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IV 
 

Rominitatea Limbii Evanghelice 
 
 
 
4.9. Limba romina si termenii crestini fundamentali. Literatura 

evangheliilor crestine a cunoscut o inflorire spectaculoasa in perioada moderna 
cind mijloacele mecanice de producere a cartilor au stimulat activitatea sociala 
si culturala a scrierii acestora. Una dintre sursele majore de inspiratie a literaturii 
moderne sint scripturile crestine. 

Ca o noutate absoluta in intelegerea si interpretarea scrierilor evanghelice 
este cartea de fata care prezinta lumii radacinile rominesti ale limbii 
evanghelice. Pina la ora actuala aveam ca singura sursa de paralelism cu limba 
evanghelica antica limba greaca contemporana care se trage in mare parte din 
limba evanghelica. Pentru ca limba greaca se trage din limba koine, limba koine 
poate explica limba greaca dar limba greaca nu poate explica limba koine 
suferind un proces normal de dezvoltare, schimbare, influentare etc. in ultimii 
doua mii de ani. Prin descoperirea radacinilor rominesti ale limbii koine putem 
in sfirsit explica limba koine prin prisma limbii din care se trage. Daca se credea 
pina la aceasta carte ca singura modalitate de intelegere a limbii koine este 
studiul contextual acum avem in sfirsit un element solid pe care sa ne bazam in 
studiul limbii koine si anume limba romina. 

Relatia dintre limba koine si limba romina este duala in sensul ca limba 
romina vine sa explice o limba crezuta pierduta pe vecie iar limba koine vine sa 
dovedeasca radacinile pre-romane ale limbii romine. Radacinile pre-istorice ale 
limbii romine sint deja dovedite prin cartea Noi Nu Sintem Latini dar limba 
koine este o piesa majora in mozaicul stravechimii limbii romine prin faptul ca 
este geografic conectata cu originea carpato-dunareana, ca este relativ recenta 
existind chiar dupa vremurile romane si prin faptul ca este universal atestata si 
inregistrata si extrem de bine documentata. 

In momentul in care avem o limba inca vie care poate explica limba koine 
elemente esentiale din scrierile evanghelistilor devin in sfirsit cunoscute in 
semnificatia lor originala. Ce fel de coroana de spini a purtat pe cap Mintuitorul? 
Limba romina aduce raspunsul dupa ce teze de doctorat savante au incercat sa 
ghiceasca raspunsul. Cum este vazut Ioan Botezatorul prin scrierile originale, ca 
un om de rind sau ca un trimis ceresc? Limba romina aduce raspunsul. Care este 
semnificatia atit de disputata a cuvintelor din familia "logos"? Limba romina 
aduce raspunsul. Pur si simplu nu este posibila intelegerea Evangheliilor asa 
cum au fost concepute in prima instanta atita timp cit nu recurgem la limba 
romina din care s-a desprins limba evanghelica. 

Descoperirea originii limbii evanghelice are o semnificatie care trece 
dincolo de noutatea lingvistica aducind o lumina complet noua asupra 
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fundamentului intelegerii scripturilor crestine. Vom analiza doar citeva dintre 
implicatiile filozofice ale descoperirii radacinilor rominesti ale limbii koine ceea 
ce deschide larg poarta catre scrieri viitoare de amploare care sa detalieze aceste 
implicatii. 

[Ioan,1.1]: "En arcee een o logos kai o logos een pros ton zeon" sau pe 
limba de azi "in [in]ceput era legea si legea era [din]spre [dumne]zeu". Aceste 
rinduri au fost scrise de un pescar simplu dar adincimea lor filozofica este 
departe de a fi inca inteleasa. 

In enciclopediile lumii cuvintul "logos" este tradus drept "vorba, cuvint" 
bazat in primul rind pe traducerea Vulgata “In principio erat Verbum …”. 
Vulgata este instrumentul principal la care se recurge cind intelegerea textului 
evanghelic este neclara pentru ca este una dintre cele mai timpurii traduceri ale 
textului koine deci cumva aproape de timpul cind limba koine era inca vorbita. 
Cit de mult se poate pune baza pe Vulgata? 

In jurul anului 400 existau deja multime de traduceri latine ale 
Evangheliilor, traduceri care nu urmasera nici o linie sau criterii comune. Avem 
motive sa banuim ca si Evangheliile in limba koine erau multe si diferite chiar la 
nivelul continutului. Nici macar nu ne putem imagina haosul care domnea in 
rindul cartilor latinesti. Sfintul Ieronim remarca "Fiecare carte (Evanghelie) are 
propriul ei text". 

In aceste conditii Sfintul Ieronim a fost insarcinat de papa Damasus sa 
indrepte situatia. Ieronim a ajuns la Betleem si a lucrat la traduceri ale Vechiului 
Testatment si ale Noului Testament. Pentru Vechiul Testament nu s-a bazat pe 
Septuaginta care era o traducere in koine (desi anumite carti din Vechiul 
Testament au fost scrise in koine) ci s-a bazat pe manuscrisele iudaice din care 
fusese tradusa Septuaginta in prima instanta. Munca lui sisifica a fost terminata 
in 405 dar anul acesta nu este ultima data la care textul Vulgata a fost modificat. 

Pina pe la 550 nu exista o singura carte care sa contina toate scrierile deci 
componentele circulau liber si erau alterabile si alterate. In anul 585 Cassiodorus 
a ridicat problema conservarii textului Vulgatei si a facut o revizie serioasa a 
scrierilor ajunse la el. El nu este ultimul deoarece cartea trece prin alta revizie 
serioasa la anul 800 si apoi din nou dupa 1200. La fiecare revizie mai importanta 
noua varianta era propagata mai departe. Mai considerati acum si multimea de 
scribi care intre aceste secole copiau cartea de mina de nenumarate ori, fiecare 
aducindu-si o anumita contributie personala accidentala, vruta sau din buna 
credinta crestineasca. Toate cu toate Vulgata este doar o traducere care desi cea 
mai timpurie disponibila este departe de textul koine original. 

Cine doreste o intelegere apropiata de mesajul evanghelic initial nu are de 
ales in privinta sursei de informare: Evangheliile scrise in limba koine care sint 
cele mai apropiate scrieri pe care le avem de vorbele rostite de evanghelistii 
insisi. Prezentam mai jos o suita de termeni crestini fundamentali pentru 
intelegerea mesajului evanghelic, termeni care nu pot fi descifrati in afara limbii 
romine. 
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"λογος, logos, lege". Cartile lumii inclusiv Biblia Romina traduc 
cuvintul koine "logos" prin "cuvint" sau "vorba" iar forma verbalizata prin "a 
vorbi" sau "a spune". De ce in limba romina, ca origine a limbii koine, cuvintul 
"logos" este strins legat de "lege" si de "a legiui" si nu de "a vorbi"? 

Pentru a face lumina in aceste situatie neclara trebuie sa recurgem la 
istorie si la limba romina din care se trage koine. Termenul "logos" este pentru 
prima data mentionat in lucrarile filozofice a lui Heraclitus care a trait intre 540-
480 i.e.n. Heraclitus era ionian, din neamul regelui Ion, din familia regala a 
cetatii Efesus. Heraclitus afirma ca cel mai important lucru pentru oameni este 
"intelegerea termenului 'logos' " pe care-l defineste ca fiind "formula universala 
a lucrurilor conform careia apar toate manifestarile naturale, formula pe care toti 
oamenii trebuie sa fie capabili sa o asimileze". Acest "logos" se manifesta in 
unitatea si lupta contrariilor cum ar fi "apa marii care este benefica pestilor dar 
este daunatoare oamenilor" sau manifestarile divergente care ajung in final 
convergente etc. Termenul "logos" este un principiu suprem care guverneaza 
intregul univers. Cu toate incercarile de a evita folosirea corespondentului direct 
rominesc nu putem sa intelegem cuvintul 'logos" decit daca-i spune "lege". Prin 
urmare "logos" este o "lege" universala care se manifesta si pe tarim uman nu 
numai fenomenal. 

