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I.�INTRODUCERE�

Chiar dac� Noul Testament a exercitat dintotdeauna o influen�� covâr�itoare 
asupra spiritualit��ii �i culturii mondiale, ast�zi nu mai exist� nici un autograf 
apostolic al scrierilor care îl compun. Acesta este principalul motiv pentru care, 
al�turi de num�rul mare de variante, glose, lipsuri �i gre�eli întâlnite în 
manuscrisele biblice, se impune necesitatea studierii istoriei �i evolu�iei textului 
neotestamentar. Alc�tuirea unei istorii a textului biblic, de la începutul transmiterii 
manuscriselor pân� la inventarea tiparului, este acela�i lucru cu alc�tuirea unei 
istorii complete a iudaismului �i cre�tinismului. Toate marile evenimente din istoria 
evreilor �i cre�tinilor, toate marile probleme �i dispute teologice �i-au l�sat într-un 
fel sau altul amprenta asupra textelor biblice, atât în limbile originale, cât �i în 
numeroasele versiuni scrise în limbile vernaculare ale popoarelor convertite la 
cre�tinism. Dac� în iudaism principala preocupare legat� de textul ebraic al 
Vechiului Testament l-a constituit p�strarea cu sfin�enie a acestuia, cre�tinismul a 
accentuat în special latura misionar�, încercând s� traduc� textul Sfintei Scripturi �i 
s�-l fac� accesibil tuturor neamurilor1. 

Ca �i în cazul celor mai importante scrieri antice, textul Noului Testament a 
fost supus unei activit��i laborioase de copiere, liter� cu liter� �i cuvânt cu cuvânt, 
pân� la inventarea sistemului de imprimare �i tipografie de tip mobil, în secolul al 
XV-lea. Din fericire îns� acesta a fost copiat �i recopiat de atâtea ori, încât am 
mo�tenit un num�r impresionant de exemplare, care dep��e�te net num�rul 
variantelor oric�rei alte scrieri clasice a lumii vechi. Se cunosc, astfel, aproximativ 
5.000 de manuscrise2 grece�ti, la care se adaug� alte 10.000 de manuscrise ale 

������������������������������������������������������������
1 Julio Trebolle BARRERA, The Jewish Bible and the Christian Bible. An Introduction to the 
History of the Bible, Translated from the Spanish by Wilfred G.E. Watson, Brill Eerdmans, Leiden, 
1998, p. 265. 
2 Cuvântul „manuscris” deriv� din limba latin� (manus = mân�; scripta = scriere) �i înseamn� „a 
scrie la mân�”, pentru a-l distinge de operele care au început s� fie tip�rite odat� cu Johannes 
Gutenberg, în 1456. Manuscrisele nu reprezint� „obiecte moarte”, aruncate pe rafturile bibliotecilor, 
ci „m�rturii vii” ale tradi�iilor unor comunit��i. Cercet�torul biblic prive�te manuscrisele ca pe o 
parte a curgerii istoriei, a tradi�iilor aflate într-o permanent� mi�care �i evolu�ie. 
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versiunilor în limbile vechi în care au fost traduse, precum �i miile de cit�ri 
scripturistice prezente în operele Sfin�ilor P�rin�i �i ale scriitorilor biserice�ti3. 
Toate aceste surse con�in numeroase variante textuale, al c�ror num�r este foarte 
mare, situându-se între 15.000 �i 250.000, poate chiar mai mult. Nu exist� practic 
nici o fraz� a Noului Testament care s� nu se fi transmis în tradi�ia manuscriselor 
f�r� o anumit� variant� textual�. Cu toate acestea, exist� foarte pu�ine diferen�e 
semnificative între aceste m�rturii, încât nici o dogm� a credin�ei cre�tine nu 
depinde exclusiv de un pasaj incert din punct de vedere textual. Spre deosebire de 
transmiterea altor texte clasice, grece�ti sau latine, care au ajuns la noi prin 
intermediul a numai dou�-trei copii din perioada medieval�, adesea separate de 
original de mai mult de un mileniu, conservarea documentelor care con�in textul 
Noului Testament este superioar� �i nu necesit� anumite conjecturi textuale.  

