţini studenţi 
și pastori au acces la lucrări teologice în alte limbi decât engleza. La ce 
bun, atunci, să pretindem că au? Sugestiile bibliografice din capitolul 4 
se limitează deci, pe cât posibil, la lucrările de limbă engleză.

O trăsătură aparte a acestei cărţi o constituie capitolul 3, care pre‑
zintă demersul exegetic într‑o formă abreviată, ţinând cont de constrân‑
gerile temporale, special pentru pastori. Studenţii de seminar învaţă, 
cel puţin în principiu, să elaboreze o lucrare exegetică semestrială, în 
urma a zeci de ore de cercetare și redactare. Dar nimeni nu‑i învaţă 
cum să transfere această pricepere în predicarea săptămânală, unde au, 
probabil, la dispoziţie doar patru sau cinci ore pentru exegeza prealabilă 
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predicii. O astfel de exegeză poate fi făcută în mod responsabil, chiar 
dacă nu și exhaustiv, în câteva ore. Pastorii ar trebui să dobândească 
însă mai întâi o perspectivă de ansamblu asupra ghidului din capito‑
lul 1. Capitolul 3 reprezintă o condensare și o esenţializare a acelorași 
informaţii, cu un accent special asupra elementelor de interes omiletic.

Cei care aspiră să devină exegeţi ai VT, dar nu știu ebraică, ar tre‑
bui totuși să poată face uz cu folos de informaţiile care le sunt oferite 
aici – însă nu se poate nega că niște cunoștinţe minime de ebraică sunt 
un avantaj preţios pentru studenţi și pastori deopotrivă. Am făcut tot 
ce mi‑a stat în putinţă, pentru a‑i încuraja pe cei cu firave cunoștinţe 
de ebraică să le folosească oricum. Materialele auxiliare prezentate în 
capitolul 4 pot să‑i ajute mult mai mult să depășească dezavantajele, mai 
ales dacă este vorba de concordanţele electronice, care oferă, la o simplă 
apăsare de buton, o gamă întreagă de resurse ebraice‑engleze, a căror 
găsire era altădată mult mai greoaie. Într‑adevăr, pastorul care se folo‑
sește cu sârguinţă de limbile biblice în pregătirea predicilor, indiferent 
cât de ruginite se dovedesc la început cunoștinţele sale, nu va putea să 
nu dobândească o bună stăpânire a limbii, în timp. Sper ca acest manual 
să fie, pentru mulţi, o motivaţie de a păși pe acest drum.

Pentru a treia ediţie, am adăugat câteva explicaţii noi, am adăugat, 
am șters sau am modificat sute de propoziţii, am inclus zeci de titluri noi 
ale unor lucrări de referinţă, am actualizat listele bibliografice, deoarece 
multe lucrări au fost revizuite între timp, și am încercat să ofer și alte 
îmbunătăţiri, pe tot parcursul lucrării. Prin urmare, această ediţie a fost 
substanţial revizuită și extinsă. Le sunt profund recunoscător studenţi‑
lor mei, Wendy Wilcox Glidden și Filip Vukosavovic, pentru numeroa‑
sele sugestii, pe care le‑am inclus în această nouă ediţie. Este o bucurie 
să lucrez cu studenţii care iubesc cărţile și învăţătura și care vor ca și 
alţii să le împărtășească încântarea.

Ampla răspândire a celor două ediţii anterioare, inclusiv traducerea 
lor în diverse limbi, mi‑a adus un profund sentiment de împlinire și 
constituie dovada setei permanente după o predicare și o învăţătură 
întemeiate corect și încrezător pe Scriptură.
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Introducere

Exegeza constituie studiul amănunţit, analitic al unui pasaj biblic, cu 
scopul de a ajunge la o interpretare utilă a pasajului. Exegeza este un 

demers teologic, nu unul mistic. Deși rezultatele pot să difere ca aspect 
(pentru că și pasajele biblice diferă între ele foarte mult), există câteva 
reguli și standarde de bază pentru efectuarea ei.

