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PER QUÈ ES NECESSITA 

INTERPRETACIÓ?

Dissabte 2 de maig

PER MEMORITZAR:

"Però sense fe és impossible agradar a Déu; perquè cal que el que s'acosta a Déu cregui que li 

cal, i que és guardonador dels que li busquen "(He. 11: 6).

De vegades, alguns utilitzen la Bíblia com un oracle diví: simplement obren la Bíblia a l'atzar 

per buscar un versicle bíblic i esperen que els serveixi de guia. Però unir aleatòriament els 

passatges de la Bíblia a mesura que un els troba pot portar a conclusions molt estranyes i 

incorrectes.

Per exemple, quan un espòs va deixar a la seva dona per una altra dona, l'esposa va obtenir 

una gran seguretat a l'trobar el següent versicle: "I posaré enemistat entre tu i la dona" (Gn. 3:15). 

Ella estava convençuda, sobre la base d'aquest versicle, que l'aventura del seu espòs no duraria!

Qualsevol text sense un context ràpidament es converteix en un pretext per als plans i les 

idees personals. Hem de interpretar-la correctament.

Lliçó 6: Pel 9 de maig de 2020

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Lluc 24: 36-45; 1 Corintis 12:10; 14:26; Fets 17: 16-32; 
Joan 12:42, 43.

 legir la Bíblia també significa interpretar la Bíblia. Però com fem això? Quins principis 
utilitzem? Per exemple, com abordem els diferents tipus d'escriptura que trobem? El passatge 
que estem llegint és una paràbola, un somni profètic-simbòlic o un relat històric? Això implica un 
acte d'interpretació en si.

L
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Ningú aborda el text de les Escriptures amb la ment en blanc. Tot lector, tot estudiós de les 

Escriptures, s'acosta a la Bíblia amb una història particular i una experiència personal que 

inevitablement afecten el procés d'interpretació. Fins i tot els deixebles tenien les seves pròpies 

idees concretes de qui era el Messies i què se suposava que havia de fer, segons les 

expectatives de la seva època. Les seves fortes conviccions els van impedir una comprensió més 

clara de el text bíblic, el que ajuda a explicar per què moltes vegades malinterpretar Jesús i els 

esdeveniments entorn de la seva vida, mort i resurrecció.

Tots tenim una quantitat de creences sobre aquest món, sobre la realitat última, sobre Déu, 

que pressuposem o acceptem, fins i tot sense voler o inconscientment, quan interpretem la Bíblia. 

Ningú s'acosta a el text bíblic amb una ment buida. Si, per exemple, la cosmovisió d'algú descarta 

categòricament qualsevol intervenció sobrenatural de Déu, aquesta persona no llegirà ni 

s'entenen les Escriptures com un relat veritable i fiable del que Déu ha fet en la història, sinó que 

el interpretarà de manera molt diferent de algú que accepta la realitat del sobrenatural.

Els intèrprets de la Bíblia no poden desprendre completament del seu propi passat, de les 

seves experiències, de les seves idees permanents ni de les seves nocions i opinions 

preconcebudes. No és possible assolir la neutralitat total, o l'objectivitat absoluta. L'estudi de la 

Bíblia i la reflexió teològica sempre succeeixen en el context de les pressuposicions sobre la 

naturalesa de l'món i la naturalesa de Déu.

Però, el bo és que l'Esperit Sant pot obrir-se pas i corregir les nostres limitades perspectives i 

pressuposicions a l'llegir les paraules de les Escriptures amb una ment oberta i un cor honest. La 

Bíblia assevera repetidament que hi va haver gent de procedències molt diferents que va poder 

entendre la Paraula de Déu i que l'Esperit Sant ens guia "a tota la veritat" (Joan 16:13).

Quines són algunes de les teves pressuposicions? De quina manera pots sotmetre-les a totes elles a la 

Paraula de Déu perquè la Paraula pugui reformular les teves idees i així estar més en harmonia amb la 

realitat que ensenya la Bíblia?

 Llegeix Lluc 24:36 al 45. Què va impedir que els deixebles, que estaven molt 
familiaritzats amb les Escriptures, veiessin el veritable significat de la Paraula de Déu, fins i 
tot quan els esdeveniments predits en ella s'havien desenvolupat davant ells?

PRESSUPOSICIONS
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TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

La Bíblia es va escriure en idiomes molt antics: l'Antic Testament es va escriure principalment 

en hebreu, amb alguns passatges en arameu, mentre el Nou Testament es va redactar en grec 

koiné. La majoria de la població mundial actual no parla ni llegeix aquests idiomes antics. Per tant, 

la Bíblia ha de ser traduïda a diferents idiomes moderns.