Reconstituirea textului original al Noului Testament presupune cunoa�terea 
limbii în care acesta a fost scris, precum �i a istoriei transmiterii sale, din momentul 
în care a început s� fie fixat în scris, pân� la edi�iile critice moderne. A�adar, 
cunoa�terea istoriei limbii, textului �i transmiterii Noului Testament constituie un 
domeniu de studiu esen�ial �i fundamental pentru în�elegerea credin�ei �i 
propov�duirii cre�tine, precum �i a înse�i Sfintei Scripturi. De asemenea, în 
încercarea de a se apropia de maniera în care aceste texte vechi au luat na�tere �i au 
fost transmise, istoricul este nevoit s� recurg� �i la datele pe care le ofer� �tiin�a 
paleografiei4. În aceea�i direc�ie, cel care se ocup� de studierea istoriei textului 

������������������������������������������������������������
3 Semnifica�ia Tradi�iei nu este un alt mod de a vorbi despre istoria Bisericii. De�i de la un cap�t la 
altul „istoric�”, Sfânta Tradi�ie nu este o simpl� colec�ie de texte din trecut, ci o „m�rturie vie”, 
capabil� �i ast�zi s� dea via��. Ea nu ne face prizonierii trecutului nostru, ci mai degrab� reveleaz� 
pe Duhul Sfânt, Care lucreaz� atât în trecut, cât �i în prezent, pentru ca s� fim - în timpul �i spa�iul 
nostru istoric concret - nu „str�ini �i locuitori vremelnici”, ci „împreun�-cet��eni cu sfin�ii �i casnici 
ai lui Dumnezeu” (Efeseni 2, 19).      
4 Paleografia este �tiin�a care se ocup� cu studiul vechilor sisteme de scriere �i cu descifrarea �i 
datarea manuscriselor. Paleografii investigheaz� o oper� cu privire la caracteristicile perioadei din 
care provine �i examineaz� factorii care afecteaz� stilul �i tradi�ia acesteia. Studiile grafologice stau 
în strâns� leg�tur� �i cu practicile individuale ale diferi�ilor scribi: alfabetele folosite �i evolu�ia lor, 
scrierea de mân�, coduri �i abrevieri. Aceste date fac posibil� descifrarea textelor �i estimarea datei 
�i a locului compunerii. Paleografia aduce lumin� �i asupra paginilor �terse ale documentelor vechi, 
care pot fi citite cu ajutorul mijloacelor tehnice moderne – cf. The Encyclopedia of Christianity, 
Edited by E. Fahlbusch; G.W. Bromiley, Vol. 2, Wm. B. Eerdmans; Brill, Grand Rapids, Michigan; 
Leiden, Netherlands, 1999-2003, p. 559; Concise Oxford English Dictionary, Edited by C. Soanes; 
A. Stevenson, Oxford University Press, Oxford, 112004. 
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neotestamentar trebuie s� se aplece mai întâi asupra informa�iilor pe care le 
furnizeaz� paleografia greac� �i latin� cu privire la textul Noului Testament5.  

Obiectivul principal pe care �i-l propune aceast� lucrare este realizarea unei 
istorii coerente a textului Noului Testament, pentru o mai bun� în�elegere a 
credin�ei noastre cre�tin-ortodoxe, care este în mod fundamental determinat� de 
lectura �i interpretarea Cuvântului lui Dumnezeu. În literatura teologic� 
româneasc� exist� o lacun� legat� de abordarea ampl� a acestui subiect. El este, cel 
mai adesea, fie un capitol succint al isagogiilor neotestamentare, fie o  a doua parte 
a Istoriei canonului Noului Testament, de�i cele dou� subiecte nu trebuie sine qua 
non abordate împreun�. Pe de alt� parte, în literatura teologic� universal�, Istoria 
textului Noului Testament constituie un subiect specializat, care este studiat în mod 
detaliat. Din el a rezultat mult disputatul criticism textual (sau critica textual�), 
care în unele medii apusene a fost dus la extrem �i exagerat. O abordare ortodox� a 
problematicii textualit��ii biblice necesit� mult� aten�ie �i discern�mânt, fiindc� nu 
vorbim despre o simpl� „�tiin�� critic�”, ci despre Cuvântul lui Dumnezeu revelat. 
Edi�iile critice moderne trebuie puse întotdeauna în leg�tur� cu tradi�ia vie a 
Bisericii �i cu evolu�ia lecturilor biblice în cadrul cultului divin.  