Daca "logos" era "lege" pe vremea lui Heraclitus nu putea avea un sens 
diferit pe vremea lui Isus dar putea avea un sens diversificat fara a fi contrar. In 
limba koine "logos" apare sub forma substantivata deci este "lege". Este intilnit 
frecvent sub forma verbalizata "leghei" deci este "a legiui". Sensul nu este in 
mod necesar de a "emite o lege" ci de a "spune lucruri importante". Pentru "a 
spune ceva" gasim in koine mai multe verbe: "eipe" pentru "spune [tu cine 
esti]"; "lalei" pentru "lalaie" cu sensul de "vorbeste lalait" modalitate specifica 
profetilor care vorbeau pe ton cintat similar unui preot ortodox in serviciul 
religios; "apecrite" pentru "a incrimina inapoi" sau "a raspunde la acuzatie"; 
"kegrase" pentru "strigatura" sau "a striga in gura mare"; "leghei" pentru "legiui 
[catre ea Isus: da-mi putina apa sa beau]". 

Observam ca sub forma verbalizata "logos" apare in momentele in care se 
fac afirmatii importante sau "se spune o legitate" sau se "legiuieste" rezultind 
forma "leghei". In general cel care "leghei, legiuieste" este Isus. Tot "leghese, 
legiuise" este cind mama Mintuitorului vorbeste cu diaconii la nunta din Cana. 
Prin urmare inceputul Evangheliei lui Ioan cind spune "logos" nu se refera la 
"cuvint" ci la "lege, legitate" care a fost la inceput si care vine de la "theos, zeos" 
sau "Dumne[zeu]". 

Sa mai observam ca "logos" s-a raspindit in lume in cuvintele tehnice 
moderne de forma "teologia", "zoologia", "speologia" etc. In toate aceste 
combinatii cuvintul "logos" nu semnifica "vorba" ci semnifica "lege" de genul 
"legea speluncilor" sau "speo-logia" etc. In acest limbaj modern si tehnic 
cuvintul "logia" are sensul lui antic si contemporan rominesc de "lege". 

"θεος, theos, zeos, [dumne]zeu". Cuvintul koine "θεος" este transliterat 
"theos" in orice carte bazat pe limba greaca de azi care a pastrat acest cuvint 
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pronuntat cu o consoana "t" moale si sisiita similar cu pronuntarea engleza din 
"theology". In sud estul Europei grecii sint singurii care vorbesc cu aceste sunete 
bizare si de aceea ne indoim din capul locului ca aceasta ar fi fost si pronuntarea 
antica. 

Sa observam ca in limba romina cuvintul corespunzator este "zeu" deci in 
varianta koine are fi "zeos" pentru "θεος". Sa mai observam ca avem si in latina 
varianta "deus" si chiar "zeus" iar daca mergem inapoi la limba ariana gasim 
varianta "diaus" care apare in numele "Diaus Pitar" sau "Zeul Pitar". Tot din 
aceasta familie mai face parte rominescul "deva" si dacul "dava". Daca le punem 
acum impreuna avem "diaus", "deus", "theos", "dava", "deva", "zeus" si "zeu". 
In toata aceasta suita milenara de variatii ale cuvintului "zeu" observam ca 
singura bresa este sunetul moale "th" din greaca care nu mai apare in nici o 
limba din familia ariana. Pronuntarea antica a cuvintului "θεος" era undeva intre 
"zeos" si "teos" deci o consoana de la mediu la sonor. 

Observam ca in latina s-a incetatenit vorba "deus" sau "domini" pentru 
"zeu" sau "dumnezeu" iar in limba romina participa amindoua aceste cuvinte 
"domn+zeu" de unde rezulta "dumnezeu". Acest nou cuvint este apoi adjectivat 
in forma "dumnezeiesc" si verbalizat in forma "a dumnezei". Aceste mecanisme 
gramaticale specifice limbii romine sint intilnite din plin in limba antica koine. 

Acest cuvint participa la termenul crestin de "teologia" care este de fapt 
"zeologia" format din "zeu+logos" sau "legea zeiasca". 

“αµαρτιαν, amartian, amaraciuni”. [Ioan,1.29]: "ide o amnos tou zeou 
o airoon teen amartian tou cosmou" sau "uite mielul [dumne]zeului aerind 
amaraciunea cosmosului". Biblia Romina traduce acest pasaj "care ridica pacatul 
lumii" dar aici Ioan vorbeste despre "amaraciuni". Probabil ca Ioan folosea acest 
cuvint si cu sensul de "pacat" sau "a face amaraciuni". Pe vremea lui Isus nu 
exista si nu se folosea cuvintul "pacat" ci se folosea cuvintul rominesc 
"amaraciune". 

“ανθρωπον, antroopon, intrupare”. Acest cuvint are implicatii largi 
asupra intelegerii Evangheliei. Evanghelistul Ioan spune in [Ioan,1.6]: "Eveneto 
anthroopos apestalmenos para zeou" sau "a venit o intrupare [in]apoi minata de 
[dumne]zeu". Prin aceste cuvinte evanghelistul Ioan il introduce pe prorocul 
Ioan Botezatorul la care nu se refera cu nimic inainte de acest pasaj care oricum 
este la inceput, al saselea al Evangheliei. 

Vorba "anthroopos" vine din si inseamna "in-trupare". Acest cuvint s-a 
generalizat in limba greaca de azi drept "om, barbat" si lumea contemporana il 
traduce ca atare luindu-se dupa greci. De remarcat ca in antichitate acest cuvint 
se aplica pentru "femei" si "barbati" deopotriva deci nu are cum sa fi insemnat 
"barbat" ca in limba greaca de azi. Sensul lui este de "intrupare" unde o 
intrupare poate fi atit femeiasca cit si barbateasca in conformitate deplina cu 
contextele antice. 

Ioan ne spune asadar ca Botezatorul a fost "o intrupare trimisa de 
Dumnezeu" deci n-ar fi fost o existenta paminteana anterioara. De asemenea 
Botezatorul nu a venit din propria lui vointa ci a fost "[in]apoi minat", unde "a 

5 



mina" nu este o actiune voluntara ci este "o porunca". Asadar Botezatorul a fost 
"o intrupare minata" de Dumnezeu ca sa pregateasaca drumul Mintuitorului. 

“απεσταλµενος, apestalmenos, [in]apoiminat”. Acest verb este folosit 
in [Ioan,1.6] dar nu numai. Este un cuvint compus la care participa si "a mina" 
care este prezent intro mare varietate de cuvinte compuse koine. 

Sa observam ca in limba romina verbul "a mina" nu semnifica o actiune 
optionala ci are un sens compulsiv, o actiune la care nu ai de ales daca partici 
sau nu. Copilul caruia nu-i place scoala nu merge acolo pentru ca vrea ci pentru 
ca "este minat" de catre parinti. In actiunea de "minare" nu este loc pentru 
comentarii sau tratative. Pastorul "isi mina" oile care din nou nu umbla pe unde 
le taie capul ci pe unde sint "minate". In general verbul "a mina" se foloseste 
pentru copii, animale, masini etc. unde nu exista loc pentru nesupunere la 
actiunea catre care esti minat. 

Vedem prin urmare ca Ioan Botezatorul indeplinea o misiune divina catre 
care a fost "minat" cu sau fara vointa lui proprie si la care nu putea raspunde cu 
un refuz sau cu jumatate de masura. Prorocul Iona-ionianul a fost si el "minat" 
de Dumnezeu la Ninive si a incercat sa fuga si sa se ascunda ca sa evite 
insarcinarea dar nu este loc de ascuns din fata lui Dumnezeu. Desi a incercat cai 
ocolite Iona nu are de ales la actiunea de "minare" asa ca tot ajunge la Ninive ... 

“βασιλευς, basileus”. Acest cuvint apare frecvent in Evanghelii de 
exemplu in [Ioan,3.3]: "oiu dunatai idein teen basileain tou zeou" sau "nu[-i] dat 
[sa se] uite [la] biserica[...] lui [dume]zeu". 

Acest cuvint vine din radacina "biserica" si formeaza in koine o familie 
larga de cuvinte din care prezentam pe urmatoarele: "basileus" care este 
"bazileul" sau "cel de la biserica" sau "capul bisericii"; "basileia" este pur si 
simplu "biserica"; "basileio, basilico" este forma adjectivala care corespunde lui 
"bisericos" (observati aici acelasi mecanism de adjectivare in koine si romina). 

In Bilblia romina este tradus drept "rege", "imparat" si "imparatie a lui 
Dumnezeu". De observat ca desi contextul este de "imparat" si "imparatie" 
radacina cuvintului este din "biserica" deci sensul de "imparatie" inseamna la 
modul necesar "o imparatie a bisericii" si nu o imparatie a vreunui imparat. De 
asemenea sensul "basileus" nu este de "imparat terestru" ci "capul bisericii". 

