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Abstract 

 

This article has the purpose to enlighten people about the big need of Bible translation in all languages of 

the world. In the beginning are presentented the arguments for Bible translation. The Bible was and is the most 

sold book from all times; it resisted to many damage temptations. It is a book that inspires many people and gives 

answers to the deepest questions of the heart. In a certain period of time, the Church considered that only the priests 

and the clergy should understand the Bible, but John Wycliffe saw the need that the common man should also 

know what God has to tell them. Wycliffe was the first who fought for this. After him followed many others who 

saw the need and could not stay quiet. Townsend founded the Wycliffe Bible Translators and SIL to meet this huge 

need. Wycliffe Organization works to translate the Bible in every language all around the world. This is our dream 

and vision and we hope that this article will inspire many people to involve in this big important project.  
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Importanța Bibliei și a traducerii ei 

 
„Existenta Bibliei, ca o carte pentru oameni, este cel mai mare beneficiu pe care l-a 

exprimat vreodatã rasa umanã. Orice atentat de a o deprecia este o crimã împotriva 

umanitãtii.”  

Immanuel Kant 
 

Conform statisticilor și a cărții Guinness World Record, în 1995, Biblia era cartea cea 

mai vândută din toate timpurile, cu un total de peste cinci miliarde de copii distribuite (Young, 

1994: 142). În concordanță cu aceste studii, Biblia este una dintre cele mai citite cărți de pe 

pământ și acest fapt este unul dintre fundamentele de la care se poate porni o analiză asupra 

importanței traducerii ei în toate limbile. 

Biblia este o carte a speranței, o carte care aduce lumină acolo unde întunericul domnește 

de secole întregi, o carte al cărei mesaj cuprinde iertarea, restaurarea, vindecarea și reabilitarea. 

Prin mesajul ei, Biblia a schimbat și continuă să schimbe viețile oamenilor din toată lumea. 

Realitatea faptului că aceasta nu este încă accesibilă tuturor popoarelor este una înfricoșătoare. 

Într-o țară declarată creștină ca România, gândul ca cineva să nu fi auzit niciodată despre 

sacrificiul suprem înfăptuit de Iisus este inacceptabil. Acest fapt este totuși adevărat și necesită 

o schimbare radicală. 

Nevoia traducerii Bibliei este înrădăcinată în însăși una dintre afirmațiile lui Iisus 

Hristos: „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi” (Ioan 20:21). Întruparea lui 

Iisus a fost un eveniment unic și extraordinar în istoria omenirii și tocmai pentru că „S-a făcut 

trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr” (Ioan 1:14a), realitatea trăirii Domnului Iisus 

poate fi explicată în orice limbă. Dacă Iisus nu ar fi ales să vorbească în termeni omenești, și 

anume întrupându-Se, nicio limbă de pe glob n-ar fi fost capabilă, oricât de bogată în vocabular, 

să explice adevărurile biblice. În alte cuvinte, atunci când Iisus S-a coborât, El S-a tradus, 

metaforic vorbind, astfel încât umanitatea să poată înțelege natura lui Dumnezeu. Așadar, prin 

viața Lui, Iisus dă și un exemplu de urmat în ceea ce privește traducerea Sfintelor Scripturi. 

Chemarea pe care creștinii au înțeles-o și datorită căreia au început să traducă Biblia este că ei 

nu trebuie să găsească cele mai eficiente metode de comunicare pentru a transmite mesajul 

cristic, ci să urmeze exemplul lui Iisus (Arthur, 2008). 

Traducerea Bibliei de-a lungul secolelor a avansat cu un ritm uluitor, ajungându-se chiar 

la mai multe versiuni ale Scripturii în aceeași limbă. Deși în jur de 3.350 de popoare au măcar 

una din cărțile Bibliei tradusă, traducerea Scripturii este încă o nevoie urgentă. În concordanță 

cu ultimele statistici, există încă aproximativ 2.100 de limbi în care niciun verset din Biblie nu 

a fost tradus. Încă peste 180 de milioane de persoane nu au auzit mesajul Evangheliei 

(https://wycliffe.ro/statistici/).  