Receptarea �i transmiterea textului biblic au fost, aproape f�r� excep�ie, 
preg�tite �i sus�inute de o complex� tradi�ie oral�. Mântuitorul Iisus Hristos nu a 
l�sat nici un singur cuvânt scris6 �i nici nu a poruncit discipolilor S�i s� scrie 
discursuri, în memoria Sa. El nu a f�cut decât s� pronun�e cuvintele care con�ineau 
Revela�ia �i a poruncit ucenicilor S�i s� le transmit� „din gur� în gur�”, prin 
predic� (cf. Marcu III, 14; Matei XXVIII, 19)7. Sfin�ii P�rin�i ai Bisericii, ca 
m�rturii vii ale Evangheliei �i ale credin�ei cre�tine, au fost de asemenea con�tien�i 
c� Scriptura este opera Sfântului Duh �i trebuie interpretat� în Duhul, Care 
însufle�e�te �i asist� Biserica �i Evanghelia lui Hristos. P�rin�ii citesc Sfânta 
Scriptur� pentru Biseric�, în diversitatea exegezelor lor ap�rând ca „Dasc�li 
spirituali” neasemui�i care ne-au înv��at s� dezvolt�m lectura critic� în lectur� 
ecleziastic�. Aici g�sim misterul lui Hristos �i al Bisericii. De aceea, trebuie s� 
������������������������������������������������������������
5 „Istoria cercet�rii biblice, de la Rena�tere pân� la cele mai recente descoperiri arheologice, este de 
fapt istoria identific�rii graduale a celor mai vechi izvoare” – Mihai Valentin VLADIMIRESCU, O 
istorie a Bibliei ebraice, Prefa�� de Adrian Schenker, Editura Polirom, Ia�i, 2006, p. 7. 
6 Poate mai pu�in atunci când a scris pe nisip! (cf. Ioan VIII, 6-8).  
7 Charles-H. SCHELKLE, Introduction au Nouveau Testament. Histoire littéraire et théologique, 
Traduction par Marcel Grandclaudor, Editions Salvator – Mulhouse, Casterman – Paris – Tournai, 
1965, pp. 33-34. 
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adopt�m înv���tura �i atitudinea dintotdeauna a Bisericii, care a v�zut în Noul 
Testament fundamentul m�rturisirii sale de credin�� în Iisus Hristos ca Mântuitor �i 
Fiu al lui Dumnezeu. Prin urmare, scrierile Noului Testament trebuie v�zute ca 
„m�rturii scrise” ale acestei credin�e în Mântuitorul Iisus Hristos. Aceast� 
constatare nu înseamn� nici minimalizarea importan�ei Sfintei Scripturi �i a 
studiului ei, îns�, pe de alt� parte, nici exagerarea statutului Noului Testament, prin 
punerea sa în locul Mântuitorului Hristos, ca „revela�ie f�r� subiect”. 

Cea mai mare parte a diferitelor manuscrise neotestamentare pe care le-am 
mo�tenit nu prezint� diferen�e de în�eles teologic, ci mai degrab� chestiuni 
gramaticale, de stil sau de pronun�ie a diferi�ilor termeni. În acest sens, chiar au fost 
inserate corecturi în text în mod inten�ionat sau neinten�ionat de anumi�i scribi, 
acestea nu afecteaz� niciodat� fondul profund dogmatic al textelor cre�tine. În 
aceasta const�, de fapt, �i inspira�ia Sfintei Scripturi, ca înrâurire a Duhului Sfânt 
asupra autorului, nu legat� stricto senso de „litera textului”. Cre�tinismul nu mai 
este o religie a „literei”, a „c�r�ii”, în sensul limitat al acestor termeni. În vechime, 
copi�tii nu erau neap�rat interesa�i de „scrierea original�”, a�a cum se întâmpl� 
ast�zi în criticismul textual modern, ci mai degrab� de „scrierea adev�rat�”, care 
corespundea cu Tradi�ia Bisericii �i era în acord cu înv���tura ei. Aceasta nu 
înseamn� c� scribul din antichitate nu avea un spirit critic, ci mai degrab� c� punea 
pe primul loc fidelitatea transmiterii textului în acord cu Sfânta Tradi�ie �i cu 
înv���tura Bisericii. 