“διακονοις, diaconois”. La nunta din Cana Galileii a fost invitata mama 
lui Isus si a mers si Isus pentru a infaptui prima minune. Dupa ce vinul s-a 
terminat mama lui Isus a chemat "diaconois" rugindu-i sa indeplineasca tot ce 
Isus va cere. In acest context observam ca era acolo o anumita structura ierarhica 
in care "diaconii" indeplineau ce li se cerea de catre cei mai mari decit ei. 

Biblia Romina traduce cuvintul "diaconois" din [Ioan,2.5] prin "slugile", 
ceea ce este departe de structura ierarhica rezultata din context. In plus mai 
avem si cuvintul "diacon" din limba romina pentru "cel de la biserica" care este 
pur si simplu ignorat rezultind traducerea de "sluga". 
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4.10. Ghicirea contemporana a limbii koine. Traducerile contemporane 
recurg la o intelegere contextuala a textului Evangheliei koine pentru ca a) un 
dictionar koine nu exista si b) orice intrare nerezolvata este cautata in limba … 
greaca. Limba greaca nu poate fi de nici un ajutor in descifrarea textului koine 
pentru ca provine din koine prin continuarea simplificarii limbii si sub influenta 
asiatica importanta. Pe un motiv greu de inteles nimeni pina la ora actuala nu a 
recurs la limba romina pentru intelegerea Evangheliilor crestine desi limba 
evanghelica este originata direct din limba romina antica. 

Pentru ca limba greaca nu poate fi de prea mare ajutor in intelegerea 
limbii antice se recurge la o analiza contextuala a textului antic adica se deduce 
din context care ar fi semnificatia numitor cuvinte. 

In general analiza contextuala poate fi corecta la nivel gramatical in 
sensul ca un verb poate fi corect identificat ca fiind la prezent si la persoana intii 
de exemplu. Este evident ca verbele "αγαπω, agapoo", "αγιαζω, agiazoo", 
"ακουω, acouoo" etc. sint la acelasi timp verbal din faptul ca se termina in "ω, 
oo" lung. Aceasta este corect si evident dar nu acelasi lucru se poate spune 
despre ce inseamna aceste verbe. 

Aspectul gramatical al intelegerii contextuale poate fi in acelasi timp 
foarte inselator. Sa consideram propozitiile "acesta este aghgiazmat" respectiv 
"acestia sint aghiazmati". Presupunind ca verbul "a fi" este cunoscut poti sa 
deduci ca "acesta" semnifica "el" respectiv "acestia" semnifica "ei". Pronumele 
persoal poate fi usor confundat cu pronumele demonstrativ deoarece pot tine 
locul unul altuia. Daca sriu o carte intreaga in care folosesc numai pronume 
demonstrative n-o sa stie nimeni niciodata (la o eventuala reconstructie 
lingvistica) ca nu este pronumele personal. Ceva asemanator s-a intimplat in 
limba koine care fiind ghicita contextual "autos" a devenit identificat cu 
pronumele personal "el" cind de fapt este pronumele demonstrativ "aiesta, aiasta 
etc." la toate declinarile, persoanele si numerele. 

In acest fel se nasc contexte hilare pentru un vorbitor al limbii romine 
care observa imediat semnificatia unui cuvint particular din moment ce limba 
koine provine din limba romina antica. In mod frecvent nu este vorba doar de 
nuante gramaticale ci este vorba de vocabularul limbii koine care ajunge ghicit 
contextual. 

Daca ghicirea contextuala a unui text atinge nivelul vocabularului atunci 
orice este posibil de inventat la nivel semantic incit textul poate insemna orice iti 
pui de gind sa insemne. Daca nu stii exact ce inseamna un anumit cuvint poti 
ghici mai multe variante la fel de probabile. Din nou poti ingusta aria ghicita 
tinind cont de ideea generala a unui text dar nu este decit o ghicitoare mai 
sofisticata dar oricum o ghicitoare. 

Noi demonstram in aceasta carte fara echivoc ca intelegerea textului 
Evangheliei crestine nu este posibila in afara limbii romine din care s-a 
dezvoltata dialectul antic koine-comun. In continuare vom exemplifica 
"ghicitori" semantice din textul Evangheliei lui Ioan, "ghicitori" care au facut 
inconjurul lumii de mai multe ori pina acum. 
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“νοµος, nomos” in contextul [I,1.17] "pentru ca in nomos-numele lui 

Moise a fost data" este gresit ghicit drept “the law, legea” de parca "nomos" nu 
ar fi “nume” in toate limbile romantice de pe Tera. Inclusiv Biblia Romina 
traduce pasajul prin "Legea a fost data prin Moise". Cum s-a ajuns de la 
"nomos" la "legea" altfel decit prin ignorarea totala a limbii romine in sine? 
Cuvintul “δια, dia” este din nou gresit ghicit drept “through, prin” cind de fapt 
este “de la, from”. Expresia este tradusa de Biblia Romina drept “Legea ... prin 
Moise …” care este de fapt “in numele lui Moise …”. Sint cazuri cind 
traducerea nu este nici macar apropiata de realitate. 

Observati acum pasajul de mai jos din [Ioan,3.2] pe care-l dam in forma  
 

koine ταυτα τα σηµεια δυναται ποιειν 
koine tauta ta semeia dunatai poiein 
romina toate tale semne dat ai putut 
Engleza these - signs is able to do 
Engleza aceste - semne a putea a face 
interliniara pentru o mai usoara comparare. 

Observati ca : “tauta” este gresit identificat ca “these, aceste” cind de fapt 
este “toate”; pronumele posesiv nu este tradus pentru ca se potriveste in 
"ghicitoare"; “semeia” este corect ghicit ca “semn”; “dunatai” este gresit 
identificat cu “is able, a putea” cind de fapt este “a da” cu sensul de "datu-le-ai"; 
“poiein” este gresit identificat drept “to do, a face” cind de fapt este “a putea" cu 
sensul "semnele pe care le-ai putut da noua". Semantica acestei propozitii este 
totusi cumva ghicita (!?) bazat pe context si pe traduceri timpurii in latina, 
varianta Vulgata, cind limba koine era inca vorbita. Deci contextul se stie prin 
asemanare dar potrivirea la cuvinte individuale este facuta … la nimereala. Se 
stie ca expresia este "semnele pe care le poti da" dar nu se stie care este "putut" 
si care este "da" si ca de obicei cind nu se stie ceva se face alegerea incorecta. 

“αγορασωσι, agorasoosi” apare intr-un singur loc in Ioan in [4.8] in 
expresia “τροφας αγορασωσι, trofas agorasoosi” care se stie din din context si 
din traduceri ca inseamna “a cumpara de mincare”. Acum se pune problema 
identificarii lui “a cumpara” si a lui “de mincare”. Similar unui elev care nu stie 
precis care-i care, desi sansele sint jumi-juma elevul intotdeauna alege varianta 
gresita! Asa se intimpla si in enciclopediile mondiale de limba koine unde se 
face identificarea gresita “trofas, food, hrana” respectiv “agorasosi, might buy, 
cumpara”. Situatia este complicata deoarece “agora” se foloseste si pentru 
“piata”, “a categorisi” etc. care conduce la contexte imposibil de inteles in toata 
complexitatea lor. Totul devine clar ca cristalul cind se observa ca radacina 
“gora” provine din rominescul “gura”. In acest moment “agorasosi” devine “de 
ale gurii”; “agora” cu sensul de piata este “unde sint de ale gurii”; “agora” cu 
sensul de “adunare publica” este locul “unde se da din gura”; verbul 
“κατηγορησω, cateegoreso” provine de la “cata gura[esc]” verbalizat, cu sensul 
de “a guri cata cineva” sau “a da din gura cata cineva”. Aceasta multime larga 
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de cuvinte koine devine clara prin simpla raportare a cuvintului koine “gora" la 
cuvintul rominesc "gura” din care si provine. 

“αµαρτια, amartia” [Ioan,8.21] este tradus prin “sin, pacat” cind de fapt 
inseamna “amar, amaraciune”. Partea trista este ca inclusiv Biblia Romina 
traduce cuvintul koine "amartia" prin "pacat" desi evanghelistii se refereau la 
"amaraciunile" pe care oamenii le faceau. 