Totuși, de ce este nevoie ca Biblia să fie tradusă în fiecare limbă, dacă există popoare 

care cunosc și limba engleză sau alte limbi în care Scriptura a fost deja tradusă? La această 

întrebare încearcă să răspundă directorul executiv al organizației misionare SIL International, 

dr. Michel Kenmogne. Fiind unul dintre cei 350.000 de vorbitori ai unei limbi minoritare din 

Cameroon, Kenmogne înțelege adevărata greutate a limbii materne și influența acesteia asupra 

persoanelor. El afirmă că „identitatea fiecărei persoane este construită în jurul unui set de 

credințe, valori, comportamente și viziuni despre lume și viața care sunt exprimate în limba care 

i-a modelat”1, concluzionând că limba maternă „transmite întotdeauna mai mult decât un mesaj 

 
1 „Fundamentally, Kenmogne says, each person’s identity is fixed around a set of beliefs, values, 

behaviours and a worldview that are expressed in a language that shaped them all.” 

(https://www.sil.org/about/news/languages-matter-sil-international)   



lingvistic vorbitorilor acesteia: ea are o valoare emoțională și simbolică ce nu poate fi înlocuită 

cu absolut nimic”2 (https://wycliffe.ro/limbile-conteaza-pentru-sil-international/). 

 

Scurt istoric al traducerii Bibliei 

 
În lumina înțelegerii nevoii de traducere a Bibliei, oamenii din toate timpurile au inițiat 

această minunată lucrare. Iată un scurt istoric al traducerii Bibliei care pornește din anul 280 d. 

Hr. și ajunge la traducerea actuală a Bibliei. 

 

Traducerea din Septuaginta, de la ebraică la greacă, este cea mai veche traducere care 

datează în anul 280 d. Hr în Alexandria, Egipt. Odată cu împrăștierea evreilor, limba greacă a 

devenit limba obișnuită. Această traducere stabilește principiul accesului și utilizării Scripturii 

în limba poporului. Este versiunea în limba greacă a Vechiului Testament. Această parte din 

Biblie era scrisă în gracă și nu în ebraică datorită faptului că evreii după exilul babilonian s-au 

strămutat în Alexandria, un oraș elen din Egipt. Numele său, Septuaginta, este prescurtarea la 

LXX, cifra romană. Se spune că ar fi lucrat la traducerea ei în greacă aproximativ 72 de învățați 

iudei. 

În 405 d. Hr., sfântul Jerome, însărcinat de papa Damasus, termină prima traducere. 

Bazată pe Septuaginta, aceasta este comprehensivă în latina vulgară, așa că traducerea e numită 

Vulgata. În ciuda erorilor copiștilor, Vulgata devine standardul pentru creștinii occidentali 

pentru mai bine de o mie de ani. Vulgata înseamnă comun, obișnuit. Jerome a dorit ca Scriptura 

să fie înțeleasă de toți. Sfântul Jerome este considerat tatăl bisericii pentru lucrarea lui de 

traducere a Scripturii. La început, el a tradus doar cele patru evanghelii din greacă în latină, 

pentru ca apoi să traducă și Vechiul Testament din ebraică. proces care a durat 15 ani. Ce a 

rămas din Noul Testament a fost tradus de alți cărturari. Această traducere a servit la bazele 

unui proiect de traducere în arabă, spaniolă, siriană și multe alte limbi. De asemenea, a fost baza 

traducerii Bibliei care a fost autorizată pentru cultul romano-catolic și a fost folosită până în 

secolul XX. 

Până la John Wycliffe, în 1384, traducerea Bibliei trece prin mai multe etape. În 

Armenia, când traducerea începe în 411, creștinismul era acolo de aproape un secol, iar creștinii 

sufereau persecuția. Mesrob Mashots, sectretar al curții, și Isaac,  un savant grec, au solicitat 

elaborarea alfabetului armean. Alfabetul e modificat în vernaculara georgiană pentru prima 

traducere a Bibliei georgiene. 