Înv���tura tradi�ional� a Bisericii Ortodoxe vorbe�te despre Biblie ca 
„Scriptur�/ Carte Sfânt� a Bisericii”, ca autoritate a ei scris�, care nu poate fi 
separat� de contextul s�u organic: comunitatea bisericeasc� în care, de la care �i 
pentru care exist�. În Biseric�, totul este judecat în func�ie de Biblie, care nu poate 
fi contrazis� de nimic. Totul în Biseric� trebuie s� fie biblic, iar Biserica, la rândul 
ei, trebuie s� fie expresia Scripturii, p�str�toarea sfânt� �i gr�itoare a realit��ii pe 
care aceasta o m�rturise�te. Biserica a p�strat scrierile sfinte ca expresie vie a 
Revela�iei divine, ca m�rturie autentic� a experien�ei �i a doctrinei sale. Scriptura a 
fost „compilat�” de c�tre Biseric� �i pentru Biseric�8. Odat� constituit� �i evaluat� 
în interiorul Bisericii, întreaga Sfânt� Scriptur� r�mâne un fenomen teandric, ca 

������������������������������������������������������������
8 Alexei S. KHOMIAKOV, „On the Western Confession of Faith”, în Ultimate Questions, An 
Anthology of Modern Russian Religious Thought, Edited by A. Schmemann, New York, 1965, pp. 
50-53.  



11 

rezultat al colabor�rii �i cooper�rii divinului �i umanului9. În aceast� perspectiv�, 
semnifica�ia �i scopul final al Sfintei Scripturi nu este de a r�mâne în interiorul ei 
ca text, ori „colec�ie de texte”, ci de a surprinde îns��i realitatea existen�ei lui 
Dumnezeu �i a tuturor lucrurilor în El. Prin intermediul ei, omul ar trebui s� vad�, 
s� aud�, s� guste �i eventual s�-L ating� pe Cuvântul Vie�ii, Care este Însu�i 
Dumnezeu Întrupat, fundamentul �i scopul întregii existen�e (cf. Ioan I, 1-5; I Ioan 
I, 1-4). Omul trebuie s� fie în leg�tur� �i comuniune vie cu realitatea despre care 
m�rturise�te Scriptura: cunoa�terea adev�rului înseamn� cunoa�terea lui Dumnezeu 
�i a lui Iisus Hristos, pe Care L-a trimis �i Care este „ via�a ve�nic�” (Ioan XVII, 3)10.     

Se spune adesea c� Noul Testament este mai degrab� o bibliotec�, decât o 
carte. Totu�i, în ciuda caracterului lor individual, a diferen�elor de limb� �i stil, 
diferitele scrieri neotestamentare vorbesc, într-o unitate remarcabil�, despre o 
singur� Evanghelie �i despre un singur Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu 
Întrupat, Dumnezeu adev�rat �i om adev�rat. Este vorba desigur de inspira�ia 
aceluia�i Duh Sfânt asupra autorilor sfin�i. Am putea spune c� Noul Testament 
constituie documentul original al credin�ei cre�tine, îns� nu în�elesul curent sau 
juridic al cuvântului „document”, nici în acela de „arhiv� istoric�”, ci în sensul c� 
aceast� surs� este, f�r� îndoial�, o origine, un fundament, o informare �i o 
interpretare, care a participat, în mod intens �i covâr�itor, la evolu�ia credin�ei �i 
cunoa�terii cre�tine. �i, chiar dac� revela�ia divin� nu a fost s�pat� pe un singur 
canal rectiliniu, Noul Testament ofer� o unitatea �i o uniformitate a scrierilor sale, 
care abordeaz� �i contureaz� o tem� unic�: Mântuitorul Iisus Hristos �i istoria Sa, 
eveniment divin de o importan�� decisiv� �i definitiv� pentru toate genera�iile, în 
timp �i în ve�nicie. Vocile multiple ale Noului Testament sunt ca un cor polifonic 
armonios, ori ca o prism� în care lumina Revela�iei Sfinte se descompune într-un 
str�lucitor curcubeu11. 