“αναγγελλω, ananghelo” [Ioan,5.4] este tradus in engleza in feluri 
multiple: “to bring back word, a aduce vorba de la”, “to announce, a anunta”, “to 
declare, a declara”, “reported, raportat”, “to speak, a vorbi”, “to tell, a spune” 
etc. evident toate ghicite dupa context. Limba romina este singura pe Tera care 
poate explica cuvintul "anangheloo" care provine din "inalt+inginare" deci este 
"inginarea adusa din inalt" cu sensul de "veste confidentiala, inginata". De aici 
vine si cuvintul azi universal de “inger” care inseamna “cel ce ingina”, “aduce 
vestea”. 

“ανδρας, andras” [Ioan,4.18] este gresit identificat drept “soti” (la fel 
“ανηρ, aner” ghicit “sot” dar insemnind “unul" sau "cel cu care traiesti”) cind de 
fapt este “handralai” folosit derogativ pentru barbatii cu care femeia a stat 
inainte. Deci "andras" nu este simplu "barbati" ci "barbati cu inclinari sexuale". 

“αρον, aron” este tradus in engleza “take up, ridica” in [I.5.8] si “away 
[with him], la o parte [cu el]” in [I.19.15] ceea ce inseamna ca este ghicit dupa 
imprejurari. Cuvintul “aron” este din radacina "aer" cu sensul [ridica in] aer, 
aera, respectiv [ridicati-l in aer] [la crucificare]. Substantivul "aer" este frecvent 
folosit verbalizat cu sensul de "a ridica in aer, a aera". 

“χρειαν, chreian” [Ioan,2.25] este gresit identificat drept “need, nevoie” 
cind de fapt este “crezut”. Ca adjectiv, “χρεζω, crezoo” este tradus in engleza 
“hath need, a avea nevoie” de parca n-ar fi in toate limbile Rominice 
contemporane “cel ce crede, credincios”. Aceste enormitati sint generate de falsa 
ipoteza a caracterului “grec” al scrierilor koine. Biblia Romina traduce pasajul 
de mai sus "Nu avea trebuinta sa-i faca cineva ..." deci "chreian" si "chrezoo" au 
devenit cumva "trebuinta". Sensul este "Nu s-a [in]crezut in cineva ...". 

“δει, dei” este tradus de engleza drept “it is necessary for, este necesar 
sa”. Observati cite cuvinte pentru “dei” care este de fapt forma agregata din “de 
aia”. 

“εγενετο, eveneto” este tradus in engleza “there was”, cu sensul de “a 
fost” cind peste tot in text sensul este de “a venit”. Nu trebuie sa fii un specialist 
in limbi antice ca sa vezi ca "eveneto" inseamna "a venit". Din moment ce aceste 
scrieri trebuie sa fie "grecesti" se ajunge la ignorarea tuturor limbilor romantice 
unde aceste cuvinte sint clare ca cristalul. 

“ειδον, eidon” [Ioan,1.50] este tradus in engleza “I saw” sau “am vazut”. 
Apoi “οψει, opsei” este tradus “you will see”. Deci  “ειδον” si “οψει” ar fi 
cumva timpuri diferite ale aceluiasi verb dar unde este asemanarea? Evident ca 
cele doua cuvinte desi poate apropiate ca sens nu sint identice. Prezentul de la 
“ειδον, eidon” este “ιδε, ide” cu sensul de “iata”. 
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“ειµι, eimi” [I.6.35] este ghicit dupa context drept verbul “a fi” ceea ce 
creaza situatii cel putin ciudate. Este pur si simplu “imi e” cu sensul de “imi 
sint” folosit intotdeauna in contexte de genul “nu imi sint eu acela”. Observati 
prezenta particulei reflexive in acesta forma agregata ceea ce face intelegerea 
textului initial aproape imposibila in afara limbii romine. 

“διακονοις, diaconois” [Ioan,2.5] este tradus in Biblia Romina “a zis 
diaconois-slugilor ...” ceea ce este greu de inteles din orice punct de vedere. Ioan 
a scris pe hirtie "d i a c o n o i s" iar noi rominii traduce "slugi" ? desi avem in 
limba cuvintul "diacon". Aceasta mai demonstreaza ca la nunta din Cana grupul 
lui Isus avea o anumita structura preoteasca. Prezenta acestor traduceri in cartile 
rominesti este pur si simplu inexplucabila. 

“δευτε ιδετε, deute idete” [Ioan,4.29] este tradus in engleza “come see, 
vino sa vezi” cind de fapt este “duceti [si] uitati [la]”. Deci verbul "deute" sau 
“du-te” este confundat cu verbul “a veni”. Din context este evident ca sensul 
este “vino/mergi sa vezi” dar nu se stie exact care, asa ca s-a ales tot varianta 
gresita ... Prin referirea limbii koine la limba romina se face lumina si aici. 

“δυναται, dunatai” [Ioan,1.46] este tradus in engleza literal “is it 
possible, este posibil” si literar “good” ceea ce este doar “a da la nimereala”. 
Sensul lui "dunatai" este de “dat-ai” in contextul “... Dat-ai Nazaret vreodata 
ceva bun …?”. Sensul propozitiei se stie din context dar potrivirea la cuvintele 
individuale se face la intimplare. 

“εκ, ec” tradus in engleza “of, a lui”, “out of, din”, “from, de la”, “can, 
poate” etc. Evident este facut sa se potriveasca contextului ghicit de catre 
traducator. 

“εµοι, emoi” [Ioan,2.4] este tradus drept “to me, la mine” cind de fapt 
este “a fi + pron posesiv” cu sensul “esti mie” in conextul "ce esti tu mie ...". 

“φιλος, filos” este ghicit in engleza drept “friend, prieten” in [Ioan,3.29] 
desi “are semnificatii speciale”. Provine din “fiul” prin anagramare, “fiul, filu, 
filo” cu sensul de “ca un fiu”. Ar fi “fiul” folosit ca adjectiv, de genul “cineva ca 
un fiu”. Din aceeasi categorie face parte si “φιλει, filei” din [Ioan,5.20] care este 
forma verbalizata a lui "fiul" cu sensul de “dragoste frateasca”, “a infia”, “a tine 
ca la un fiu”. Verbalizarea lui “fiul” ar duce la formele “tin ca la un fiu, [in]fiez, 
fiesc”, “tii ca la un fiu, [in]fiezi, fiesti” etc. Mecanismul de verbalizare a 
substantivelor nu e strain si nici nenatural limbii romine si este prezent pe scara 
larga in ziua de azi. [BR] traduce pe "filos" drept "prieten" in [Ioan,3.29] si 
traduce "filei" drept "iubeste" in [Ioan,5.20] ... 

“καιρος, cairos” este tradus in engleza “time, timp” pentru ca apare in 
contexte cum ar fi “al meu καιρος n-a sosit inca”. Unde sensul este clar de 
“timp” se foloseste “cronos” dar in [I,7.6] si [I,7.8] este folosit de trei ori cu 
sensul “καιρος n-a sosit inca” si “καιρος nu s-a preaumplut inca”. Culmea este 
ca “cronos” si “cairos” apar impreuna in Septuaginta (cartea Ecleziastul). Din 
toate astea rezulta ca traducerea lui “cairos” drept “timp”, “vreme” sau 
“anotimp” este fortata. Din originea dunareana a ionienilor si din asemanarile lor 
culturale cu rominii de azi rezulta ca sensul lui “cairos” este “carul” in 

10 



urmatorele contexte: “carul meu nu a sosit inca” deci “nu este cazul sa ma duc 
acolo (in Iudeea)”; “carul meu nu s-a umplut inca” ce sensul "mai am de 
patimit"; “mai pot inca cara multe inainte de sfirsit” tot cu sensul patimilor. In 
limba romina s-a pastrat inca expresia culturala “a se umple carul cuiva” in 
sensul ca tot mai multe ii se pun pe socoteala. In dialectul antic koine al limbii 
romine expresia este “o cairos o emos oiupo peplepotai, carul al meu nu inca s-a 
preumplut” [I,7.8]. Observati frumusetea limbii romine antice din aceasta 
propozitie. 

“κατεβησαν catebeesan” [Ioan,6.16] este tradus in engleza “went down, 
mers in jos”. Acest cuvint compus provine din “catre baza” deci nu este implicat 
nici un verb. Traducerea este doar ghicita. Cuvintul koine "catebesan" este in 
forma contemporana "coborire". [DEX]-ul face trimitere de la "a cobori" la "a 
pogori" si de la "a pogori" la "a cobori" ca intr-un carusel tintit la rezistenta 
psihica a cititorilor. Aceste cuvinte rominesti in forma anagramata devin acum 
ordonabile etimologic in sensul ca prin anticul "catebesan" cuvintul "cobori" ia 
precedenta asupra cuvintului "pogori". Mai observam cum cuvintul "cobori" in 
sine este compus din "cata+baza=cobori" sau "in jos". 

