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B.

Avantajele metodei de interpretare literale
1.Interpretarea se bazează pe realitate şi caută să folosească cât mai
multe informaţii obiective – reguli gramaticale, logica, istoria, geografia, arheologia.
2.Este un element de control al interpretării. Tot ceea ce nu se potriveşte regulilor metodei literale-culturale trebuie respins sau pus sub semnul întrebării.
3.De-a lungul istoriei s-a dovedit a fi metoda de interpretare care a deschis cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu înaintea oamenilor.
4.Oferă o autoritate de referinţă pe baza căreia interpretarea poate fi
testată. Scriptura se compară cu Scriptura.
5.Ne eliberează de necesitatea existenţei unor abilităţi intelectuale speciale sau de necesitatea dezvoltării unor percepţii mistice pentru a înţelege Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie doar să înţelegem ceea ce este scris într-un sens
general acceptat.

Temă
Recitiţi întregul rezumat al lecţiei.
Verificaţi dacă puteţi defini, chiar cu propriile cuvinte termenii discutaţi în lecţie.
Citiţi Galateni 4:21-31 Foloseşte Pavel în acest pasaj o interpretare alegorică a
Vechiului Testament? Da sau nu. Motivaţi răspunsul. Ce face de fapt Pavel în
acest pasaj?

Lecţia 2 - Interpretarea literală
Obiective:
•

•
•
•
•

să putem defini termenii premilenism, amilenism şi postmilenism, pre-,
mid- şi post tribulaţionism
să putem defini metoda de interpretare alegorică
să putem enumera pericolele metodei de interpretare alegorice
să putem defini metoda de interpretare literală
să putem enumera avantajele metodei de interpretare literale

Schiţa lecţiei
I. Definirea unor termeni
A.
Ce este postmilenismul?
B.
Ce este amilenismul?
C.
Ce este premilenismul?
D.
Ce este pre-, mid- şi post tribulaţionismul.
II. Metoda de interpretare alegorică
A.
Definiţie
B.
Pericolele metodei de interpretare alegorice
III. Metoda de interpretare literală
A.
Definiţie
B.
Avantajele metodei de interpretare literale

I. Definirea unor termeni
Notiţe / Observaţii / Întrebări

A. Ce este posmilenismul?
Este învăţătura potrivit căreia a doua venire a lui Cristos va avea loc
_______ Mileniu.
Va exista o Împărăţie a lui Dumnezeu literală pe pământ care va fi instituită prin _________________:
• cunoştinţe tot mai vaste
• noi descoperiri şi invenţii
• capacitatea tot mai mare de a controla natura
• creşterea influenţei Bisericii
Biserica are responsabilitatea de a contribui la instituirea acestei Împărăţii.
Venirea lui Cristos va fi punctul culminant al acestei perioade de aur.
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B. Ce este amilenismul?
Este învăţătura potrivit căreia __________________ o Împărăţie a lui
Dumnezeu, în sens literal, ca o împărăţie reală, politică, pe acest pământ.
Împărăţia lui Dumnezeu despre care se vorbeşte în Daniel 2 şi 7 este de
fapt una _____________, reprezentată
• fie în prezent de biserică, sau de domnia lui Cristos din cer asupra
___________ oamenilor
• fie va fi o stare viitoare veşnică.
A doua venire a lui Cristos va presupune o înviere __________ a tuturor
morţilor, o judecată _____________, sfârşitul acestei lumi şi începutul imediat al
stării eterne.

II.

Metoda de interpretare alegorică
A.

Definiţie
Metoda de interpretare alegorică este o metodă de interpretare a unui
text literar prin care sensul literal este văzut ca un _______________ purtător al
unui sens secundar, mai spiritual şi mai profund.
Sensul normal este negat sau ignorat iar accentul este pus în întregime
pe sensul secundar.

Sens
profund,
spiritual!!!

C. Ce este premilenismul?
Este învăţătura potrivit căreia Cristos revine pe pământ ____________
de mileniu sau Împărăţia lui Dumnezeu.
Scopul celei de a doua veniri va fi acela de a instaura Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ.
Această împărăţie va fi una literală, _________________, politică, pe
actualul pământ şi va dura 1000 de ani, avându-L pe Cristos ca şi conducător,
împreună cu sfinţii lui Dumnezeu.

Sens
literal

B. Pericolele metodei de interpretare alegorice
1. Nu interpretează scriptura
___________________________________________________________

D. Ce este pre-, mid- şi post tribulaţionismul?
Tribulaţia, sau necazul cel mare, desemnează perioada de şapte ani de
dinaintea mileniului. În funcţie de momentul în care va fi răpită biserica, avem:
• pretribulaţionism – biserica va fi răpită ________ de necazul cel mare
• midtribulaţionism – biserica va fi răpită _________ perioadei de şapte ani
• posttribulaţionism – biserica va fi răpită _________ necazul cel mare

2.

Autoritatea de bază în interpretare este mintea celui care interpretează
___________________________________________________________
3. Nu există nici un mijloc de testare a concluziilor celui ce interpretează.
___________________________________________________________

Premilenism pretribulaţionist
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A doua venire

Prima venire
Răpirea

Necazul
cel mare
7 ani

MILENIU
1000 de ani

Istorie
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III.

Metoda de interpretare literală

A.

Definiţie
Metoda de interpretare literală dă fiecărui cuvânt _________________
pe care acest cuvânt îl are când scriem, vorbim sau gândim în viaţa de zi cu zi.
Se mai numeşte şi metodă istorico gramaticală, prin aceasta subliniin-du
-se faptul că înţelesul ţine seama de contextul gramatical şi istoric.
Recunoaşte existenţa în Biblie a alegoriilor, figurilor de stil, limbajului
figurat.
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