�

�

�

������������������������������������������������������������
9 Thomas HOPKO, „The Bible in the Orthodox Church”, în StVTQ, Vol. 14, Nr. 1-2/ 1970, p. 75. 
10 Pavel FLOROVSKY, „Scripture and Tradition: An Orthodox View”, în Dialogue II, Minneapolis, 
1963, p. 293. 
11 Gunther BOMKAMM, Nouveau Testament, problèmes d´introduction, Traduction par Etienne de 
Peyer, Labor et Fides, Genève, 1973, pp. 187-189.�



12 

�

�

II.�DESPRE�LIMBA�GREAC��A�NOULUI�TESTAMENT�
�

�

Pentru redactarea textelor originale ale Sfintei Scripturi au fost folosite trei 
limbi: ebraica, aramaica �i greaca. Acestea sunt numite adesea �i „limbile sfinte 
ale Bibliei”, pentru c� prin intermediul lor ni s-a transmis cuvântul lui Dumnezeu12. 
În limbajul liturgic, putem identifica uneori unele dintre aceste cuvinte ebraice, 
aramaice sau grece�ti, care au r�mas netraduse, fiind pur �i simplu transliterate: 
Abba13 (P�rinte; Tat�); Osana14(Ajut�, m� rog!); Amin15 (A�a s� fie!); Aleluia16 
(L�uda�i-L pe Yahve/ Dumnezeu) etc. Pe de alt� parte, lectura atent� a Sfintelor 
Evanghelii sau a Epistolelor Noului Testament ne dezv�luie, de asemenea, cuvinte 
necunoscute: Talitha Koumi17 (Fiic�, �ie î�i zic, scoal�-te!); Golgotha18 (Locul 
C�p��ânii); Tabitha19 (C�prioar�); Qorban20 (Cu ce te-a� fi putut ajuta este d�ruit 
lui Dumnezeu); Maranatha21 (Vino, Doamne!); El(o)i, El(o)i, lema/ lamma 
sabachtani22 (Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce M-ai p�r�sit?) etc. Îns�, 
gra�ie autorilor sfin�i, în special a Sfântului Evanghelist Marcu, aceste cuvinte sau 
expresii sunt cel mai adesea explicate sau traduse. Nu trebuie uitat nici faptul c� 

������������������������������������������������������������
12 Limbile originale în care au fost scrise c�r�ile sfinte au fost considerate dintotdeauna drept limbi 
sacre. Poporul lui Israel, de exemplu, era încredin�at de faptul c� limba (la�on, ��	
) în care a fost 
scris Vechiul Testament nu era numai limba vie�ii cotidiene, ci „limba sfânt� ebraic�” (le�on 
hakode�, 	�� ��	
), o limb� orant�, în care vorbise Însu�i Yahve – Dr. Alfred HÂRL�OANU, 
Dic�ionar Explicativ ebraic-român, Literele Alef-Lamed,     Editura Nemira, Bucure�ti, 1998, p. 
406. În secolul al IV-lea, scriitorul cre�tin Ilarie de Pictavium (315-367) folose�te, de asemenea, 
sintagma tres linguae principalae, adic� ebraica, greaca �i latina, pe considerentul c� acestea au fost 
folosite pentru inscrip�ia trilingv� de pe crucea Mântuitorului, pe Golgota. 
13 Marcu XIV, 36; Romani VIII, 15; Galateni IV, 6. 
14 Psalmul CXVIII, 25; Marcu XI, 9. 
15 Termenul este folosit de foarte multe ori în literatura neotestamentar� (126 de ocuren�e), pentru a 
încheia o cerere sau o rug�ciune adresat� lui Dumnezeu, cu încredin�area c� se va realiza. 
16 Cuvântul a devenit deja un refren doxologic, numai dac� amintim aici mul�imile din Apocalipsa 
(XIX, 1.3.6) sau „Psalmii hallel” (CXIII; CXVIII).   
17 Marcu V, 41. 
18 Marcu XV, 22; Matei XVII, 31; Ioan XIX, 17. 
19 Fapte IX, 36-40. 
20 Marcu VII, 11. 
21 I Corinteni XVI, 22. 
22 Matei XXVII, 46; Marcu XV, 34. 
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Sfânta Liturghie, al�turi de toate celelalte Laude ale cultului Bisericii noastre 
Ortodoxe, a p�strat înc� de la început refrenul liturgic atât de des invocat - Kyrie 
eleison (Doamne, miluie�te!), care este foarte apropiat ca form� de textul ultimilor 
doi Evangheli�ti sinoptici, Marcu (X, 47) �i Luca (XVI, 24; XVII, 13; XVIII, 38)23. 
Nu în ultimul rând, interesul pentru studiul limbilor biblice, în special pentru limba 
greac�, este stimulat �i de realitatea incontestabil� a faptului c� numeroase cuvinte 
din vocabularul limbilor moderne au la baz� o terminologie greac�, a c�rei 
cunoa�tere confer� o anumit� savoare �i un plus de în�elepciune în în�elegerea 
acestora.    