Pentru a face exegeza VT în mod corect, trebuie să te pricepi câte 
puţin la toate. Vei interacţiona cu multe domenii: studiul funcţiilor și al 
sensurilor cuvintelor (lingvistică); analiza literară și a discursului (filo‑
logie); teologie; istorie; transmiterea scrierilor biblice (critică textuală); 
stilistică, gramatică și analiza vocabularului; și domeniul vag definit, dar 
inevitabil important, al sociologiei. Capacitatea intuitivă nativă este de 
mare ajutor, dar nu poate ţine locul muncii sârguincioase în activita‑
tea de cercetare. Exegeza ca proces se poate dovedi extrem de anostă. 
Rezultatele ei, din fericire, sunt adesea captivante. Dincolo de caracterul 
lor captivant, ele ar trebui să aibă întotdeauna o importanţă practică 
autentică pentru credincios, altminteri, exegeza nu‑și mai atinge sco‑
pul. Deși această carte este un manual introductiv și nu face o analiză 
exhaustivă a presupoziţiilor sau a tehnicilor exegetice, el ar trebui să 
te ajute, dacă motivul pentru care înveţi să faci exegeză este acela de a 
aplica foloasele ei în predicarea și învăţătura creștină.

Un exeget trebuie să folosească numeroase cărţi și surse. Dintre 
acestea, patru tipuri sunt deosebit de valoroase, pentru informaţiile 
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metodologice și bibliografice pe care le oferă în privinţa exegezei. Ar 
trebui să achiziţionezi toate cele patru tipuri de lucrări, pentru care 
menţionăm câte un titlu reprezentativ, după cum urmează:

Raymond Dillard și Tremper Longman, An Introduction to the Old 
Testament, Zondervan Publishing House, 1994.

sau
J. Alberto Soggin, Introduction to the Old Testament, ed. rev., 

Westminster John Knox Press, 1999.

Ambele introduceri conţin explicaţii lucide și concrete privitoare 
la tipurile literare și la diviziunile VT, abordări erudite, prezentări ale 
fiecărei cărţi, din perspectiva conţinutului și a criticii, a canonului și a 
textului. În plus, vei beneficia mult de pe urma indicaţiilor bibliografice 
ale oricăreia dintre cele două lucrări.

Frederick W. Danker, Multipurpose Tools for Bible Study, ed. rev., 
Fortress Press, 1993.

Danker oferă informaţii cu privire la context, definiţii și explicaţii 
pentru diverse cărţi, metode, surse și stiluri folosite în exegeza biblică. 
Lucrarea lui constituie sursa standard pentru informaţii de acest gen.

Richard N. Soulen, Handbook of Biblical Criticism, ed. rev. și adăug., 
John Knox Press, 1985.

Lucrarea lui Soulen este o colecţie de definiţii. Practic, orice termeni 
sau tehnici exegetice pe care le vei întâlni sunt explicate detaliat de 
autor.

Joseph A. Fitzmyer, An Introductory Bibliography for the Study of 
Scripture, ed. a 3‑a, Loyola Press, 1990.

Lucrarea (relativ recentă) lui Fitzmyer este una dintre cele mai bune 
liste bibliografice adnotate și cuprinde lexicoane, texte, gramatici, con‑
cordanţe și alte instrumente folosite de exegeţi.

Cu aceste patru tipuri de cărţi la îndemână, te vei familiariza cu pro‑
blemele exegetice, vei ști ce resurse ai la dispoziţie și unde să le găsești.

Pe lângă aceste patru tipuri de cărţi, ar trebui să ai în bibliotecă 
un exemplar din VT în ebraică, o concordanţă ebraică, un lexicon 
ebraic, o gramatică ebraică, o istorie cuprinzătoare a Israelului, un 
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dicţionar biblic și o serie de comentarii „critice“ (dacă este posibil). 
Lucrările propriu‑zise din fiecare categorie sunt prezentate în capitolul 
4. Concordanţa, lucrarea de istorie, dicţionarul și seria de comentarii 
sunt esenţiale și dacă nu știi ebraică. Fără instrumentele adecvate, o 
exegeză nu poate ajunge prea departe. Desigur, cu cât ai mai multe astfel 
de instrumente computerizate, cu atât exegeza ta va avansa mai rapid.