Però, com tot bon traductor sap, tota traducció sempre implica algun tipus d'interpretació. 

Algunes paraules en un idioma no tenen un equivalent exacte en un altre. L'art i l'habilitat de 

traduir acuradament i després interpretar textos bíblics es diu "hermenèutica teològica, o bíblica".

La paraula grega hermeneuo, de la qual prové la paraula hermenèuticaLa paraula grega hermeneuo, de la qual prové la paraula hermenèuticaLa paraula grega hermeneuo, de la qual prové la paraula hermenèuticaLa paraula grega hermeneuo, de la qual prové la paraula hermenèutica

(Interpretació bíblica), es deriva de l'déu grec Hermes. Hermes era considerat un emissari i 

missatger dels déus, i per tant era responsable de, entre altres coses, traduir missatges divins per 

al poble.

La qüestió fonamental per a nosaltres pel que fa a l'hermenèutica és que, llevat que llegim els 

idiomes originals, el nostre únic accés als textos és a través de traduccions. Afortunadament, 

moltes traduccions fan una bona feina a l'hora de transmetre el significat essencial. No ens cal 

saber l'idioma original per poder entendre les veritats fonamentals revelades en les Escriptures, 

tot i que tenir aquest coneixement lingüístic podria ser profitós. No obstant això, fins i tot amb una 

bona traducció, una interpretació correcta dels textos també és important, com vam veure en Lluc 

24:27. Aquest és el propòsit clau de l'hermenèutica: transmetre amb precisió el significat dels 

textos bíblics i ajudar-nos a saber com aplicar correctament l'ensenyament de el text a la nostra 

vida actual. Com ho mostra el versicle de Lucas esmentat dalt, Jesús va fer això pels seus 

seguidors. Imagina el que va haver d'haver estat tenir Jesús mateix interpretant passatges de la 

Bíblia per a tu!

Molts tenen accés a diverses traduccions; però molts d'altres, no. Qualsevol que sigui la traducció 

que tinguis, per què és important estudiar la Paraula amb oració i buscar obeir els seus 

ensenyaments?

 Llegeix 1 Corintis 12:10; 14:26; Joan 01:41; 9: 7; Fets 9:36; i Lluc 24:27. En tots els 
passatges anteriors, veiem la idea d'interpretació i traducció. A Lluc 24:27, fins i tot Jesús 
va haver de explicar-los el significat de les Es- crituras als deixebles. Què ens diu això 
sobre la importància de la interpretació?
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LA BÍBLIA I LA CULTURA

És útil tenir un coneixement previ de la cultura de l'Proper Orient per comprendre alguns 

passatges bíblics. "Per exemple, la cultura hebrea atribuïa la responsabilitat a una persona per 

actes que no va cometre, però que va permetre que tinguessin lloc. Per tant, els escriptors 

inspirats de les Escriptures, comunament li atribueixen a Déu el tenir part activa en el que en la 

nostra manera de pensar occidental diríem que ell permet o no impedeix que passi, com, per 

exemple, l'enduriment de el cor del faraó "(Biblical Research Institute," Mètodes d'estudi de la 

Bíblia ", part 4).

La cultura també planteja algunes qüestions hermenèutiques importants. La Bíblia està 

condicionada culturalment i, per tant, només és pertinent a aquesta cultura en el que afirma? O el 

missatge diví donat en una cultura particular transcendeix aquesta cultura i els parla a tots els 

éssers humans? Què passa si la nostra experiència cultural es converteix en la base i la prova de 

foc per a la nostra interpretació de les Escriptures?

En Fets 17:26, l'apòstol Pau dóna una perspectiva interessant sobre la realitat que sovint 

passem per alt a l'llegir aquest versicle. Afirma que Déu ens va fer a tots d'una sola sang. Si bé 

tenim molta diversitat cultural, bíblicament parlant ha un vincle comú que uneix a totes les 

persones malgrat les seves diferències culturals, i això és perquè Déu és el Creador de tota la 

humanitat. La nostra pecaminositat i la nostra necessitat de salvació no es limiten a una sola 

cultura. Tots necessitem la salvació que ens ofereixen la mort i la resurrecció de Jesucrist.

Encara que Déu els va parlar a generacions específiques, es va assegurar que les 

generacions futures que llegissin la Paraula de Déu comprenguessin que aquestes veritats 

transcendeixen les circumstàncies locals i limitades durant les quals es van escriure els textos 

bíblics.