“ων, oon” este tradus in engleza drept “being, fiind” este de fapt “unul”. 
Apare frecvent articulat “ο ων, o oon” care este “unul” articulat deci nu poate fi 
un verb nicidecum. [NKJV] traduce “ο ων” drept “the [one] being” [I,1,18], 
introducind un articol fantoma [one] ca sa fenteze prezenta articolului linga 
“verb”. Nici nu le-a trecut prin cap ca “ο ων” este de fapt “the One, unul” in 
sine. Chiar mai mult “ων, oon” sau “unul” poate fi chiar etimologia 
englezescului “one, oan” prin triburile celtice care s-au stabilit peste tot pe 
insula Britanica. Putem gasi o relativa bogatie de cuvinte koine, antice 
rominesti, in limba engleza la nivel de infrastructura si nu neologisme moderne. 

“πλησιον, plesion” [Ioan,4.5] este tradus in engleza “near, linga” desi 
este “plasat, located”. 

“προσφαγιον, pros faghion” [Ioan,21.5] este un cuvint compus tradus de 
[NKJV] la nimereala drept “fish, peste” pentru ca se stie ca "se minca" ceva in 
acel context deci s-a tradus "aveti vre-un peste?". Acest cuvint compus provine 
din rominescul “spre [in]ghitire” cu sensul de “de mincare”. De data aceasta 
[BR] il traduce corect "aveti ceva de mincare?". 

“σκανδαλιζει, scandalizei” din [Ioan,6.61] este ghicit in traducerile 
englezesti drept “causes to fall, produce cadere”, traducere care nu-mi pot 
imagina de unde vine. Aici nu am avea nevoie de traducere in romineste dar 
Biblia Romina traduce "scandalizei" prin "poticnire". Daca Ioan a scris cu mina 
lui "s c a n d a l i z e i" cum a ajuns acest cuvint "poticnire" si tocmai in limba 
romina? Sensul propozitiei este "Isus le-a spus: toate [astea] va scandalizeaza?". 
Biblia Romina de asemenea foloseste cuvintul "cirteau" pentru cuvintul koine 
"εγογγυζον, e gonguzon" care vine din nou din rominescul "gingurind" cu sensul 
de "murmurind". 

“ταχεως, taceos” din [I,11.31] este folosit ca sa descrie felul in care 
Maria din Bezania s-a ridicat ca sa plece catre mormintul lui Lazar. In engleza 
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este dat la nimereala si se ghiceste a fi “iute”, “repede”, “cu viteza” cam cum 
banuieste fiecare traducator ca s-ar fi ridicat Maria. Ioan a scris “maria oti taceos 
ana este, maria caci tacuta inalt este”. Noi am spune azi "s-a inaltat (ridicat) 
tacuta". Cu alte cuvinte "taceos" este "tacuta" ca si adjectiv/adverb. Cu durere 
observam ca si Biblia Romina traduce "taceos" prin "iute" sub forma "au vazut-o 
sculindu-se iute". 

Ne oprim aici cu analiza "ghicirii" contemporane a textului evanghelic 
pentru ca o analiza completa este facuta in Evanghelia lui Ioan sub forma 
interliniara. Cititorul poate parcurge Evanghelia Interliniara si aprecia de unul 
singur care este relatia dintre limba antica koine si limba romina de azi. Aici am 
prezentat niste exemple care sar in ochi oricui vorbeste limba romina si citeste 
Biblia koine. 

Ne intrebam cum a ajuns Biblia Romina sa traduca cuvintele antice 
rominesti prin sinonime care te indeparteaza de cuvintele originale si de 
caracterul lor evident rominesc in loc de a le pastra asa cum au fost scrise de 
Ioan insusi? 

Tabelul alaturat contine citeva spicuiri din primele versete ale primului 
capitol al Evangheliei lui Ioan dar pentru o referinta completa vezi capitolul de 
la primul la ultimul verset. Aici nu ne referim la cuvinte compuse si timpuri 
verbale complexe care nu sint evidente la prima lectura ci la cuvinte identice cu 
cele din limba romina care au fost in general traduse prin sinonime care nu au 
nimic de a face cu limba veche. Este greu de inteles cum cineva care citeste in 
Evanghelia scirsa in dialectul koine cuvintul ionian "scandalizei" se gindeste sa-l 
traduca prin "cirtire" sau de acum celebrul "anthropos" prin "om" sau "nomos" 
prin "lege". 

 
koine romina Biblia Romina  
nomos nume lege [I,1.17] 
amartia amaraciune pacat [I,1.29] 
chreian crezut, [in]crezut trebuinta  
diaconois diaconi slugi  
cairos carul vreme  
scandalizei scandaliza cirti  
taceos tacut iute  
anthroopon intrupare om [I,1.9] 
ghenestai devina sa se faca [I,1.12] 
pisteuousin piosind cred [in numele] [I,1.12] 
eskeenoosen ascuns locuit [printre noi] [I,1.14] 
doxan doxa slava [I,1.14] 
poopote prea-poate --- [I,1.18] 
boountos bocind striga [I,1.23] 
udati udare apa [I,1.26] 
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Observati cit de frumos si rominesc este dialectul antic koine, cit de 
apropiat de limba romina de azi, cit de putin s-a schimbat in mii de ani, cit de 
direct inteligibil este. Comparati acum cu coloana din dreapta care este 
traducerea din Biblia Romina si incercati sa va explicati cum s-a ajuns la aceasta 
traducere din care caracterul rominesc initial este complet anihilat folosindu-se 
in marea majoritate sinonime care nu au de a face cu textul initial sau chiar 
traduceri pur si simplu ghicite. 

Din pacate nu stiu cum s-a ajuns in dezvoltarea istorica la Biblia Romina 
de azi deoarece datele nu sint usor disponibile. Toate evidentele lingvistice 
studiate aici sugereaza ca Biblia Romina de azi este facuta nu dupa textul 
original in limba koine ci dupa o traducere intermediara intr-o alta limba. Este 
singura explicatie posibila pentru distanta nenaturala pusa intre Biblia Romina si 
textul evanghelic original in dialectul rominesc koine-comun. 

Nu cred ca este deplasat a afirma ca se impune o reanalizare a textului 
Bibliei Romine prin lumina descoperirilor lingvistice din aceasta carte. Cei care 
au menirea de a oferi poporului romin o carte atit de insemnata pe plan cultural 
cum este Biblia Crestina la ora actuala trebuie sa se reintoarca la scrierile 
evanghelice originale si sa le traduca in limba contemporana bazat pe originea 
lor romineasca straveche. 

Nu exista pe Tera limba mai apropiata de limba Evangheliei Crestine 
decit limba romina, vorbita de evanghelistii insisi. Ma rog lui Dumnezeu sa 
traiesc ziua cind editia contemporana a Bibliei romine va reflecta stravechimea 
si sfintenia limbii romine. 

 
 
4.11. DEX-ul, mecanism oficial de denigrare a limbii romine. Cine 

cauta in DEX etimologia cuvintelor inregistrate constata ca toate cuvintele 
limbii romine contemporane sint sustinute a fi venite din alte limbi din ultimii 
1900 de ani cum ar fi latina, franceza, slavona, bulgara, maghiara, turca etc. 
Dam in continuare citeva exemple care se inscriu in acest spirit intunecat dar 
acestea nu sint singulare ci reprezinta bazele si natura DEX-ului. 

DEX-ul mentioneaza adjectivul “coliliu” in legatura cu plantele erbacee 
de unde provine. Ni se face o trimitere la sirbo-croata, cuvintul “kovilje”. In 
imaginea DEX-ului, rominii sedentari in spatiul carpato-dunarean de mii de ani, 
au asteptat venirea sirbo-croatilor acum o mie de ani ca sa invete numele unor 
plante cu care erau inconjurati din timpuri imemoriabile. De unde pina unde 
atitudinea negativista conforma careia orice cuvint rominesc trebuie sa provina 
de undeva, din afara limbii romine? 

Trecem acum in revista citeva dintre cuvintele rominesti antice, cuvinte 
scrise in Evanghelie, cuvinte prezente in limba romina de azi si totusi sustinute 
in DEX a proveni din alte limbi europene. 