Nu uita, atunci când folosești ghidul de faţă, că nu toţi pașii se aplică 
în mod egal tuturor pasajelor din VT. De exemplu, în cazul unor pasaje, 
va trebui să acorzi o atenţie suplimentară chestiunilor istorice, trecând 
în plan secundar chestiunile privind forma literară sau vocabularul; în 
alte cazuri, situaţia e tocmai invers. Nu există nicio modalitate de a sta‑
bili aceasta dinainte, în mod automat. Pe măsură ce te familiarizezi cu 
un pasaj, îţi va deveni clar cât de multă atenţie trebuie să acorzi fiecărui 
pas și subpunctelor aferente.

Acest manual este împărţit în patru secţiuni. Capitolul 1 conţine 
un format flexibil, care poate fi urmat atât pentru lucrările de semes‑
tru, cât și pentru alte proiecte exegetice știinţifice. Capitolul 2 oferă 
ilustraţii pentru pașii necesari în realizarea unei exegeze complete. 
Capitolul 3 conţine o versiune simplă, condensată a formatului mai lung 
și vizează, în special, pregătirea predicilor. Capitolul 4 prezintă diverse 
instrumente și resurse exegetice, mai ales bibliografice, și modul în care 
trebuie folosite.
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I
Ghid pentru o exegeză completă

Schiţa demersului exegetic prezentat mai jos este însoţită de un mare 
număr de comentarii și întrebări, care au menirea de a te ajuta să 

nu lași niciun ungher nescotocit, dacă dorești să realizezi o exegeză 
completă. Este important să remarci că aceste comentarii și întrebări 
au, în principiu, valoare de sugestie și nu trebuie urmate slugarnic. Este 
drept, unele întrebări se suprapun și ar putea părea redundante. Unele 
s‑ar putea să pară irelevante pentru scopurile pe care ţi le‑ai propus sau 
pentru proporţiile exegezei pe care ţi‑o propui pentru un pasaj anume. 
De aceea, fii selectiv și ignoră tot ce nu se aplică pasajului sau demer‑
sului propriu, punând accent pe ceea ce își găsește ușor aplicabilitatea.

Pastorii și cei care vor lucra urmând ghidul pentru exegeza prealabilă 
predicii, din capitolul 3, ar trebui mai întâi să se familiarizeze cu con‑
ţinutul acestui capitol, deoarece el constituie baza pentru condensarea 
din capitolul 3.

1. Textul

1.1. Confirmă limitele pasajului

Asigură‑te că pasajul pe care l‑ai ales pentru exegeză este o unitate 
de sine stătătoare (numită, uneori, și pericopă). Evită divizarea unei 
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poezii în mijlocul unei strofe sau a unei naraţiuni în mijlocul unui para‑
graf – decât dacă aceasta este tema pe care ai primit‑o sau dacă explici 
clar cititorului de ce ai ales să faci exegeza unei secţiuni dintr‑un pasaj 
întreg. Aici, principalul instrument este propria judecată. Are pasajul un 
început și un sfârșit ușor de recunoscut? Conţinutul se caracterizează 
prin coeziune și înţeles unitar? Verifică opţiunea personală cu ajutorul 
textului ebraic și al unor traduceri moderne. Nu te bizui prea mult pe 
împărţirea în capitole și versete. Ele nu fac parte din original și adesea 
se dovedesc înșelătoare.

NOTĂ: S‑ar putea să ţi se pară greu să începi cu analiza textuală a 
pasajului, dacă nu ai cunoștinţe adecvate de limbă ebraică. În acest caz, 
pregătește mai întâi o traducere brută, oricât de stângace, a pasajului 
din ebraică. Nu pierde inutil timpul în acest punct. Folosește o tra‑
ducere modernă de calitate ca reper sau un interliniar, dacă ai nevoie 
(vezi 4.2.2.). De îndată ce ţi‑ai făcut o idee despre ce înseamnă cuvintele 
ebraice, poţi să reiei analiza textuală cu folos.