Un grup de călugări sirieni numit „Cei Nouă Sfinți” traduc în geez, un dialect semitic, 

părți majore ale Bibliei în anul 494. Creștinii nestorieni din Siria merg în Sian, China, în anul 

635 și pentru prima dată pe Piatra Nestoriană este consemnat că Biblia a fost tradusă din ebraică 

în chineză. În anul 709, Aldhelm, starețul din Malmesbury și episcopul Sherbornei, traduc 

Psalmii în anglo-saxonă. 

Cyril și Metohodius, cunoscuți ca apostolii slavilor, au fost doi frați greci care au devenit 

misionari în Moravia, datorită faptului că ducele de Moravia a cerut independență politică și 

autonomie eclesială. Prima slujbă a lui Cyril a fost să inventeze un alfabet , alfabetul chirilic. 

Împreună cu fratele său, a tradus Scriptura în limbile slave: bulgară, sârbă și rusă (  

https://www.franciscanmedia.org/saints-cyril-and-methodius/). 

În Damasc, un creștin nestorian traduce porțiuni din Noul Testament în arabă. 

Manuscrisele vor fi redescoperite mai târziu, în secolul al XIX-lea, în mănăstirea „Sf Caterina” 

din muntele Sinai. În 1360 este tradusă Biblia de la Dresden din Vulgata în limba cehă. 

 
2„This language, sometimes called the ‘mother tongue,’ always communicates more than a message to its 

speakers: it has an emotional and symbolic value that nothing else can replace.” 

(https://www.sil.org/about/news/languages-matter-sil-international) 

https://wycliffe.ro/limbile-conteaza-pentru-sil-international/


Prima traducere a Bibliei în limba engleză a fost făcută de academicianul John Wycliffe. 

A fost tradusă din Vulgata, iar motivul pentru care a început traducerea a fost corupția liderilor 

bisericii. Wycliffe a descoperit că liderii bisericii aveau interesul ca laici să nu aibă acces la 

Biblie, deoarece ar fi descoperit discrepanța dintre trăirea episcopilor și a clerului și ceea ce era 

poruncit în Biblie. Astfel, Wycliffe a chemat creștinii să revină la creștinismul biblic, deoarece 

credea că oamenii au nevoie de Biblie în limba lor pentru ca trezirea să aibă loc. Lucrarea lui a 

fost terminată după moartea lui, în 1384. Cu toate că traducerea era în limba obișnuită, oamenii 

nu puteau avea acces la ea deoarece tiparul încă nu fusese inventat. 

În 1435, doi călugări franciscani traduc Biblia în maghiară pentru prima dată. Biblia în 

limba veche belorusă a fost tradusă și publicată în anii 1517-1519 de către Francisk Skaryana. 

Martin Luther este bine cunoscut pentru protestul împotriva bisericii. Martin Luther 

traduce Biblia în limba germană pentru ca aceasta să vorbească inimilor în propria limbă. 

Dorința lui Martin Luther a fost ca toate limbile să aibă Scriptura pe înțelesul lor și ea să fie în 

fiecare casă. Traducerea pe care el a făcut-o a fost așa de bună încât a fost în uz mai bine de o 

sută de ani. Noul Testament l-a tradus din greacă în 4 luni și în curs de un an a tradus și Vechiul 

Testament. În 1534, a fost terminat procesul de traducere a întregii Biblii în limba germană (  

https://www.christian-history.org/martin-luther-bible.html.). 