“υστερεω, iustereo” este “a ispravi” si este un caz interesant de 
etimologie incorecta, dincolo de sursele scrise cum ar fi [Ioan,2.3]. In limba 
romina exista un multime bogata din radacina “ispravi”, cum ar fi : “isprava”, 

13 



“ispravnic”, “ispravi”, “ispravire”, “ispravit”, “ispravniceasca”, “ispravnicel”, 
“ispravnici”, “ispravnicie”. Ca si etimologii ale acestor cuvinte, care fiind o 
singura familie ar trebui sa aiba o singura origine, ni sa dau urmatoarele 
informatii socante: slavona-bulgara, bulgara-rusa, slavona. De ce este socant? 
Pentru ca fiecare dintre limbile slave mentionate mai sus contine doar un subset 
din familia “ispravi”, nici o limba slava continind toate cuvintele. Dupa opinia 
DEX-ului limba romina a fost un colectionar infocat de cuvinte slave dispersate, 
cu scopul completarii familiei lingvistice. Nu i-a trecut numanui prin minte ca 
aceste cuvinte stravechi rominesti, prezente si in limba ionienilor, au fost 
preluate selectiv de catre unele sau altele dintre neamurile slave pentru nevoile 
lor particulare. Ce alta dovada ai nevoie ca aceste cuvinte provin din limba 
romina in afara de faptul ca toate sint prezente numai in limba romina? DEX-ul 
nu ne mai poate soca cu “a ispravi” dupa ce am trecut prin cutremurul provocat 
de “opinca” afirmata “bulgara”. 

”τραπεζας, trapezas” [Ioan,2.15] duce direct la “trapeza” sau “sala de 
mese dintr-o manastire” si este un caz ciudat in viziunea DEX-ului. Astfel, 
“trapezare”, explicat drept “trapeza”, vine din grecul “trapezarion” iar “trapeza” 
vine din slavona. Observati doua cuvinte cu radacina identica si cu sensuri 
identice care vin in romina din doua limbi diferite, una straveche iar cealalta 
venita recent in sudul Europei. Observati de asemenea ca s-a ignorat complet 
cuvintul “τραπεζας, trapezas” sau “trapeza” din ioniana desi este scris in fiecare 
din cele 10.000 de evanghelii ajunse pina la noi. Cum au preluat slavii cuvintul 
“trapeza” din ioniana? De ce nu au preluat rominii direct de la ionieni acest 
cuvint? De ce nu au preluat ionienii de la romini ca doar pe regele lor il chema 
Ion? De ce nu au preluat slavii de la romini? Aceste intrebari ar fi trebuit de mult 
raspunse la Institutul de Lingvistica. 

Ca un exemplu al etimologiilor fanteziste promovate de DEX analizati 
tabelul urmator extras din tabelul prezentat in paragraful Identitatea Vocabulara 
Romino-Koine: 

 
koine 500 
i.e.n. 

koine 
500 
i.e.n. 

Romina 
azi 

Etimologia conform DEX-ului 

ασθενει asthenei astenie 
osteni 

Rusa:ustat. 

διδασκαλε didascale dascale Sirbo-Croata:daskal. 
φερει ferei ofera Italiana:offerire 
ορφανους orfanous orfani NeoGreaca:orfanos. 
πας pas pas Germana:pass. 
πλησιον pleesion plasat Franceza:placer. 
σατανας satanas satana Slavona:satana. 
σκελη skelee schele Bulgara:skelja. 
συµα suma suma Polonoeza:suma. 
θαλασσα thalassa talazoasa Turca:talaz. 
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υδωρ udoor udare Latina:udare. 
 
Am selectat din Evanghelia lui Ioan cuvinte koine care se regasesc identic 

sintactic si semantic in limba romina de azi. Cele 11 cuvinte koine de mai sus 
sint sustinute in DEX a proveni din 11 limbi europene diferite! Nimeni de la 
DEX nu s-a intrebat vreodata de ce toate aceste cuvinte antice se regasesc 
impreuna numai in limba romina? De ce alte limbi din imprejurul României 
contin numai cuvinte putine din cele antice? De ce limba romina actioneaza ca 
un magnet care culege cuvinte din cele mai incredibile limbi europene si 
asiatice? Nu cumva celelalte limbi au imprumutat de la limba romina in mod 
selectiv anumite cuvinte? 

Exemplul de mai sus evidentiaza procesul prin care DEX-ul a transformat 
limba romina in ghiveciul lingvistic al Europei sustinind ca noi rominii sintem 
singurul popor din sud-estul Europei care nu avem o limba a noastra straveche ci 
am invatat limba de la ultimii veniti in Europa si in sud-estul continentului 
incepind cu latinii si terminind cu maghiarii si turcii. Ca un exemplu paralel 
limbii romine avem pe germani care au fost contemporani cu dacii pe vremea 
razboiului cu romanii. Nemtii nu si-au uitat nici un singur cuvintel german si azi 
vorbesc tot germana. Dupa DEX dacii au amutit cu totii si definitiv incit nu a 
ajuns pina la noi nici un cuvintel de la ei. 

Nici macar nu s-a observat la DEX ca nici una dintre limbile europene, cu 
exceptia limbii romine, nu este completa in relatia sa cu limba antica koine. 
Exceptie face limba romina care este completa in legatura sa cu limba antica 
koine in proportie de peste 90% la nivelul Evangheliei lui Ioan. Cu toate acestea 
exista la Institutul de Lingvistica o orbire care ii face sa afirme ca limba romina 
a preluat de la vecinii nou veniti si nu invers. 

Un caz aparte in multimea etimologiilor eronate din DEX il constituie 
multimea cuvintelor antice rominesti si prezente in limba koine dar sustinute a 
veni din limbile slave. Daca exista in Europa si lume impresia ca o parte 
importanta din limba romina ar proveni din limbile slave, eroarea se datoreaza in 
intregime Academiei Romine si Institutului de Lingvistica. 

Limbile slave fata in fata cu DEX-ul constituie un caz aparte deoarece 
spre deosebire de latina, ioniana, macedoneana, doriana etc. care sint 
asemanatoare limbi romine, limbile slave sint dintr-o alta familie si diferentele 
sint sau ar trebui sa fie clare. 

Selectam acum din lista cuvintelor identice in koine si romina din 
paragraful Identitatea Vocabulara Romino-Koine si dam mai jos cuvintele pe 
care DEX-ul le ghiceste pur si simplu a proveni din limbile slave: aghiasma, 
amin, trup, apostol, arhiereu, osteni, har, diavol, diacon, daruire, zari, ierarh, 
iscusit, mina, mir, pod, porniri, potop, preface, para, satana. Vom analiza aceste 
cuvinte prin prisma devenirii lor istorice si culturale. 

Sa observam ca majoritatea cuvintelor presupuse in DEX a fi slave sint 
cuvinte adinc culturale care tin de esenta culturii crestine. Toate aceste cuvinte 
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vin din limba romina antica scrisa in Evanghelii dar nimeni de la DEX nu s-a 
intrebat cum au ajuns in limbile slave. 

In afara contextului lingvistic exita un context istoric, cultural si religios. 
DEX nu a fost interesat sa constate ca pe Ioan Botezatorul (ioanes) nu-l chema 
Ivan Botezatorul; pe Sfintul Petru (petros) botezat de Isus insusi nu-l chema 
Sfintul Piotr. Cu toate acestea DEX-ul sustine ca noi rominii am aflat cuvintul 
"amin" de la rusi, ca am invatat "diacon" de la bulgari si in general am aflat de 
crestinism si de valorile morale si lingvistice crestine de la Moscova. Inca 
nimeni de la DEX nu a aflat ca slavii au fost ultimii europeni care au intrat in 
contact cu religia crestina. Rusii, pagini de felul lor, au auzit de numele lui Isus 
la 1000 de ani de la miscarea crestina cind regele Vladimir ajuns la 
Constantinopol a dus rusilor din Kiev un alfabet si mesajul lui Isus Cristos. 

In viziunea DEX-ului rominii ar fi fost pagini timp de 1000 de ani dupa 
miscarea crestina pina cind Vladimir a dus cu el crestinismul la Kiev si apoi 
rominii au asteptat iar sa vina rusii proaspat crestinizati ca sa invete de la rusi 
terminologia crestina. Pentru DEX nu este nimic absurd in faptul ca crestinismul 
a sarit de la Canstantinopol direct la Kiev ocolindu-i pe romini timp de 1000 de 
ani pina cind Kievul s-a indurat sa-i crestinizeze pe romini. Observati cum 
etimologiile eronate din DEX afecteaza insasi istoria României si a rominilor. 

