
Filozofia Alianței Globale Wycliffe pentru programele de traducere a Bibliei 

(versiunea 24 aprilie 2019)1 

 

I. Introducere 

Scopul acestei filozofii a programelor de traducere a Bibliei este să inspire și să ghideze 

organizațiile din Alianța Globală Wycliffe. Este o expresie a valorilor împărtășite și a 

credințelor fundamentale cu privire la: 

• Raționamentul programelor de traducere a Bibliei ca parte a misiunii lui Dumnezeu 

(missio Dei);  

• Impactul transformațional pe care Dumnezeu îl dorește pentru comunitățile 

lingvistice, care ghidează și modelează programele de traducere a Bibliei; 

• Principiile cheie care pot ghida modul în care organizațiile Alianței răspund strategic 

la contextele policentrice foarte variate în care au loc programele de traducere a 

Bibliei.  

Această declarație de filozofie afirmă că îndrumarea Duhului Sfânt este esențială în fiecare 

program de traducere a Bibliei, deoarece Dumnezeu este cel care permite ca misiunea Sa să 

fie îndeplinită. Cu toate acestea, Alianța recunoaște că și alții implicați în programe de 

traducere a Bibliei pot avea filozofii diferite sau ipoteze de bază care să le ghideze 

implicarea.  

II. Raționamentul programelor de traducere a Bibliei din Alianță 

Această declarație de filozofie are la bază declarațiile de bază ale Alianței (viziunea, 

misiunea, scopul și valorile Alianței Globale Wycliffe).  

1. Lucrarea  traducerii Bibliei este construită pe misiunea lui Dumnezeu (Ezechiel 36:22-23, 

Ioan 1:14, Evrei 1:1-3)  

Un aspect central a lucrării lui Dumnezeu este revelația de Sine către lume. Cuvântul Său este, în 

esență, traductibil în orice limbă și semnificativ pentru toate culturile. Prin urmare, traducerea Bibliei 

este una dintre modalitățile cheie prin care Dumnezeu se revelează astăzi în culturile și comunitățile 

lingvistice din lume. 

2. Dumnezeu cheamă Biserica să participe împreună cu El la îndeplinirea misiunii Sale 

(Matei 28:18-20, Ioan 20:21, Efeseni 1:22-23) 

Biserica2 este chemată să participe alături de Dumnezeu la misiunea Sa de revelare, 

răscumpărare și restaurare, în timp ce caută să reconcilieze toate lucrurile cu El însuși. 

Biserica participă la misiunea Sa prin închinare, comuniune și slujire, sub inspirația și 

 
1 Această versiune este o revizuire a Declarației de filozofie a programelor de traducere a Bibliei, publicată 
pentru prima dată în 2013.  
2 Înțelegem prin Biserică comunitatea indivizilor răscumpărați prin credința în Isus Hristos prin harul lui 
Dumnezeu. Atunci când Biserica apare cu B majusculă, se referă la Biserica universală, în timp ce Biserica cu b 
minusculă se referă la biserica locală. 



călăuzirea Duhului Sfânt. Alianța înțelege că face parte din Biserică, slujind comunități care 

au culturi și limbi diverse. 

3. Dumnezeul nostru trinitar ne cheamă să reflectăm caracterul Său în timp ce participăm 

la misiunea Sa (Ioan 13:34-35, Efeseni 4:1-3, Galateni 5:22-25) 

Relația divină, interdependentă a Trinității arată caracterul și dragostea lui Dumnezeu. El 

cheamă Biserica să reflecte caracterul Său trăind și lucrând prin relații de interdependență, 

în timp ce se îndreaptă cu compasiune către cei pierduți, nenorociți și dezavantajați. Un 

comportament ca acesta arată dragostea lui Dumnezeu pentru creația Sa. Iubirea lui 

Dumnezeu este, de asemenea, revelată prin relațiile din trupul lui Hristos, unde fiecare 

parte este unică și esențială, prosperând doar prin sprijinul celorlalte părți.  

