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„Tată, iartă-i căci nu știu ce fac!”
(Luca 23:34)

O nouă traducere
a Noului Testament
Lansarea unei noi traduceri a Noului Testament, realizată
de pastorul John Tipei și publicată de Societatea Biblică din
România, ne-a făcut să cerem câteva lămuriri pastorului
conf. univ. dr. John Tipei, fost rector al Institutului Teologic
Penticostal din București și pastorului Florin Ile, directorul
executiv al Societății Biblice din România.
CA: Mai întâi aș vrea să aflăm motivele care au stat
la baza acestui proiect.
FI: Sunt mai multe motive care ne-au determinat să
abordăm un astfel de proiect. Le enumăr: evoluția limbii,
erorile de traducere, exprimările imprecise sau confuze.
CA: Recenta traducere a Noului Testament apărută la
Societatea Biblică din România îmbogățește informațional,
și nu numai, creștinii care doresc sa aprofundeze textul
biblic. Ce v-a determinat să inițiați un astfel de proiect?
JT: Ideea de a traduce NT mi-a venit cu mai bine de
zece ani în urmă. Ca fost profesor de limba greacă, dar și
autor al manualului de limba greacă, mi-am dorit să traduc
Noul Testament pentru mine. Așa mi-am dorit mai întâi.
Dar atribuțiile pe care le-am avut ca dascăl, rector și pastor
nu mi-au permis să încep un proiect atât de serios, așa că
l-am amânat pentru anii de pensie. Am început în anul 2016,
pe cont propriu, iar după trei luni de zile am fost contactat
de către conducerea Societătii Biblice din România.
CA: Când ați început traducerea Noului Testament și
cât timp a durat această muncă?
JT: Așa cum spuneam, proiectul a început în anul 2016
și a durat aproape cinci ani. Doi ani și patru luni a fost perioada de traducere efectivă, iar apoi a urmat procesul de
editare în comisia editorială, apoi comisia pastorală și, în
final, partea de tehnoredactare și pregătirea pentru tipar.
CA: Traducerea Noul Testament aduce cu sine, în ediția
de față, și peste 5 600 de note de subsol, ceea ce arată o
muncă asiduă pe care ați depus-o. Ce informații oferă
aceste note suplimentare?
JT: Prezenta ediție de studiu a Noului Testament, destinată cu precădere studenților în teologie și slujitorilor absolvenți de teologie, conține peste 5.600 de note de subsol,
acestea fiind codificate după cum urmează: nt – note de
traducere, care privesc strict traducerea unor termeni și
abordează aspecte care țin de semantica unor termeni și de
particularitățile gramaticale ale textului original; nc – note
de context, care lămuresc aspecte cum ar fi contextul istoric
și geografic, instituțiile religioase ale vremii, obiceiuri și
practici, unități de măsură etc.; ne – note exegetice care,
evident, explică modul în care a fost sau ar trebui interpretat
un termen sau un grup de cuvinte; ct – note de critică textuală, care abordează (uneori succint, alteori elaborat) aspecte
pe care le ridică variantele textuale.
CA: Care sunt textele care au stat la baza traducerii?
Ce face această traducere diferită de alte traduceri?
JT: Traducerea de față urmează textul critic al Noului
Testament Grecesc: NA28 – Novum Testamentum Graece,
Barbara și Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M.

Martini, Bruce M. Metzger (editori), ed. a 28-a revizuită,
Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2014. Superioritatea
textului critic NA28 față de „Textus Receptus” și „Textul
Majoritar”, folosite de unele traduceri contemporane, este
indiscutabilă. Acest text este rezultatul muncii unui colectiv
de experți în critica de text, pe parcursul unei perioade de
peste un secol, folosind sute de manuscrise, timpurii și mai
târzii, cele mai vechi datând din sec. al III-lea, iar cele mai
recente din sec. al XV-lea. Este cunoscut faptul că primul text
grecesc al Noului Testament, tipărit de Desiderius Erasmus
în 1516, numit mai târziu Textus Receptus, se bazează pe
doar șase manuscrise grecești, cinci dintre ele fiind de proveniență bizantină, dar toate datând din sec. al XII-lea sau
mai târziu. De asemenea, majoritatea manuscriselor care
stau la baza Textului Majoritar (Textul Patriarhal folosit
de Biserica Greco-Ortodoxă) sunt datate în sec. al IX-lea
sau mai târziu. Ediția critică NA28 folosește însă sute de
manuscrise, cele mai vechi și mai importante datând din
secolele III-IV.
CA: Lecturând această traducere, remarcăm o exprimare în limba română accesibilă și actuală (prin lexic).
Ce principii ați urmărit atunci când ați ales acest mod de
exprimare în limba română?
JT: Unul din scopurile principale urmărite în această
traducere este acela de a pune în mâna cititorilor Cuvântul
lui Dumnezeu, exprimat într-o limbă modernă, actualizată,
ușor înțeleasă, atât de cei inițiați în textul Scripturii, cât și de
cei neinițiați. Necesitatea revizuirii temporare a unor versiuni
ale Bibliei sau a apariției unor traduceri noi se naște tocmai
din faptul că limba unui popor este un organism viu, aflat
într-o permanentă evoluție, cu elemente lingvistice care apar
ca noutăți (neologismele), slujesc limba pentru o vreme, ca
apoi să se învechească și să iasă din uz (arhaismele), făcând
loc unei generații noi.
CA: Unele traduceri ale Bibliei (nu doar în limba română)
păstrează aspectul literal, altele redau doar ideea textului,
reformulând pasajele biblice. Dumneavoastră pentru ce
metodă ați optat și de ce?