Evangheliile Crestine au fost scrise in limba koine in primele secole dupa 
Cristos, o parte din scrieri au fost facute in Roma si apoi toate impreuna au fost 
facute oficiale in satul Bizantia din Tracia sub imparatul romin Constantin. In tot 
acest timp rominii din Palestina au fost imprejurul lui Isus Cristos de la bun 
inceput iar rominii din Dacia erau in contact direct cu capitala crestinismului 
mondial Constantinopol. In tot acest context geografic si cultural rominii nu 
numai ca au fost in contact direct cu valorile crestine dar au fost parte activa din 
miscarea crestina initiala. 

Cu toate legaturile istorice, geografice si culturale strinse intre romini si 
crestinismul initial DEX-ul presupune ca vocabularul crestin rominesc vine din 
limbile slave. Intre slavi si Constantinopol ca si capitala a crestinismului se 
gaseau doar popoare rominesti. Etimologiile eronate din DEX-ul conduc la 
concluzia ca rominii au fost imuni la crestinism timp de 1000 de ani pina cind au 
venit slavii care preluind cultura crestina i-au invatat apoi si pe romini limba 
crestinismului. 

O explicatie posibila pentru greselile incalificabile din DEX ar fi faptul ca 
nimeni de la Institutul de Lingvistica nu a intrat niciodata in contact cu limba 
evenghelica si nu au studiat-o in raport cu limba romina. In acest caz DEX-ul 
prelucreaza informatia prezentei cuvintului "amin" sau "diacon" in slavona dar 
sare din necunostinta peste prezenta lui in koine si chiar in limba ebraica. Chiar 
si in acest scenariu vina DEX-ului nu este cu nimic mai mica pentru 
desfigurarea limbii romine chiar daca provine din necunostere, sau cu atit mai 
mult. 

Mai exista un scenariu posibil si anume Institutul de Lingvistica are 
cunostinta de limba evanghelica si de caracterul profund rominesc al acesteia 

16 



dar face din asta o problema politica deoarece nu stie cum sa interpreteze aceasta 
informatie. Limba koine vine din Palestina in ce priveste Evanghelia si este 
asemanatoare si cu limba greaca de azi deci cum oare ar intra limba romina in 
aceasta ecuatie? Limba romina nu poate intra in ecuatia antica a limbilor 
rominesti deoarece DEX-ul porneste de la premiza gratuita ca limba romina vine 
din latina. 

Indiferent care scenariu sau combinatie de scenarii sint cele reale care 
conduc la greselile din DEX este inadmisibila ignorarea evidentelor masive care 
leaga limba romina contemporana de limbile antice europene in care limba daca 
este cea centrala. 

Incercati acum sa intelegeti absurditatea ipotezei "disparitiei" dacilor, cel 
mai mare popor din Europa antica, prin prisma dovezilor clare de aici, scrise 
negru pe alb si inca in carti celebre, a prezentei masive a limbii romine pe plan 
mondial cu mult inainte de vremea crestina. Mai considerati faptul ca dialectul 
koine prezentat in aceasta carte era raspindit de jur imprejurul Marii Mediterane, 
Anatolia, Sumeria, Persia, Liban, Palestina si Egipt si incercati acum sa 
reconsiderati absurditatea negarii istoriei multimilenare a limbii romine. 

Afirmatiile facute in DEX privind etimologia cuvintelor rominesti tintesc 
direct la dreptul la existenta al limbii romine, drept care este negat de catre 
institutia care este menita a-i cultiva radacinile. Nu ne referim aici la situatii 
neclare cum ar fi prezenta unui termen atit in limbile contemporane romina si 
greaca cit si in limbile antice koine si latina, la agregari si anagramari criptice 
etc. ci la situatii clare pentru care Institutul de Lingvistica nu are nici o scuza. 

In tabelul de mai sus exista multe cuvinte pe care DEX-ul le ghiceste a 
proveni din mai multe limbi in acelasi timp. Exista si situatii hilaro-tragice cind 
un cuvint rominesc este afirmat a proveni din limbi neinrudite intre ele. De 
exemplu "mana [cereasca]" este sustinut a veni din slavonul "mana" si neo-
greeacul "mana". In lipsa de patriotism de la DEX s-a considerat ca in mod 
magic slavii au preluat cuvintul "mana" direct de la Atena si apoi rominii care 
oricum erau cuprinsi intre slavi si Atena au invatat cuvintul "mana" si de la slavi 
si de la Atena. In spiritul care s-a instaurat la Institutul de Lingvistica toate 
neamurile Europei aveau limba lor in afara de noi rominii care cica am ciupit 
limba si cultura pe ici si colo de la slavi, maghiari, bulgari si turci. 

Sa observam caracterul de "ghiveci" lingvistic european promovat prin 
DEX si alte lucrari oficiale rominesti. Cei de la Academia Romina care fac 
propaganda originii latine a limbii romine, ipoteza fara nici o baza istorica, se 
izbesc de un obstacol de netrecut si anume faptul ca limba latina nu poate 
explica in totalitate limba romina mai ales la nivel de vocabular. Acesta nu este 
un impediment pentru Institutul de Lingvistica care cauta imprejurul României 
asemanator cautarii in cafea si completeaza originile limbii romine cu ce-i cade 
la indemina: slavona, bulgara, sirbo-croata, maghiara, turca, greaca noua, koine 
pe care o numeste "greaca veche" desi numai greaca nu este, germana si 
franceza. 
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Daca in acest proces de culegere lingvistica europeana DEX-ul ajunge la 
paradoxuri lingvistice si incompatibilitati culturale, nu le acorda nici o atentie 
sperind ca noi vom inghiti tot ce ni se pune pe tava, speranta care a lucrat bine 
pina la sfirsitul secolului XX. 

Sa observam cuvinte antice care sint in circulatie pe la Cluj dar care nu s-
au facut inca auzite pina la DEX care ar trebui sa aiba ca si piatra de capatii 
inregistrarea limbii romine. Cuvintele "acat", "cata", "cleamba" si "poate" apar 
in scrierile evanghelice, se vorbesc curent pe la Cluj, dar nu sint inregistrate in 
DEX ceea ce se va concretiza mai devreme sau mai tirziu intr-o pierdere 
ireparabila pentru limba romina. 

Este observabila tendinta de a ne indoi si de dovezile clare pe care 
arheologia le aduce la lumina despre limba romina antica, dovezi care vor 
continua sa vina fara nici o indoiala. Nu se poate sa nu metionez aici vasul de 
ceramica de la Gradiste care poarta inscriptia "DECEBALUS PER SCORILO". 
Noi rominii am gasit in sfirsit o dovada clara si directa a limbii romine antice a 
dacilor care nu suna nici a germana si nici japoneza. Este mentioant chiar si 
numele marelui rege Decebal dar ne-am indoit si de aceasta dovada directa 
afirmind ca inscriptia ar fi fost facuta in latina ... 

Pina acum ne lipseau dovezile clare ale rominitatii limbii dacilor. Aceste 
dovezi au fost scoase la lumina prin cartea Noi Nu Sintem Latini care dovedeste 
ca singura origine posibila a Rig Vedei este spatiul carpato-dunareano-pontic. In 
cartea de fata completam acea imagine trasind destinul poporului si limbii 
romine ajunse in Afrieuroasia si in particular Palestina. Tot aici am demonstrat 
prezenta rominilor in miscarea crestina initiala si caracterul rominesc al limbii 
evanghelice. 

Faimoasa carte Riga Veda nu mai este acum o singularitate in ecuatia 
originii straveche a limbii romine alaturindu-i-se si Evangheliile Crestine. Cite 
dovezi mai sint oare necesare noua rominilor pentru a ne lua locul cuvenit de cel 
mai vechi si maret popor european? Nu ne ajunge numele regelui Ion si al 
ionienilor? Nu ne ajunge numele regelui Doru si al dorienilor? Nu ne ajunge 
numele tuturor Macabeilor si limba lor romineasca? Nu ne ajunge numele 
Mariei, al lui Ioan Botezatorul, Ioan Apostolul si Evanghelistul, Sfintul Petru, 
Sfintul Andrei? Nu ne ajunge nici limba romina antica a Evangheliilor Crestine? 