4. Urmarea exemplului de ascultare a lui Hristos implică o vulnerabilitate cu sacrificiu 

(Marcu 10:28-31, Filipeni 2:5-8, 2 Timotei 2:8-13) 

Vulnerabilitatea care se sacrifică se află în centrul Întrupării, așa cum este dezvăluită în 

nașterea, viața și moartea lui Hristos pe cruce. Vulnerabilitatea începe cu urmarea 

exemplului de ascultare a lui Hristos, recunoscând suveranitatea lui Dumnezeu în toate 

problemele și dependența noastră totală de El. Procesul de traducere a Bibliei, care aduce 

Cuvântul divin și veșnic al lui Dumnezeu dintr-o limbă în alta, îi invită, de asemenea, pe toți 

cei implicați să depindă în totalitate de Dumnezeu. Pe măsură ce Biserica participă la 

misiunea lui Dumnezeu, trebuie să ne așteptăm la suferință și la greutăți, dar El promite să 

dea putere Bisericii în timp ce aceasta rezistă și persistă.  

5. Misiunea lui Dumnezeu este atât holistică cât și integrală. El dorește o schimbare 

transformatoare (Luca 4:18-19, Iacov 1:19-25) 

O altă dimensiune a misiunii lui Dumnezeu este crearea și susținerea shalom-ului3, 

bunăstarea holistică a întregii creații. În acest scop, atât proclamarea, cât și demonstrarea 

Evangheliei sunt esențiale. Acest lucru subliniază necesitatea unor parteneriate strategice 

pentru a integra gama diversă de activități de slujire care contribuie la lucrarea continuă a 

lui Dumnezeu de transformare holistică. 

6. Misiunea lui Dumnezeu este să binecuvânteze comunitățile4 (2 Corinteni 13:11, 

Coloseni 3:10, Apocalipsa 7:9-12) 

Misiunea lui Dumnezeu îi aparține Lui și El binecuvântează comunitatea Bisericii în timp ce 

ea participă la misiunea Lui și crește spre maturitate. La fel cum Dumnezeu invită Biserica să 

participe în misiune ca aceasta să crească în maturitate, este dorința lui Dumnezeu ca toate 

comunitățile să participe în mod activ și încrezător la misiunea Sa transformatoare. Toate 

comunitățile vor experimenta pe deplin și vor reflecta dragostea lui Dumnezeu individual și 

 
3 Shalom nu este doar absența ostilității, ci „pace cu dreptate”. Este pacea holistică, aceea care consideră toate 
relațiile pe patru nivele: cu Dumnezeu, cu creația, cu alți oameni și cu noi înșine. Înseamnă să ne bucurăm de 
slujirea lui Dumnezeu, să ne bucurăm de împrejurimile noastre fizice, să ne bucurăm de comunitate și să ne 
bucurăm de ceea ce înseamnă să fii un copil al lui Dumnezeu. 
4 O comunitate este un ansamblu de indivizi care sunt conștienți de o legătură importantă care îi unește, 
oferindu-le un sentiment de identitate și permițându-le să depindă unii de alții. 



și corporativ în timp ce experimentează transformarea holistică pe care Dumnezeu o 

dorește pentru ei. Dumnezeu binecuvântează comunitățile lingvistice prin intermediul 

programelor de traducere a Bibliei, deoarece acestea îi recunosc pe cei dezavantajați și 

marginalizați și încurajează includerea lor în viața comunității în general. Toți cei care 

lucrează în comunitate, indiferent de originea lor, vor fi binecuvântați prin relații 

transformate. 

III. Impactul transformațional pe care îl dorește Dumnezeu pentru comunitățile lingvistice 

ghidează și modelează programele de traducere a Bibliei (Coloseni 3:9-17) 

Perspectivele misiologice precedente ne modelează înțelegerea noastră în ceea ce privește 

proiectarea programelor de traducere a Bibliei, astfel încât acestea să conducă la impactul 

transformațional pe care Dumnezeu îl dorește. Este dorința Lui de a vedea comunități 

transformate unde relațiile dintre oameni și El, unii cu alții și cu creația Sa, sunt reconciliate 

astfel încât să experimenteze plinătatea (shalom) pe care El a intenționat-o prin Hristos. 

Dumnezeu dorește transformarea tuturor comunităților lingvistice prin participarea comună 

a tuturor celor implicați în misiunea Sa. Dumnezeu folosește Cuvântul tradus ca mijloc 

fundamental în transformarea holistică. La bază, programele de traducere facilitează 

procesul de „întrupare” a Cuvântului lui Dumnezeu în viața vorbitorilor unei comunități 

lingvistice. De aceea, programele de traducere a Bibliei ar trebui să fie planificate și 

implementate astfel încât să contribuie la o fundație durabilă pentru lucrarea continuă a lui 

Dumnezeu de transformare a comunităților lingvistice. 

