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Rugăciunea Tatăl nostru, tradusă greşit 
 
 

Creştinii s-au rugat greşit timp de aproape 50 de ani (de ce timp de aproape 50 de ani ? – vezi mai jos articolul 
Citirea şi posedarea Bibliei ( 1 ) atunci cînd au rostit „Tatăl nostru”. Este concluzia la care a ajuns adunarea 
episcopilor catolici din FranŃa, care spune că ultima parte a rugăciunii a fost tradusă greşit, potrivit Digi24. 

Potrivit ierarhilor catolici, la sfîrşitul variantei care circulă din 1966 (de ce din anul 1966? – vezi mai jos în 
articolul Citirea şi posedarea Bibliei ( 2 ), Dumnezeu este rugat: „şi nu ne duce pe noi în ispită”. O redare greşită, spun 
clericii catolici, pentru că sugerează ideea că Dumnezeu i-ar duce pe oameni în ispită, lucru care este pus de obicei pe 
seama Diavolului.    

În consecinŃă, episcopii catolici au aprobat retraducerea versetului biblic prin: „şi nu ne lăsa pe noi să cădem în 
ispită”. Potrivit ierarhilor catolici, noua variantă respectă mult mai bine intenŃia textului şi va fi adoptată în noua 
traducere a Bibliei în limba franceză. 

 
Tatăl Nostru-1 

 „Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, 
 sfinŃească-se numele Tău, 
 vie  împărăŃia Ta, 
 facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pămînt. 
 Pîinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o 
 nouă astăzi 
 şi ne iartă greşelile noastre, precum 
 şi noi iertăm greşiŃilor noştri 
 şi nu ne duce pe noi în ispită,a ci ne 
 izbăveşte de cel rău. 
 Că a Ta este împărăŃia şi puterea şi  
 Mărirea în veci.   Amin.” 
  [cel oficial-vezi Biblia, Noul Testament, Matei, 6, 9÷13 sau Luca 11, 2 ÷ 4 (forma scurtă)] 
   
 a- În înŃelesul de „nu ne lăsa să cădem în ispită” sau „fereşte-ne de prilejul ispitei”. De altfel, ispita nu e o 
cădere propriu-zisă, ci o încercare sau un examen prin care cineva poate să cadă; o probă de foc. 
[vezi Biblia îngrijită şi tălmăcită, Bartolomeu Valeriu Anania-pag.1466 jos(subsol) dreapta-(Matei, 6,13,h) şi sait: 
http://www.dervent.ro/biblia.php]   

 
 
 
 

                                                 
1 Citirea şi posedarea Bibliei 

 
Hildebrand de Soana (Tuscia) (22.04, 30.06.1073÷25.05.1085 a fost papă sub numele de Grigore al VII-lea) a 

poruncit boemilor să nu mai citească Biblia. 
InocenŃiu al III-lea (1198÷1216 a fost papă) a interzis poporului să citească Biblia în limba lui. 
Grigore al IX-lea (1227÷1241 a fost papă) a interzis laicilor să posede Biblia şi a suprimat traducerile. Cei 

descoperiŃi ulterior erau arşi pe rug cu Biblia lîngă ei. 
Paul al IV-lea (1555÷1559 a fost papă) a interzis posedarea traducerilor fără permisiunea InchiziŃiei. 
În Ńările catolice Biblia este o carte necunoscută. 
Abia în 1965 Conciliul Vatican II (în 1965 era pe timpul lui Paul al VI-lea [1963÷1978]) a permis citirea 

Bibliei, şi pentru că erau siguri că mecanismul Noii Ordini Mondiale va funcŃiona perfect. 
S-au înşelat amarnic.  
[vezi Parapsiologia şi Misterele lumii actuale, Cristian Negureanu, Editura Miracol, Bucureşti, 1994, pag.217] 

şi [vezi Papii-Istorie şi secrete, Claudio Rendina, Editura ALL, anul 2005, pag.867÷868 şi870] 
 

2 În Ńările catolice Biblia este o carte necunoscută. 
Abia în 1965 Conciliul Vatican II (în 1965 era pe timpul lui Paul al VI-lea [1963÷1978]) a permis citirea 

Bibliei, şi pentru că erau siguri că mecanismul Noii Ordini Mondiale va funcŃiona perfect. 
S-au înşelat amarnic.  
[vezi Parapsiologia şi Misterele lumii actuale, Cristian Negureanu, Editura Miracol, Bucureşti, 1994, pag.217] 

şi [vezi Papii-Istorie şi secrete, Claudio Rendina, Editura ALL, anul 2005, pag.867÷868 şi870] 
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Tatăl Nostru-2 
 „Tatăl nostru carele eşti în ceruri 
 Slăvească-se numele Tău 
 Vie ÎmpărăŃia Ta, facă-se voia Ta 
 Precum în cer, aşa şi pe pămînt. 
 Dă-ne nouă pentru mîine, cu ce să împlinim 
 TrebuinŃele timpului nostru 
 Iartă-ne nouă păcatele noastre precum şi noi 
 Iertăm celor ce ne-au greşit şi ne greşesc 
 Fii călăuza noastră în vremuri grele 
 De furtună şi ispită 
 Du-ne pe calea cea dreaptă 
 Întru iubirea numelui Tău. Am terminat” 
 
 Acesta a fost publicat în cartea „Universul lui Edgar Cayce” a lui Koechlin de Bizemont. Cayce a enunŃat într-
un mod cu totul neaşteptat, adevăratul „Tatăl nostru”, aşa cum l-au primit apostolii. 
   [vezi Scrierea secretă vol.I, Tudor Diaconu, Editura Obiectiv, Craiova-2003, pag.40]  