Daca un cercetator ne-romin studiaza limba romina nu se bazeaza pe 
limba de la Cluj ci pe cea inregistrata in DEX unde citeste ca "hotar" vine din 
maghiara, "opinca" din bulgara, "talaz" din turca, "amin" din slavona, "orfan" 
din greaca, "cucuruz" din sirba, "suma" din poloneza, "osteni" din rusa, "gata" 
din albaneza, "sura" din germana etc. astfel incit presupusul cercetator va ajunge 
la concluzia justa ca limba romina se trage din esperando. 

Aceste informatii eronate, depasite si denigratoare la adresa originii si 
vechimii limbii romine vin de la institutia suprema care reprezinta limba romina 
in lume: Institutul de Lingvistica al Academiei Romine prin lucrarea Dictionarul 
Explicativ al LimbiiRomine. 
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4.12. Limba Daciei prin prisma scrierilor evanghelice. Textul 

evenghelic se regaseste la nivel vocabular si gramatical in limba romina 
contemporana in proportie de noua zecimi. Analiza limbii evanghelice prin 
prisma limbii romine este un inceput care asteapta a fi facut de 2000 de ani. Prin 
cartea de fata limba romina antica este adusa la lumina zilei cu radacini adinci in 
istoria si devenirea Europei. 

Scrierile crestine nu sint singurele scrieri filozofice antice in dialectul 
rominesc koine ci sint doar incununarea limbii romine ca si limba culta, 
religioasa si filozofica mondiala tripla. 

Limba romina preistorica asa cum a fost imortalizata in Avesta si Riga 
Veda a fost limba filozofica si religioasa a marii culturi Veda, cultura care a 
marcat lumea dintre Atlantic si India in ultimii 4000 de ani de istorie. Limba 
Veda, a Vazatorului, a devenit limba de cult in India unde vedismul s-a 
transformat in hinduismul de azi care mentine vechea limba ca limba de cult 
pina in zilele noastre. Pe plan lingvistic India este in proces de creare a unei 
limbi comune pentru toate popoarele indiene, limba care este puternic inspirata 
din limba preistorica a spatiului carpato-dunarean. Vom asista in viitor la un 
fenomen de arianizare continua a limbilor indiene care vor absorbi tot mai mult 
din limba straveche romina chiar dupa mii de ani de la asezarea in India a 
arienilor carpatini. 

Aceeasi limba preistorica romineasca a devenit limba de cult in China 
unde lucrarile budiste au fost redactate si sint inca citite in limba Regelui Care 
Vede Adevarul, Riga Veda. 

Limba pe care o vorbeau dacii rezulta clar din limbile pe care le vorbesc 
toate popoarele care se trag din Dacia in mod irefutabil si demonstrat arheologic 
si cultural: macedonenii, ionienii, dorienii, latinii, palestinienii etc. Daca noi 
avem putine inregistrari directe ale limbii dacilor la ora actuala (desi timpul le 
va scote la iveala fara nici o indoiala) avem tone de documente de la toate 
popoarele care se trag din Dacia. 

Mai avem in lumea daco-romano-elena o unitate culturala si 
nomenclaturala care nu lasa loc de indoiala asupra etnicitatii dacilor si pozitiei 
lor centrale in aceasta ecuatie. Cea mai zdrobitoare dovada a limbii dacilor de 
ieri este limba romina de azi. Limba romina contemporana studiata in corelatie 
cu limba preistorica ariana din Riga Veda, cu limba antica a ionienilor regelui 
Ion, a dorienilor regelui Doru, cu limba Evangheliei Crestine si cu limba Latiniei 
ne dau o imagine completa asupra limbii Daciei. 

Dacii vorbeau o limba romineasca in esenta ei desi nu era identica cu 
limba de azi. Ca sa putem reconstitui limba dacilor avem la dispozitie tone de 
scrieri antice pe care trebuie doar sa le evaluam prin lumina adusa prin lucrarea 
de fata. 

O sursa nebanuita pentru studiul limbii Daciei pre-istorice este Rig Veda 
din India si Avesta din Persia care se trag irefutabil din Dacia. Pe masura ce 
secolele trec limba Daciei este tot mai raspindita in lume si la ora actuala putem 
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face referiri la tonele de documente din Regatul Hitit de exemplu unde limba 
Daciei este bine inregistrata in scriere cuneiforma pe tablite de lut. Alte tone de 
documente ne provin din Babilon care a marcat o dinastie romineasca-ariana de 
500 de ani in mileniul II i.e.n. In mileniul I i.e.n. s-a raspindit in lume limba 
ioniana, a poporului regelui Ion, limba din care au ajuns la noi documente scrise 
irefutabile. Dupa 1000 i.e.n. s-a raspindit in lume si limba dorienilor, poporul 
regelui Doru, o alta sursa clara de limba romina antica. Prin inflorirea Ioniei 
fenomenala cultura antica europeana este scrisa in limba romina antica, dialectul 
ionian. In continuare asistam la miscarile religioase din Afrieuroasia unde limba 
romina poate fi regasita in anumite carti din Biblia Iudaica, in cartile Macabeilor 
si in Evangheliile Crestine. Primele secole ale erei noastre aduc noi documente 
scrise in limba romina antica din care mentionez Septuaginta. 

Observam ca de la cultura Veda pre-istorica trecind prin Persia, Babilon, 
Liban, Palestina, Egipt, zona Marii Egee, Anatolia si tot sud-estul Europei 
urmele limbii romine antice sint adinci si bine inregistrate. 

Prin urmare cum suna limba dacilor? Fiind originea limbilor rominesti 
antice limba dacilor semana cu toate acestea. Semana si cu latina in mod izbitor 
altfel nu ar fi ajuns denumita "latina populara". Calificativul "popular" era 
necesar nu in sensul de "din popor" sau "ne-educat" ci in sensul raspindirii ei la 
scara Europei. Deci limba "latina populara" a dacilor era "populara" in masura in 
care prin raspindirea imensa era opusul latinei de la Roma care era vorbita doar 
in cercul restrins al latinilor. 

Limba dacilor mai semana cu limba ioniana a regelui Ion, cu limba 
macedoneana a Macedoniei si cu limba doriana a Spartei. Ca o directie generala 
sa observam ramasitele de limbi rominesti din muntii Macedoniei, limbile 
aromina, vlaha si megleno-romina. Desi separate de Dacia de mii de ani aceste 
limbi sint inca rominesti pina la intelegerea curenta. Aceasta dovedeste ca 
limbile antice din Macedonia si Dacia erau la fel de apropiate acum 2000 de ani. 
Din faptul ca atit in Macedonia cit si in România limba contemporana suna 
"romineste" tot asa trebuie sa fi sunat si limba antica cind Macedonia si Dacia s-
au desprins pe cale lingvistica. 

Fondul de vocabular comun dintre limba daca si limba latina era 
impresionant desi cuvintele nu erau pronuntate identic. Din limbile familiei 
rominesti de azi deducem clar ca limba antica minoritara, ciudata in felul ei, era 
limba latina. Cu alte cuvinte limbile Europei antice nu trageau pe directia de 
accent a latinei ci pe accentul limbii romine. Influenta ulterioara a latinei asupra 
acestor limbi rominesti nu poate fi negata dar baza acelor limbi a fost si este 
romineasca si nu latina. 

Incredibila asemanare dintre limba koine si limba romina de azi, dintre 
limba romina si dialectele rominesti sud-estice europene ne conduce la concluzia 
necesara ca limba daca antica era prin sonoritatea ei mai aproape de koine decit 
de latina. 

De exemplu "bou, boi" este mai aproape de koine "boas" decit de latina 
"bovus"; "brat" este mai aproape de koine "braciu" decit de latina "brachium"; 

20 



"din calea" este mai aproape de koine "dicaia" decit de latina "callis" etc. Putem 
afirma cu certitudine ca limba daca era mai aproape de limba pe care o citim in 
Evanghelie decit de limba latina din Vulgata (desi asemanatoare intre ele). In 
favoarea aceastei concluzii avem si determinismul istoric unde limba ioniana (de 
care koine era foarte apropiata) era in legatura directa cu spatiul carpato-
dunarean de origine pe cind latina de la Troia din Anatolia era cumva mai 
marginalizata indepartindu-se mai mult de originea sa lingvistica. 

In cele din urma nu avem un document mai apropiat de limba daca antica 
decit limba koine scrisa in Evanghelii. Daca consideram limba koine cu nuante 
rominesti contemporane sintem foarte aproape de adevar in privinta limbii 
Daciei Mari. 
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