Sunt cuvintele care schimbă radical
optica răzbunării pentru căutătorii de
iubire. Când totul părea că s-a terminat,
când părea că Isus a eșuat în medierea
dintre noi și Dumnezeu, că tocmai ce-am
ucis șansa reabilitării noastre și ne-am
pecetluit condamnarea la moarte, Isus
face ceva ce va rămâne înregistrat în istoria lumii ca cel mai mare act al dragostei:
din moartea Sa, din uciderea Sa – face
mântuirea noastră. El declară că tocmai
ucigându-L, prin această crimă imensă,
El a plătit vina noastră. Este greu și să
înțelegi cât de departe s-a dus Isus cu
această dragoste față de noi. Iar când a
înviat, ne-a asigurat că, prin credința în
El, avem păcatele iertate. Cu alte cuvinte,
a luat asupra Sa și a doua vină a omului,
mult mai mare decât prima – uciderea
Fiului lui Dumnezeu! – și a făcut din
acest act abominabil, subiectul admirației
tuturor creștinilor din toate timpurile.
Aceasta predică ucenicii lui Hristos de
atunci și până astăzi: pe Domnul Isus
Hristos și pe El răstignit. Literalmente,
motivul pentru care Dumnezeu a luat
păcatul nostru este că L-am omorât pe
singurul Său Fiu! Asta este nebunia crucii!
Să reluăm puțin din acest proces teribil al agresiunii îndreptate împotriva
lui Isus Hristos: când este acuzat pe nedrept că strică ziua Sabatului, că strică
templul, că nu e supus Romei, El, Cuvântul
Etern prin care au fost făcute toate lucrurile, inclusiv amărâtele ființe care-L agresau în acel moment, nu scoate niciun cuvânt. Nu uitați: între Cuvântul lui Dumnezeu și faptele Sale nu există nicio diferență, lumea a fost făcută prin Cuvântul
lui Dumnezeu iar, în acel moment, în
loc să-i spulbere cu o expresie nimicitoare pe oponenții Săi, Isus nu scoate
niciun cuvânt, ca un miel pe care-l duci
la tăiere. Asta pentru că Isus și-a luat
în serios și rolul de jertfă. Isus, deci, este
singurul Păstor care știe ce înseamnă
să fii un miel înjunghiat. Acest act al
sacrificiului Suprem a fost adus de
bunăvoie: Isus s-a oferit pe Sine ca
soluție la problema păcatului.
Cum ai reacționa dacă în miezul
zilei ai primi un telefon că fiul/fiica ta
a fost lovit(ă) brutal la școală, de un
coleg?! Cu siguranță ai face tot posibilul să ajungi cât mai repede la școală
pentru a vedea în ce stare îți este copilul