Între anii 1525-1530, Wiliam Tyndale a dorit ca regele Angliei să înțeleagă cât de 

important este ca săracul și needucatul om să poată citi Biblia în propria limbă. Cu toate acestea, 

autoritățile l-au avertizat să nu facă nicio traducere în Anglia. A plecat în Germania, inspirat de 

Martin Luther care a tradus Pentateuhul și Noul Testament în germană. Tyndale a folosit pentru 

traducere limbile originale, ebraica și greaca, și a printat-o pe presa lui Gutenberg. A fost numit 

„tatăl Bibliei Engleze”. Copiile traducerii lui Tyndale au fost strecurate în Anglia, deoarece 

biserica o interzicea. Din pricina faptului că aceste copii erau printate și trimise în țară, Tyndale 

a fost prins și ars pe rug în 1536 din ordinul episcopului din Londra. 

Pierre Robert Olivetan traduce Biblia din ebraică și greacă în limba franceză. Este prima 

Biblie tradusă în franceză. Pierre Robert Olivetan a fost verișorul lui Calvin. După terminarea 

studiilor, a devenit profesor. În 1532, la un sinod, Farel a decis să adere la reformă și i-a 

încredințat traducerea Bibliei lui Olivetan. Traducerea Bibliei în franceză a durat doi ani 

(https://www.museeprotestant.org/en/notice/olivetan-1506-1538-2/). 

Oddur Gottskálkssonusing (1514/1515—1556) lucrează la o traducere în limba 

islandeză după traducerea germană a lui Luther și Vulgata. Această traducere a Noului 

Testament este prima în limba islandeză. 

Arhiepiscopul Mikael Agricola publică în 1548 traducerea Noului Testament în limba 

finlandeză. El este considerat tatăl limbii finlandeze. De asemenea, mai publică și o carte de 

rugăciuni și una de imnuri. Lucrarea lui e cea care stabilește regulile de ortografie care devin 

bazele ortografiei moderne finlandeze. 

Biblia de la Geneva (1560) e Biblia lui Shakespeare, Milton și Dunn, o versiune în 

engleză atribuită lui William Whittingham. La început, creația a fost doar o încercare 

entuziastică și religioasă a unui mic grup de protestanți englezi exilați în Geneva. Traducerea 

impune noi standarde prin imaginile frumoase, notițele de pe margine și traducerea însăși. 

În 1569, în timpul inchiziției spaniole, călugărul Casiodoro de Reina termina prima 

traducere a Bibliei în limba spaniolă, denumită și „Biblia ursului”, datorită imaginii cu un urs 

cu miere de pe prima pagină. El a tradus cu ajutorul Latinei Vulgate și mai târziu, Cipriano de 

Valera a revizuit-o și a printat-o în 1602 

(http://www.rrb3.com/bibles/spnbibl/reina_valera_explaination.html). 

În 1611, după ce puritanii s-au separat de biserica anglicană, regele James I autorizează 

o nouă traducerea a Bibliei care va fi numită King James Version. Aceasta înlocuiește Vulgata 

printre savanții englezi. La traducere, au fost folosite atât traducerea lui Tyndale, cât și cele din 

limbile greacă și ebraică, au folosit și Septuaginta și alte traduceri. La acea vreme, traducerea 



Bibliei de la Geneva era populară, aceasta având note pe margine. La traducere, au contribuit 

54 de bărbați aleși. Doar 47 din ei au terminat traducerea în 7 ani. 

În 1663, John Eliot, „apostolul indienilor”, traduce Biblia în limba massachuett, vorbită 

de nativii Wampanoag și Massachuett din America. Aceasta este prima Biblie publicată în 

America de nord. Când puritanii mergeau în Lumea Nouă aveau două motive: unul era să 

înființeze o biserică fără corupțiile din biserica engleză și al doilea motiv era să ducă evanghelia 

la cei care locuiau acolo. Pecetea poporului Massachusetts era figura unui nativ american 

înconjurat de cuvintele din Faptele Apostolilor 16:9 „Vino și ajută-ne”. Eliot a avut dorința să 

îi ajute și a început să învețe dialectul algoquin, unul dintre cele mai dificile la acea vreme. 