1.2. Compară câteva versiuni

Din câte traduceri poţi consulta dintre versiunile în greacă, siriacă, ara‑
maică, latină sau cea de la Qumran, izolează orice cuvinte sau expre‑
sii care nu par să corespundă textului ebraic studiat. Deoarece pentru 
aceste versiuni în limbi vechi există traduceri în limba engleză (vezi 
4.2.2.), poţi să le folosești ca bază de pornire, chiar dacă nu cunoști 
limbile respective.

Folosește aparatul critic din BHS (sau aparatele din mai vechea BH3, 
în cazul în care o folosești pe aceasta), chiar dacă nu este întotdeauna 
complet și ar putea fi greu de descifrat, dat fiind că abrevierile sunt 
în limba latină (pentru descifrarea lor, ghidurile prezentate în secţiu‑
nea 4.1.5. sunt foarte utile). Examinează diferenţele (numite variante). 
Încearcă să stabilești, în măsura în care este posibil, dacă una dintre 
variante se potrivește mai bine pasajului (adică, e mai aproape de ori‑
ginal) decât cuvintele corespunzătoare din textul ebraic. În acest scop, 
trebuie să retraduci varianta în ebraică (de regulă, din limba română 
sau din limba engleză) și apoi să stabilești dacă se potrivește mai bine în 
context. Adesea, vei vedea foarte clar cum o variantă este rezultatul unei 
coruperi a textului ebraic (o greșeală de copiere, care s‑a păstrat în copi‑
ile subsecvente). Stabilește aceste lucruri cât poţi mai bine, recurgând 
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la comentarii critice și la alte resurse (vezi 4.1.). Adeseori, mai ales dacă 
e vorba de poezie, coruperea se va dovedi insolubilă: exprimarea nu 
prea are sens în ebraică în forma în care se află, dar nu poţi să propui o 
alternativă convingătoare. În astfel de cazuri, lasă textul așa cum este. 
Misiunea ta este să reconstruiești textul atât cât este posibil, așa cum a 
fost inspirat de Dumnezeu la origine, nu să‑l rescrii.

1.3. Reconstituie și adnotează textul

Așterne în scris pentru cititor cea mai bună ipoteză cu privire la textul 
ebraic originar. Scrie integral textul originar reconstituit și tipărește‑l. 
Dacă reconstituirea ta elimină cuvinte sau litere din textul primit, mar‑
chează omisiunea cu ajutorul parantezelor pătrate: [ ]. Dacă inserezi 
sau înlocuiești cuvinte sau litere, pune noile elemente între paranteze 
de tipul < >. Marchează astfel de locuri cu un indice superior, o literă 
sau o cifră (literele sunt mai potrivite, deoarece nu pot fi confundate 
cu numerele care marchează versetele) și explică apoi clar, pe scurt, în 
note de subsol, motivele care au determinat schimbările adoptate. Ar 
fi de dorit să inserezi note de subsol și pentru cuvintele pe care nu le‑ai 
schimbat, dar despre care alţii ar putea crede că ar trebui să fie modi‑
ficate. Cititorul trebuie să primească explicaţii pentru toate deciziile 
semnificative, pro sau contra schimbărilor din text, nu doar pentru cele 
care produc efectiv schimbări.

În mod obișnuit, acest text reconstituit ar trebui să constituie punc‑
tul de plecare al eseului exegetic, fiind precedat de prefaţă (după caz), 
cuprins (dacă există) și introducere. Problemele textuale sunt rareori 
atât de mari sau de frecvente, încât să afecteze înţelesul pasajului. Rarele 
revizuiri textuale propuse (ale TM), care influenţează substanţial sensul 
pasajului, vor necesita, probabil, o digresiune majoră în acest punct  
al eseului.

1.4. Aranjează fragmentele poetice în formă versificată

În majoritatea cazurilor, poţi avea încredere în BHS (sau BH3) pentru 
identificarea corectă a pasajelor poetice și pentru aranjarea în versuri, 
potrivit abilităţii editorului BHS de a surprinde paralelismul și ritmul 
(metrul). Procesul de aranjare, ca și aranjarea însăși poartă numele de 
stihometrie.