și, apoi, pentru a te asigura că acel eveniment nu se repetă. Dumnezeu i-a iertat
pe agresorii Fiului Său și i-a adoptat ca
frați ai acestui Singur Fiu pe care-L avea:
un eveniment de tipul No comment!
Să presupunem că ești judecător și,
fără să știi nimic, în succesiunea de procese apare în sala de judecată fiul tău,
acuzat pe nedrept, iar cel care-l acuză
are și el pe cap o vină imensă; ce verdict
ai da?! Evident, fără nicio ezitare ți-ai
declara fiul nevinovat și pe bună dreptate.
Isus și Baraba stau față în față, în sala
de judecată, în fața mulțimii; Logosul
Etern și Iubirea Eternă a Tatălui Ceresc
alături de un infractor de profesie...
Dumnezeu îl scapă pe Baraba, iar pe
Fiul Său – Isus, Îl lasă să fie condamnat
la moarte. Motivul uimitor care stă în
spatele acestui act extrem este ca cei
păcătoși, printre care și Baraba, să fie
invitați la viață veșnică, la credința în
Isus, spre iertarea de păcate.
Cum ai reacționa dacă te-ai afla pe
patul de moarte, în fază terminală, și
acolo, în agonie, să fii pus în fața unei
alegeri: ori să primești analgezice care
să-ți aline durerea, ori să consiliezi pe
cineva care, cu trei ore înainte, te-a batjocorit?! Ce ai face?! Isus a refuzat să
bea din lichidul care-i putea alina durerile și a ales să se ocupe de bunăstarea
eternă a unuia din agresorii Săi, care
între timp se căise. Acestuia i-a spus:
„Azi vei fi cu Mine în rai”! Oricine i-ar
fi spus lui Isus: „Ți-ai sacrificat întreaga
viață pentru ceilalți, din această cauză
ai și ajuns aici! Măcar acum, în ultima
clipă, adună-ți puterile și mori în rugăciune cu Dumnezeul Tău.” Dar Isus a
iubit nu numai până la moarte, ci și cu
moartea Sa.
În cartea Isaia stă scris: „De aceea, Îi
voi da partea Lui la un loc cu cei mari,
și va împărți prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuși la moarte
și a fost pus în numărul celor fără de
lege, pentru că a purtat păcatele multora și S-a rugat pentru cei vinovați.”
(Isaia 53.12).
Domnul Isus Și-a luat atât de în serios rolul de substituitor, încât a convins
pe toată lumea: ostașii, trecătorii și unul
dintre tâlhari n-au avut niciun dubiu că
au nevoie de mântuire, fiindcă Isus și-a
asumat exact poziția în care ne aflasem
noi, aceea a păcatului; rămânând pentru
totdeauna singurul Mijlocitor între oameni
și Dumnezeu!

Sacrificiul,
jertfa Ta...
Doamne, eu nu mai doresc
Să trăiesc la întâmplare;
Paradisul pământesc
Nu-mi aduce alinare.
Am un dor ce arde rău,
Sufletul mi-e pustiit...
Dor de Tine, Domnul meu
Dor de Tine, Domn iubit.
Inima mi-e ne-mpăcată...
Am păcătuit prea mult!
Dar vreau să-mi fie salvată,
Vreau de Tine să ascult.
Sunt sătul de-această viață,
De tot ce-mi oferă ea!
Am în gând doar a Ta față!
Sacrificiul, jertfa Ta,
Picurii, șuvoi de sânge
Ce pe cruce s-au prelins...
Inima-mi și-acuma plânge
Căci durerea-Ți m-a cuprins.
Suferința Ta mă doare,
Chiar de timpul a trecut.
Căci Tu, cel plin de îndurare,
Mare jertfă ai făcut.
De acum, doresc, Isuse
Doar de Tine să ascult!
Cuvântul Tău să-mplinesc
Și să mă îndrept mai mult.
Să fiu blând și credincios,
Să pot pe alții a-i ierta,
Pe urmele-Ți, iubit Hristos,
Să calc, ca să Te pot urma.
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Sacrificiul Domnului Isus

T

Pastor ADRIAN JURJ
Biserica „Vestea Bună”, București

ema aceasta include, chiar din perspectivă laică, cel mai mare sacrificiu
care a fost adus vreodată, sacrificiu
care a implicat cele mai mari costuri, care a
transformat cele mai multe vieți, care prezintă
cea mai longevivă poveste de dragoste scrisă
vreodată și care este și cea mai căutată istorioară de pe toate motoarele electronice de
căutare: tema jertfei Fiului lui Dumnezeu.
Credincioșii, deopotrivă cu necredincioșii
sinceri, recunosc modelul iubirii sacrificiale,
al personajului principal din povestire care
joacă un rol dublu, fiind și preot și jertfă, în
același timp. Totul este dus la superlativ când
înțelegem că Cel împotriva căruia s-a greșit,
Cel care oferă jertfa pentru păcat și jertfa însăși este rolul aceluiași protagonist, Isus fiind
preot, jertfă și „parte vătămată”. Păcatul nostru
se îndreaptă direct împotriva lui Dumnezeu
deoarece El ne-a creat și ai Lui suntem. În
calitate de Patron al universului, Dumnezeu
deține dreptul legitim de a porunci cum să se
comporte creaturile sale, iar prin neascultare
călcăm în picioare legea lui Dumnezeu, și asta
înseamnă răzvrătire, frondă. Dumnezeu, cel
împotriva căruia am greșit. face primul pas
spre reconcilierea dintre noi și El, trimițând
pe Singurul Său Fiu pentru a negocia conflictul
dintre om și Dumnezeu.
În vizita pe care Isus Hristos a efectuat-o,
oamenii L-au primit cu cea mai mare dușmănie, acuzându-L pe nedrept, torturându-L și