Pentru următorii zece ani, el s-a dedicat acestei lucrări de traducere a Bibliei. În 1659, s-a sfârșit 

lucrarea și până în 1663 printarea a luat sfârșit 

(http://www.solagroup.org/articles/historyofthebible/hotb_0005.html). 

Pastorul reformat portugez Joao Ferreira de Almeida termina traducerea Noului 

Testament în portugheză în 1676, dar din cauza unor opoziții din partea bisericii reformate 

portugheze, publicarea e amânată până în 1681. Almeida a primit o educație excelentă și avea 

o abilitate specială în limbi. După ce a citit pamfletul Differencias de la Christiandad, a fost 

impresionat de versetul din 1 Corinteni 14:9: „Tot aşa şi voi, dacă nu rostiţi cu limba o vorbă 

înţeleasă, cum se va pricepe ce spuneţi?” Concluzia la care a ajuns era că erorile religioase vor 

fi demascate când Biblia va fi înțeleasă de toți. El s-a convertit la reformism și a început 

traducerea Bibliei. Doi ani mai târziu, când avea 16 ani, tradusese Scripura. A trimis-o la 

guvernatorul general din Batavia pentru publicare. Biserica reformată din Batavia a trimis 

manuscrisul la Amsterdam, dar cel căruia i-a fost încredințat a murit, iar manuscrisul a dispărut. 

După multe încercări de publicare, în 1681 a apărut cu modificări din partea celor care au 

publicat-o. În 1693, a apărut o ediție revizuită a Noului Testament. 

În Estonia, pastorul Anton Helle traduce Biblia în estoniană în anul 1736. El a tradus în 

dialectul major estonian. 

În 1800, în Serampore, India, William Carey traduce Biblia în mai multe limbi: 

sanscrită, bengali și marathi. El ajută și la traducerea a porțiuni ale Noului Testament în alte 

limbi și dialecte.  

În 1887, misionarul John Ross începe să folosească termeni coreeni și nu termeni 

împrumutați. Biblia coreeană e acceptată și devine una din cele mai importante contribuții la 

protestantismul coreean. Ross a foșt numit tatăl Bibliei în Coreea. În același an, iezuiții încep 

să traducă în japoneză.  

În 1934, Cameron Townsend a mers la „Societatea biblică din America Centrală” pentru 

a distribui Biblii în spaniolă. A observat că multe comunități nu vorbeau spaniola și nu aveau 

nimic din Scriptură tradus în propria limbă. El înființează cursul de instruire pe timp de vară 

numit „Summer Institute of Linguistics” (SIL) pentru a putea răspunde nevoii de traducere în 

limbile minoritare. SIL devine o organizație care echipează oamenii să învețe, să analizeze și 

să înțeleagă limbile pentru a-și dezvolta capacitatea de dezvoltare durabilă a limbajului prin 

intermediul traducerii, cercetării și creării de materiale.  

 

Organizația „Wycliffe” 

 
În acest context, același Townsend a fondat câțiva ani mai târziu (1942) și o altă 

organizație: este vorba de „Wycliffe”. Misionar la indienii Cakchiquel din Guatemala, 

Townsend a prins viziunea – a înţeles necesitatea şi importanţa traducerii Bibliei când un bărbat 

din tribul respectiv l-a întrebat: Dacă Dumnezeul tău este atât de măreţ, de ce nu vorbeşte în 

limba mea? 

După acea întâmplare, Townsend s-a hotărât să facă tot ce îi stă în putinţă pentru ca orice 

bărbat, femeie şi copil să poată citi Cuvântul lui Dumnezeu în propria limbă. Împrumutând 



numele eroului Reformei, John Wycliffe, primul care a tradus Biblia în engleză, Townsend a 

înfiinţat în 1934 „Tabăra Wycliffe” ca şcoală de formare lingvistică. Astfel, a luat naştere 

organizaţia „Wycliffe Bible Translators”. 