Paral·lelament, pensa en l'àlgebra, que es va inventar al segle IX aC a Bagdad. Això vol dir, 

doncs, que les veritats i els principis d'aquesta branca de les matemàtiques estan limitats només a 

aquest temps i lloc? Per descomptat que no.

El mateix principi s'aplica a les veritats de la Paraula de Déu. Tot i que la Bíblia es va escriure 

fa molt de temps en cultures molt diferents a les nostres, les veritats que conté són tan rellevants 

per a nosaltres avui com per als seus primers receptors.

 Llegeix Fets 17:16 al 32. A Fets 17, Pablo va tractar de transmetre el missatge de
l'evangeli en un nou context: la filosofia de la cultura grega. Com impacten els diferents 
orígens culturals en com avaluem la importància de diverses idees?
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Llegeix Joan 09:39 a l'41; i 00:42 i 43. Què va impedir que les persones, en es- tos 

passatges, acceptessin la veritat de l'missatge bíblic? Quines paraules de adverti- ment i 

precaució podem extreure d'aquests incidents per al nostre profit?

És fàcil considerar amb menyspreu als líders religiosos que van rebutjar Jesús malgrat una 

evidència tan poderosa. No obstant això, hem de tenir cura de no fomentar una actitud similar en 

relació amb la seva Paraula.

No hi ha dubte que el pecat va alterar, va trencar i fracturar radicalment la nostra relació amb 

Déu. El pecat afecta tota la nostra existència humana. També afecta la nostra capacitat per 

interpretar les Escriptures. No és simplement que els nostres processos de pensament humà 

s'empren fàcilment per a fins pecaminosos, sinó que la nostra ment i els nostres pensaments 

estan corruptes pel pecat i, per tant, s'han tancat a la veritat de Déu. Les següents 

característiques d'aquesta corrupció es poden detectar en el nostre pensament: orgull, 

autoengany, dubte, distància i desobediència.

Una persona orgullosa s'exalta a si mateixa per sobre Déu i la seva Paraula. Això es deu al 

fet que l'orgull porta a l'intèrpret a posar massa èmfasi en la raó humana com l'àrbitre final de la 

veritat, fins i tot de les veritats que es troben a la Bíblia. Aquesta actitud disminueix l'autoritat 

divina de l'Escriptura.

Alguns tendeixen a escoltar només aquelles idees que els són atractives, encara que 

aquestes contradiguin la voluntat revelada de Déu. Déu ens ha advertit sobre el perill de 

l'autoengany (Ap. 03:17). El pecat també fomenta el dubte, que ens fa vacil·lar i inclinar-nos a 

descreure de la Paraula de Déu. Quan vam començar a dubtar, la interpretació de el text bíblic 

mai conduirà a la certesa. A contra, qui dubta s'eleva ràpidament a una posició en la que jutja el 

que és i el que no és acceptable en la Bíblia, i està trepitjant un terreny molt perillós.

Hauríem apropar-nos a la Bíblia amb fe i submissió, no amb una actitud de crítica i dubte. 

L'orgull, l'autoengany i el dubte porten a una actitud de distanciament cap a Déu i la Bíblia, que 

segurament portarà a la desobediència, és a dir, la manca de voluntat per seguir la voluntat 

revelada de Déu.

Alguna vegada vas descobrir que estaves lluitant contra la convicció del que vas llegir en la Bíblia? És a dir, 

que aquesta clarament et va indicar que fessis una cosa, però volies fer una altra. Què va passar i què vas 

aprendre de la teva experiència?

LA NOSTRA NATURA PECAMINOSA I CAIGUDA
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PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA INTERPRETACIÓ

Llegeix Nehemies 8: 1 a el 3 i 8. Per què és tan important que entenguem clarament les 

Escriptures, no només en l'àmbit personal sinó també com a església?

El tema més important en la Bíblia és la salvació i com ser estalvis. Després de tot, ¿no és 

això el que més importa a llarg termini? De què serveix, com ens va dir Jesús mateix, si obtenim 

tot el que el món ofereix i perdem la nostra pròpia ànima (Mat. 16:26)?

Però, saber el que la Bíblia ensenya sobre la salvació depèn molt de la interpretació. Si 

interpretem erròniament la Bíblia, és probable que arribem a conclusions falses, no només en 

l'enteniment de la salvació, sinó en tot el que la Bíblia ensenya. De fet, fins i tot en l'època dels 

apòstols, ja s'havien infiltrat errors teològics a l'església, sens dubte recolzats per falses 

interpretacions de les Escriptures.

