
STUDIUL BIBLIC INDUCTIV  
Cuvântul Lui Dumnezeu veșnic, inerant, este ghidul nostru pe tot parcursul vieții, și 

studiul biblic este cheia de înțelegere a acestui ghid. 
Studiul biblic inductiv,este o metodă ce ne duce direct la Cuvântul Domnului separat de alte 
interpretări sau înțelegeri ale textului, și implică trei părți : Observare,Interpretare și 
Aplicare. 
  

OBSERVAREA 
 
1.Începe cu rugăciune ! 
Rugăciunea este adesea elementul lipsă din studiul biblic.Ești pe cale de a învăța cea mai 
eficientă metodă de studiu biblic.Dar totuși, fără Duhul Sfânt aceasta rămâne doar o 
metodă. 
2. Pune cele 5 întrebări. 
În timp ce studiezi oricare pasaje din Scriptură, obișnuiește să pui următoarele întrebări : 
”Cine? Ce? Când? Unde? Cum?”. Aceste întrebări vor fi pietre solide în construcția ta pentru 
o observare precisă, ceea ce este esențial la o interpretare corectă. 
3. Găsește cuvintele cheie sau frazele cheie.Un cuvânt cheie este acela care este esențial 
pentru text. Cuvintele sau frazele cheie se repetă pentru a exprima punctul sau scopul 
scriitorului. De exemplu, observați că cele câteva forme ale cuvântului ”suferință” sunt 
folosite de 3 ori în 1 Petru 5. Cuvintele cheie pot fi marcate folosind simboluri, sau culori sau 
o combinație a celor două. 
4. Întocmiți o listă. 
Întocmirea listei poate fi una dintre metodele ce ne luminează cel mai mult în timp ce 
studiem. Listarea descoperă adevăruri și le pune în centrul importanței conceptului. 1 Petru 
5:2,3 de exemplu conține o listă simplă cu privire la rolul bătrânilor arătată prin numărul prin 
care se repetă în text. Este de ajutor de asemenea, să facem o listă cu privire la fiecare 
cuvânt cheie, cum ar fi în cazul nostru cuvântul ”suferință”. 
5. Căutați contrastele și comparațiile. 
Contrastele și comparațiile folosesc un limbaj descriptiv clar pentru a ne ajuta să ne amintim 
ceea ce am învățat.De exemplu, Petru îl compară pe diavolul cu un leu care răcnește (v.8) 
Petru de asemenea, pune în contrast atitudinea Lui Dumnezeu cu privire la cei mândri și 
umili. 
6. Căutați expresii referitoare la timp. 
Relația evenimentelor în timp aruncă lumina asupra adevăratului înțeles al textului. 
Însemnându-le ne va ajuta să  observăm timpul, evenimentele, secvența care ne va conduce 
la o interpretare actuală. 
7. Locațiile geografice. 
Adesea este important să marcăm localitățile geografice care ne spun unde are loc acel 
eveniment. 
8. Căutați termenii pentru concluzie. Cuvinte cum ar fi ”de aceea,așa că, din acest motiv” ne 
indică o concluzie, o sumarizare a autorului. Poate vei dori să le subliniezi în text. 
9. Identificați tema capitolului. 
Tema capitolului se va centra pe persoana principală, evenimentul principal,învățătura 
principală,subiectul din acea secțiune din Scriptură.Temele sunt adesea descoperite prin 
recitirea cuvintelor cheie și a listei întocmite. Încearcă să pui o temă cât mai scurtă posibil, 
folosind cuvinte găsite în text. 



   
                                     INTERPRETAREA – descoperă ce înseamnă ! 
 
În timp ce observarea ne conduce către o înțelegere clară asupra a ceea ce spune Cuvântul 
Lui Dumnezeu, interpretarea merge un pas mai departe și ne ajută să înțelegem ce 
înseamnă.Pe măsură ce cauți să interpretezi Biblia corect, vei vedea că următorii pași te vor 
ajuta: 

1. Amintește-ți că cel ce guvernează este contextul.Dacă vei așeza o temelie solidă pe 
observare, vei fi pregătit să iei în considerare versetele înconjurătoare, cartea în care 
se găsesc, iar mai apoi întreg Cuvântul Domnului. În timp ce studiezi, întreabă-te: 
”este interpretarea dată de mine pasajului din Scriptură, în concordanță cu tema, 
scopul, și structura cărții în care se află ? Se potrivește ea cu alte pasaje din Scriptură 
care vorbesc depre același subiect ? Am luat în considerare contextul istoric, cultural?    
” Niciodată să nu scoți textul din context ca să-l facă să zică ce dorești tu. Descoperă 
ceea ce spune autorul, nu adăuga la ceea ce a vrut el să spună. 