Prima traducere făcută de personalul Wycliffe a fost terminată în 1951 în limba San 

Miguel Mixtec din Mexic. Douăzeci şi şapte de ani mai târziu, în 1978, a fost terminată cea de-

a 100-a traducere a Bibliei, în limba Amuesha în Peru. În aprilie 2000, a fost finalizat cel de-al 

500-lea Nou Testament, în limba Javanese din Surinam, America de Sud. 

Azi, „Wycliffe” există în peste 60 de țări ale lumii, având parteneriate importante cu 

organizaţii care împărtăşesc această viziune. „Wycliffe România” este una dintre cele mai 

tinere organizații „Wycliffe” din Europa și a fost înființată în 2008. 

 

Viziunea 2025 

 
Motivați de chemarea cristică, dar și de nevoia urgentă pe care toate popoarele o au de 

a putea accesa liber și nemijlocit Cuvântul lui Dumnezeu, organizația misionară „Wycliffe” a 

gândit în perspectivă și s-a încrezut într-un Dumnezeu care poate face imposibilul posibil. 

Astfel, s-a născut așa-numita „viziune 2025”. Analizând numărul de limbi care încă mai au 

nevoie de o traducere a Bibliei, organizația „Wycliffe” își propune ca, până în anul 2025, să 

înceapă un proiect de traducere în fiecare limbă din lume.  

Acest proiect a fost gândit și adoptat în anul 1999 de organizația „Wycliffe 

International”, în colaborare cu „SIL International” și continuă să se desfășoare într-un ritm 

optim spre a fi îndeplinit (http://www.wycliffe.net/about-us/more?id=7988). În cadrul acestei 

viziuni, există mai multe aspecte, precum crearea parteneriatelor cu alte organizații și biserici 

spre a putea finaliza această lucrare, instruirea traducătorilor și a misionarilor astfel încât și ei, 

la rândul lor, să-i poată forma pe ceilalți voluntari și motivarea bisericilor în ce privește 

trimiterea oamenilor pe câmpul de misiune (https://wycliffe.ro/viziunea2025/).  

 

Proiectul „TBSR” 

 
Unul dintre proiectele locale ale organizației „Wycliffe” este așa-numitul proiect TBSR. 

Această inițiativă are în vedere comunitatea de surzi din România, propunându-și să traducă 

Sfintele Scripturi în limbajul semnelor românesc. Lucrarea de traducere se desfășoară în orașul 

Oradea, dar și în Cluj-Napoca, echipa fiind alcătuită din membri din ambele orașe. 

Proiectul a luat naștere în anul 2014, atunci când păstorii și liderii bisericilor de Surzi 

din România au participat la o conferință la Zalău, unde o familie de misionari le-a vorbit despre 

traducerea Bibliei în limbajul semnelor din Etiopia. În urma unei alte întâlniri cu aceeași temă, 

în primăvara anului 2015, păstorul bisericii de Surzi din Oradea a fost extrem de fascinat încât, 

odată ce s-a întors în Oradea și a povestit cele auzite, s-a început traducerea chiar în aceeași zi 

(https://wycliffe.ro/service/surzi/). 

Atunci când organizația „Wycliffe” a aflat despre acest proiect, s-a oferit să găzduiască 

membrii echipei de traducere și să le ofere un studiou de filmat spre a le ușura munca. 

Actualmente, echipa este alcătuită de șase membri, angajați în cadrul organizației „Wycliffe” 

(https://wycliffe.ro/service/surzi/). 

 

Proiectul „Rroma” 

 
Un alt proiect local inițiat de organizația „Wycliffe” este cel adresat comunității de 

rromi. Acesta se desfășoară în parteneriat cu „Comitetul Național de Traducere a Bibliei în 

Limba Rromani” și cu organizația „SIL International”. Deoarece în România există șase 

http://www.wycliffe.net/about-us/more?id=7988
https://wycliffe.ro/viziunea2025/
https://wycliffe.ro/service/surzi/


dialecte rromani majore, lucrarea a început în diferite variante ale acestei limbi 

(https://wycliffe.ro/service/proiectul-rroma/). 