Llegeix 2 Pere 3:15 i 16. Què ens diu això sobre com d'important és la lectura correcta de 

les Escriptures?

Per cert, si som "el poble de el Llibre", que vol viure d'acord amb la Bíblia i la Bíblia sola (i no 

tenim altres fonts autoritatives com la tradició, els credos ni l'autoritat de el Magisteri de l'Església 

que interpretin la Bíblia per nosaltres), llavors, el tema d'una correcta hermenèutica bíblica és 

summament important perquè només tenim la Bíblia perquè ens digui què creure i com viure.

El tema de la interpretació bíblica és vital per a la salut teològica i misiológica de l'església. 

Sense una interpretació bíblica correcta, no pot haver unitat de doctrina ni d'ensenyament i, per 

tant, no hi haurà unitat de l'església ni de la nostra missió. Una teologia dolenta i distorsionada 

condueix inevitablement a una missió deficient i distorsionada. Després de tot, si tenim un 

missatge per donar a el món, però estem confosos sobre el significat de l'missatge, amb quina 

eficiència podrem presentar aquest missatge als que necessiten escoltar?

Llegeix el missatge dels tres àngels de Apocalipsi 14: 6 a l'12 Quins són els problemes teològics 

que presenta i per què és tan important per a la nostra missió entendre'ls correctament?
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PER ESTUDIAR I meditar:

Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "Què s'ha de fer amb el dubte?", Pp. 105-113; i de el Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "Què s'ha de fer amb el dubte?", Pp. 105-113; i de el Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "Què s'ha de fer amb el dubte?", Pp. 105-113; i de el 

document "Mètodes d'estudi de la Bíblia", la primera part: "Estudi de la Bíblia: pressuposicions, 

principis i mètodes", la segona part: "Pressuposicions que sorgeixen de les afirmacions de la 

Bíblia", i la tercera part: "Principis per a acostar-se a la interpretació de l'Escriptura" ( "Mètodes 

d'estudi de la Bíblia" es troba en https://cort.as/-MdHR).

"En l'estudi de la Paraula, deixin a la porta de la investigació seves opinions preconcebudes i 

les seves idees heretades de l'ambient i cultivades individualment. Mai descobriran la veritat si 

estudien les Escriptures per vindicar les seves pròpies idees. Deixin aquestes idees a la porta i 

acosteu-vos amb el cor compungit per sentir el que el Senyor ha de dir-los. A l'seure l'humil 

indagador de la veritat als peus de Jesús per aprendre d'ell, la Paraula li dóna enteniment. Crist 

diu als que són massa savis en el seu propi concepte per estudiar la Bíblia: 'Si volen fer-se savis 

per a la salvació, s'han de fer mansos i humils de cor'.

"No llegeixin la Paraula a la llum d'opinions anteriors; investíguenla, en canvi, curosament i 

amb oració, amb una ment lliure de prejudicis. Si a l'llegir-es produeix la convicció, i veuen que les 

opinions que han acariciat no estan en harmonia amb la Paraula, no intentin fer concordar la 

Paraula amb aquestes opinions. Facin concordar les seves opinions amb la Paraula. No permetin 

que el que han cregut o practicat en el passat governi l'enteniment. Obrin els ulls de la seva ment 

per contemplar meravelles en la Llei. Descobriu el que està escrit, i després afirmin seus peus a la 

Roca eterna "( MJ 183, 184).Roca eterna "( MJ 183, 184).Roca eterna "( MJ 183, 184).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. Com influeixen la nostra cosmovisió, la nostra educació i la nostra 1. Com influeixen la nostra cosmovisió, la nostra educació i la nostra 

cultura en la interpretació que realitzem de les Escriptures? Per què és tan important que 

siguem conscients de les influències externes que inevitablement afegim a la nostra 

interpretació de la Bíblia?

2. Tots concordem en què som pecadors i que el pecat ens 2. Tots concordem en què som pecadors i que el pecat ens 

afecta negativament. De quina manera afecta el pecat nostra manera de llegir la Bíblia? 

És a dir, què ens fa el pecat que podria causar que malinterpretemos la Paraula de Déu? 

Per exemple, el desig de fer alguna cosa que la Bíblia condemna, com pot fer que llegim 

la Bíblia d'una manera distorsionada? De quines altres maneres filtra el pecat nostra 

forma d'interpretar la Bíblia?

3. El fet de tenir major coneixement dels temps bíblics i la seva 3. El fet de tenir major coneixement dels temps bíblics i la seva 

cultura com ens ajuda a entendre millor alguns passatges de les Escriptures? Dóna 

alguns exemples.