2. Întotdeauna caută întreg adevărul din Cuvântul Domnului.Când vei ști întreg 
adevărul, nu vei accepta o învățătură doar pentru că cineva a vorbit despre ea într-un 
verset sau două izolate, sprijinindu-și teoria.Vei ajunge să știi să discerni dacă o 
anumită învățătură este biblică sau nu. Hrănește-te din plin din Cuvântul Lui 
Dumnezeu- El este salvarea ta împotriva învățăturilor greșite- 

3. Amintește-ți că Scriptura nu va contrazice niciodată Scriptura. Amintește-ți că toată 
Scriptura este insuflată de Dumnezeu. De aceea Scriptura nu se va contrazice 
niciodată. Câteodată totuși, ți se va părea dificil să împaci două adevăruri aparent în 
contradicție, cum ar fi de exemplu ”suveranitatea Lui D-zeu și responsabilitatea 
umană”. Nu duce o învățătură la extremă dacă Domnul nu o duce.Umilește-te în 
inima ta, și ia ceea ce spune Domnul, chiar dacă pe moment nu înțelegi pe deplin 
lucruri care par contradictorii. 

4. Nu-ți baza convingerile pe un pasaj obscur din Biblie.Un pasaj obscur este acela în 
care ceea ce a vrut să spună autorul nu este ușor de înțeles. Deoarece aceste pasaje 
sunt dificil de înțeles,chiar când principii de interpretare corecte sunt folosite,ele nu 
ar trebui folosite ca bază pentru a stabili o doctrină. 

5. Înterpretează Scriptura literal.Dumnezeu ne-a vorbit ca noi să cunoaștem 
adevărul.De aceea ia Cuvântul Domnului în mod natural, într-un sens normal.Mai 
întâi caută în Scriptură învățături clare, nu înțelesuri ascunse. Înțelege și recunoaște 
figurile de vorbire și interpretează-le conform Scripturii. Ia în considerare ce s-a zis în 
funcție de stilul literar.De exemplu vei găsi mai multe similitudini și metafore în 
literatura poetică și profetică decât în cărțile istorice și profetice. Interpretează 
pasajele din Scriptură în funcție de stilul literar.Unele stiluri literare în Biblie sunt: 
istorice-Fapte; profetice- Apocalipsa; biografice-Luca; didactice  (învățătură) – 
Romani; poetice – Psalmi; epistole (scrisori) – 2 Timotei; pilde – Proverbe 

6. Caută un singur înțeles în pasaj. Încearcă să înțelegi întotdeauna ce a avut autorul în 
minte când interpretezi un pasaj din Biblie. Nu suci versetele pentru a-ți susține o 
părere ce nu este arătată clar. Doar dacă autorul unei cărți indică un alt înțeles cu 
privire la ceea ce spune, lasă textul să vorbească pentru el însuși. 

 
 
 



APLICAȚIA – pun în practică 
Primul pas în aplicare este să găsești ce spune Cuvântul cu privire la acel subiect 

printr-o observare clară, și o interpretare sigură. Odată ce ai înțeles ce învață Cuvântul 
Domnului, atunci ești obligat înaintea Domnului să accepți acel adevăr și să-l pui în practică. 
Reproșul – apare în gândirea și în comportamentul tău când nu te aliniezi la Cuvântul D-lui; 
când descoperi că ai înțeles greșit ceva, sau când ai înțeles bine dar nu ai făcut. Aplicația cu 
privire la reproș - este să acceptăm, să cădem de acord cu Dumnezeu, dându-ne seama unde 
am greșit în gândire sau comportament. Corectarea – este următorul pas în aplicare și uneori 
cea mai dificil de înfăptuit. Uneori corectarea vine simplu prin mărturisire și părăsire a ceea 
ce este greșit la mine; alteori, Dumnezeu face corectarea prin anumiți pași pe care trebuie 
să-i parcurgem pentru a ne corecta. 
”Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, 
să dea invățătură în neprihănire, pentru ca omul Lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul 
destoinic pentru orice lucrare bună” 2 Timotei 3:16,17 
 