Toate c�r�ile Noului Testament au fost scrise în limba greac� a dialectului 
comun (he koin� dialektos), privit� de mul�i exege�i drept un minunat vehicul de 
care s-a servit providen�a dumnezeiasc� pentru r�spândirea Evangheliei în lume. 
De la aceast� regul� general� ar putea face excep�ie numai Sfânta Evanghelie dup� 
Matei. În tradi�ia veche a Bisericii, exist� o m�rturie a episcopului Papias de 
Ierapolis24, care vorbe�te despre faptul c� Sfântul Matei �i-ar fi scris ini�ial 
Evanghelia în limba aramaic�, în jurul anilor 43-44 d.Hr., undeva în �ara Sfânt�: 
„Matei, scriind în dialectul ebraic (n.n. limba aramaic�), a pus în ordine cuvintele 
(Domnului), iar fiecare le explica dup� cum putea”25. Din nefericire, îns�, nu ni s-a 
transmis pân� ast�zi nici un manuscris al acestei Evanghelii în versiunea ei 
aramaic� (i.e. „Matei aramaic”)26. Traducerile noastre au la baz� Evanghelia dup� 
������������������������������������������������������������
23 Alan MILLARD, Reading and Writing in Time of Jesus, Sheffield Academic Press, 2001, pp. 
140-145. 
24 Papias, Episcop de Ierapolis (în Frigia), a tr�it pân� în jurul anului 140 d.Hr., fiind contemporan 
cu Sfântul Policarp, Episcop de Smirna. El este primul care a anun�at în mod explicit existen�a 
Evangheliilor scrise, chiar dac� noti�ele sale asupra lui Marcu �i Matei ridic� unele probleme dificil 
de interpretat. Implica�iile semnificative ale figurii lui Papias, în scopul în�elegerii �i reconstituirii 
evolu�iei form�rii unei Biblii cre�tine, reies din opera sa în cinci c�r�i: Explicarea cuvintelor 
Domnului (gr. Loghiôn kuriakôn exegeseôs). Din p�cate, lucrarea aceasta s-a pierdut �i data scrierii 
sale este incert� (se crede c� s-ar situa înaintea anului 120). O cunoa�tem, îns�, gra�ie m�rturiei 
istoricului Eusebiu de Cezareea (+ 340), care acord� un întreg capitol acestui subiect în Istoria sa 
Bisericeasc� (III, 39), vorbind despre: cit�ri literale, informa�ii asupra con�inutului operei, 
considera�iile sale ca autor, un extras din prefa�a c�r�ii lui Papias (3-4) �i citarea a dou� pasaje 
evanghelice (15 – Marcu; 16 – Matei) – cf. Jean-Daniel KAESTLI, „Histoire du Canon du Nouveau 
Testament”, în Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie, Edité 
par Daniel Marguerat, Labor et Fides, Genève, 32004, pp. 454-455. 
EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria Bisericeasc�, III, XXXIX, 16, în Scrieri, Partea I, PSB, Vol. 
13, traducere de Pr. Prof. Teodor Bodogae, Editura Institutului Biblic �i de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucure�ti, 1987, p. 144. 
26 Mai exist� totu�i câteva m�rturii, la rândul lor destul de incerte, despre un original aramaic al 
Evangheliei dup� Matei: Eusebiu de Cezareea (Istoria Bisericeasc� V, X, 3); Epifanie de Salamina 
(Despre erezii LI, 5); Fericitul Ieronim (De viris illustribus III, 3; Adversus Pelagium III, 2) – cf. Pr. 
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Matei în limba greac�. De aceea, este foarte greu de precizat care este raportul 
dintre acest original aramaic �i Evanghelia greac� dup� Matei. Dificultatea se 
accentueaz� dac� se are în vedere �i problema sinoptic�, mai precis faptul c� 
Evanghelia dup� Matei în limba greac� depinde �i de alte izvoare, dintre care unul 
a fost folosit �i de Sfântul Luca (a�a-numitul „izvor comun”, sau Documentul Q, de 
la termenul german quelle = surs�), iar altul este, foarte probabil, Evanghelia dup� 
Marcu27.  