IV. Principii cheie pentru programele de traducere a Bibliei din Alianță 

1. Deoarece misiunea începe cu Dumnezeu, un prim răspuns trebuie să fie acela de a căuta 

să ne conformăm dorințele la voia Lui prin rugăciune și cereri în timp ce Biserica se 

angajează în programe de traducere a Bibliei.  

În timp ce ascultăm de Dumnezeu și unii de alții programele de traducere vor fi conturate ca 

răspuns al inspirației Duhului și dorinței lui Dumnezeu de a se descoperi pe Sine lumii.  

2. Având în vedere că traducerea Bibliei face parte din misiunea Bisericii, este de așteptat 

ca Biserica să conducă planificarea și implementarea programelor de traducere a Bibliei. 

Implicarea activă a bisericilor în programele de traducere a Bibliei va contribui la impactul 

transformațional în comunitățile lingvistice. Așadar bisericile joacă un rol important în 

construirea de relații, în luarea deciziilor, în asigurarea resurselor și în procesele de evaluare 

a calității programelor de traducere a Bibliei în moduri relevante la nivel local. 

3. Relațiile interdependente și prieteniile din cadrul programelor de traducere a Bibliei 

reflectă caracterul lui Dumnezeu și contribuie la transformarea holistică. Creșterea și 

maturitatea sunt întărite prin interacțiunea smerită și darea de socoteală reciprocă în 

toate relațiile.  

Organizațiile Alianței sunt chemate să fie agenți de reconciliere și restaurare. Construirea și 

menținerea relațiilor de interdependență și a prieteniilor reflectă caracterul lui Dumnezeu și 

contribuie la transformarea holistică. 



4. Ascultarea și vulnerabilitatea cu sacrificiu permit Duhului să lucreze atunci când 

recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu și ne angajăm în programe de traducere a 

Bibliei.  

Trăirea și slujirea în comunitate necesită încredere în Dumnezeu, în timp ce căutăm să 

discernem ceea ce face El. Atunci când programele de traducere a Bibliei se confruntă cu 

provocări, găsim putere în El și în comunitatea credincioșilor. Progresul durabil va necesita 

rețele de persoane, instituții și organizații care să coopereze între ele și să își recunoască 

vulnerabilitatea prin faptul că lucrează în mod interdependent mai degrabă decât 

independent. 

5. Transformarea holistică și integrală necesită parteneriate strategice de lungă durată. 

Atât proclamarea, cât și demonstrarea Cuvântului lui Dumnezeu sunt componente vitale 

pentru o transformare holistică. O viziune cuprinzătoare a programelor de traducere a 

Bibliei încurajează dezvoltarea unor procese durabile în comunitățile lingvistice prin 

intermediul unor parteneriate strategice. Cu referire specifică la traducerea Bibliei, sunt 

necesare și procese durabile pentru a dezvolta capacități mai mari pentru formare și 

consultanță în comunitățile lingvistice.5 

6. Comunitățile lingvistice sunt binecuvântate în timp ce Biserica crește spre maturitate iar 

limbile, culturile și identitățile sunt afirmate. 

Dorința lui Dumnezeu e ca misiunea Sa să fie îndeplinită cu și pentru oamenii care locuiesc 

în comunități. Limba, cultura și identitatea sunt daruri prin care Dumnezeu descoperă 

Cuvântul Său, permițând Bisericii să crească spre maturitate și să fie o binecuvântare pentru 

comunitate. Toți partenerii strategici trebuie să se angajeze să lucreze împreună pentru a 

promova relații sănătoase și un sentiment de responsabilitate comună, evitând dinamica 

puterii care subminează sustenabilitatea. 

 
5 Această afirmație se bazează pe deciziile din noiembrie 2017 ale bordului Alianței Globale Wycliffe de a 
încuraja echipa de conducere a Alianței să ajute organizațiile și partenerii Alianței să colaboreze pentru a 
elabora programe de formare în domeniul traducerii Bibliei și pentru a dezvolta procese adecvate pentru 
acreditarea consultanților în domeniul traducerii Bibliei în cadrul Alianței, precum și pentru a revizui conceptul 
și rolul consultanților în domeniul traducerii în procesul de traducere. 