condamnându-L la moarte. Desigur, ca Fiu al
Puterii Supreme, Isus putea să scape în orice
moment din rebeliunea plină de ură a omului,
totuși, ceea ce ne frapează este motivul pentru
care Isus a suferit totul până la capăt. Dorința
de a ne vedea împăcați cu Dumnezeu a fost
motivația care L-a determinat să-și asume un
nou rol odată venit pe pământ: cel de jertfă!
Ca Mare Preot, Isus avea să aducă o jertfă importantă pentru ca omul care se căia de păcat
să fie iertat. Pentru a soluționa definitiv problema păcatului, S-a oferit voluntar să fie adus
ca jertfă; iar pentru că rolul Său cu care a coborât din cer era acela de mediator, de preot,
odată ajuns și Miel pregătit pentru tăiere,
misiunea Sa a devenit unică în toată istoria
omenirii: El, Preotul lui Dumnezeu s-a adus
pe Sine jertfă pentru împăcarea omului cu
Dumnezeu. Isus reprezintă deci modelul
suprem a ceea ce înseamnă negociere.
Este uimitor faptul că Isus a luat crucea
noastră și a considerat-o cruce personală. Isus
a ajuns să sufere alături de creația Sa, pentru
creația Sa și din partea creației Sale, în același
timp, oferindu-se voluntar ca jertfă de ispășire
pentru om și oficiind acest act clerical. Nu uitați că acest sacrificiu al lui Isus n-a început
pe cruce, ci în momentul nașterii Sale. Deja,
venind pe pământ din slava cerească pe care
o deținea anterior, și-a asumat dezbrăcarea de
veșmintele cerești, s-a limitat la statura unui
om și s-a coborât efectiv în țărână. Cel prin
care și pentru care s-au făcut toate lucrurile
din cer și de pe pământ, ajunge încovoiat sub
loviturile de bici ale soldaților romani.
Câți dintre dumneavoastră v-ați rugat
pentru cei care v-au făcut rău, ca aceștia să
fie iertați de acea greșeală, de acel abuz pe
care l-au comis în dreptul dumneavoastră?!
Considerăm o atitudine creștinească atunci
când nu reacționăm la ostilitate, la răul pe
care ni-l fac oamenii, și așteptăm ca, la momentul potrivit, Dumnezeu să intervină și să
facă dreptate. Isus a mers mai departe: s-a
rugat pentru cei care I-au făcut cel mai mare
rău, ca să fie iertați, și asta în timp ce era
torturat, absolut pe nedrept.
„Totuși El suferințele noastre le-a purtat, și durerile
noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este
pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era
străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru
fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a
căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.”
(Isaia 53: 4-5)

JT: Traducerea prezentă este o traducere literală, cu
optimizările de rigoare acolo unde limba română nu a putut
oferi un corespondent perfect pentru anumiți termeni sau
anumite construcții gramaticale din limba de origine. Este
cunoscut faptul că o traducere literală nu produce mereu cel
mai clar și mai ușor de citit text, dar este cea mai eficientă
metodă de a preîntâmpina devieri teologice din partea traducătorilor.
CA: Care este publicul țintă, cui se adresează această
nouă traducere?
FI: Sfânta Scriptură este scrisoarea lui Dumnezeu pentru
fiecare persoană. Știu că fiecare ne-am obișnuit cu o anumită
traducere, iar asta nu înseamnă că vom refuza orice altă traducere. Eu cred că fiecare creștin ar trebui să fie deschis pentru studiul Scripturii, folosind materiale ajutătoare precum

și alte traduceri ale textului biblic.
CA: Ce puteți să ne spuneți despre Vechiul Testament,
va fi tradus?
FI: Proiectul Societății Biblice din România este de a
realiza traducerea întregii Biblii. Noul Testament este gata
acum, iar Vechiul Testament este în procesul de editare. Este
tradus și Vechiul Testament în întregime, doar că trebuie să
treacă prin procesul de editare, apoi prin comisia pastorală,
iar în final să fie pregătit și aranjat pentru tipar.
R: Cum pot obține cititorii noștri un exemplar, de unde?
FI: Oricine dorește să achiziționeze această traducere,
o poate face direct de la Societatea Biblică din România,
sunând la numarul 0359-425990, de luni până vineri între
orele 08:00 - 16:30 sau on-line pe site-ul: www.sbro.ro
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