Alături de traducerea Bibliei, lucrarea cu comunitatea de rromi cuprinde și alfabetizare, 

dar și dezvoltarea de materiale biblice ajutătoare la înțelegerea și aplicarea acesteia 

(https://wycliffe.ro/service/proiectul-rroma/). 

 

Lumină și speranță: poporul șekacio 

 
Datorită unor echipe de misionari care au reușit să ajungă în partea de S-V a Etiopiei, 

poporul șekacio a cunoscut, în urmă cu 30 de ani, frumusețea Cuvântului lui Dumnezeu vestit. 

Marea majoritate a locuitorilor din zona respectivă sunt acum protestanți. Totuși, citirea și 

predicarea Bibliei se face în limba oficială din Etiopia, limba amharică, fapt ce cauzează 

neînțelegeri și greșeli în interpretarea ei. Nevoia de traducere în limba maternă a devenit tot mai 

pregnantă, așadar în urmă cu 20 de ani, a fost începută și astăzi se bucură de un succes 

nemaipomenit. Fiind actualmente finalizată, traducerea noilor testamente așteaptă să ajungă la 

poporul căruia i-a fost adresată. Cărțile au fost tipărite în Coreea de Sud și urmează să fie 

transportate în Etiopia (https://wycliffe.ro/service/dedicarea-noului-testament-in-limba-

sekacio/). 

Deși procesul de traducere este unul îndelungat și extrem de complicat, nu este imposibil 

de realizat. Exemple ca acesta demonstrează frumusețea rodului muncii unei perioade de timp 

relativ lungă, dar care nu este niciodată prea grea atunci când se au în vedere sufletele veșnice 

ale oamenilor și minunea unor vieți schimbate radical. 

 

Poporul ale: nevoia de alfabetizare 

 

Aproximativ 80.000 de etiopieni au ca limbă maternă limba ale, numărând cel puțin șase 

dialecte ale acestei limbi. Aceasta circulă exclusiv pe cale orală, așadar procesul de traducere 

al unei cărți atât de complexe precum Biblia a fost unul extrem de complicat. S-a reușit, totuși, 

finalizarea cărții Marcu, ce a fost primită cu entuziasm de către popor 

(https://wycliffe.ro/service/alfabetizare-printre-lucratorii-bisericilor-din-poporul-ale/). 

Spre uimirea lucrătorilor, s-au vândut foarte puține copii ale cărții. Încercând să 

înțeleagă motivul, aceștia au constatat că foarte puțini din poporul ale știu să citească literele 

alfabetului latin (https://wycliffe.ro/service/alfabetizare-printre-lucratorii-bisericilor-din-

poporul-ale/). 

Așadar, deși se sărbătorește realizarea traducerii acestei cărți, nevoia de alfabetizare în 

mijlocul acestui popor este mare și tot mai pregnantă. 

 

Concluzii 

 

În loc de concluzii, deși nădăjduim ca articolul propus să fi răspuns la întrebări 

fundamentale legate de traducerea Scripturii în diferite limbi, scopul acestuia a fost ca, mai 

presus de toate, să stârnească interesul cititorului astfel încât, în cele din urmă, să continue să 

caute informații legate de acest subiect, dar să se și întrebe pe sine însuși cum ar putea să 

contribuie la traducerea Bibliei. Având în vedere nevoia traducerii Cuvântului lui Dumnezeu în 

toate limbile, sperăm ca această realitate să producă un sentiment de recunoștință față de Biblia 

tradusă în propria limbă și o constantă dorință de a o citi. Analizând istoria traducerii Bibliei, 

am ajuns la concluzia că Autorul acesteia S-a folosit de oameni ca noi, oricât de neînsemnați 

am fi, pentru a-Și duce lucrarea mai departe. Nădăjduim ca aceasta să fie o încurajare și, în 

același timp, o provocare la a ne implica pentru ca Evanghelia să ajungă până la marginile 

pământului. 
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