Dac� ebraica �i aramaica sunt considerate ca f�când parte din categoria 
limbilor semite (sau semitice), greaca este una dintre cele mai importante limbi 
indo-europene28, denumire care st� la baza majorit��ii limbilor vorbite ast�zi în 
Europa (cu excep�ia limbilor uralo-altaice: finlandez�, maghiar�, basc�, precum �i a 
limbii turce), dar �i a unor limbi vorbite în Asia (cea mai mare parte a dialectelor 
indiene �i a limbilor Iranului modern, precum �i armeana). Aceast� limb�-surs� 
reprezint� produsul unei reconstruc�ii la toate nivelurile: sistem fonetic, morfologie, 
compozi�ie frazeologic�, sintaxa propozi�iilor simple �i compuse. Din nefericire, 
ast�zi nu avem documente scrise în aceast� presupus� limb� indo-european�. Ea a 
fost reconstituit� în întregime gra�ie metodei comparative, la începutul secolului al 
XIX-lea, �i astfel putem stabili aproximativ locul �i timpul în care ea a fost vorbit� 
�i scris�. Ipoteza care s-a impus este urm�toarea: pentru toate limbile indo-
europene vechi a existat o limb�-surs� comun� din care acestea au izvorât. Din 
aceast� limb�-surs� s-au n�scut dialectele. Din aceste dialecte s-au format noile 
limbi. Devenind comune, acestea vor comporta, la rândul lor, o serie de dialecte, 
din care se vor na�te ulterior �i alte limbi29.  

O compara�ie între limbile indo-europene �i cele semitice, respectiv între 
limba greac� �i cea ebraic�, relev� câteva diferen�e fundamentale: 

� limbile indo-europene nu se scriu de la dreapta la stânga; 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prof. Dr. Vasile MIHOC; Asist. Drd. Daniel MIHOC; Drd. Ioan MIHOC, Introducere în Studiul 
Noului Testament, Volumul I, Editura Teofania, Sibiu, 22001, p. 116.  
27 Daniel MARGUERAT, „Le problème synoptique”, în Introduction au Nouveau Testament. Son 
histoire, son écriture, sa théologie, Edité par Daniel Marguerat, Labor et Fides, Genève, 32004, pp. 
19-26. Vezi �i Pr. Prof. Dr. Stelian TOFAN�, Introducere în Studiul Noului Testament. 
Evangheliile dup� Matei �i Marcu. Documentul Quelle, Vol. II, Ed. Presa Universitar� Clujean�, 
Cluj, 2002, pp. 433-454. 
28 Cele dou� denumiri, foarte des folosite în limbajul curent, sunt relativ recente �i apar�in secolului 
al XVIII-lea, respectiv al XIX-lea. 
29 Maurice CARREZ, Les langues de la Bible. Du papyrus aux Bibles imprimées, Editions du 
Centurion, Paris, 1983, pp. 10-11. 




