1 Corinteni capitolul 12 – (H. C. Voorhoeve)
Capitolul 12
Moartea lui Hristos constituie punctul central al p rt iei în Adunare i î i g se te expresia în
Masa Domnului. În afar de aceasta g sim în Adunare prezen a i darurile Duhului Sfânt, un
adev r prezentat în mod deosebit în capitolul de fa în importan a, puterea i m rimea lui. i a a
cum Masa Domnului este în legatur cu unitatea Adun rii i cu responsabilitatea fiec rui
credincios în parte, tot a a este i acest adev r. Înainte de a intra detaliat în aceast tem , apostolul
atrage aten ia asupra anumitor caracteristici, prin care Duhul lui Dumnezeu poate fi deosebit de
demoni sau de duhurile rele. Acestea încercau s se strecoare în Adunarea din Corint i s strice
totul. Ele imitau ac iunile Duhului i duceau în r t cire pe credincio i. Cea mai mare parte dintre
credincio ii din Corint au fost mai înainte p gâni i »se duceau la idolii cei mu i« (versetul 2), de
aceea pericolul la ei era foarte mare, ca s fie în ela i prin imita iile false ale puterilor spirituale.
Pericolul amenin îns totdeauna, i de aceea credincio ii trebuie s fie totdeauna vigilen i, ca s
nu fie târâ i de în el ciunea Satanei. Satana încearc în toate felurile, când cu brutalitate, ca în
Corint, când cu fine e; el se adapteaz permanent la timp i la împrejur ri. Ia însu i chipul unui
înger de lumin , iar slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprih nirii (2 Corinteni 11, 14,15).
Cuvântul lui Dumnezeu ne d în privin a aceasta multe aten ion ri severe. Apostolul Petru
vorbe te de înv tori fal i, care se vor ridica dup el (2 Petru 2, 1); Ioan aten ioneaz : »Prea
iubi ilor, s nu da i crezare oric rui duh, ci s cerceta i duhurile, dac sunt de la Dumnezeu; c ci
în lume au ie it mul i proroci mincino i« (1 Ioan 4, 1). Pavel nume te »oprirea c s toriei i
întrebuin area bucatelor« (1 Timotei 4, 1-3) ca fiind înv tur a dracilor. În 2 Tesaloniceni 2 i
în alte locuri spune clar c în el ciunea i ispita se vor înmul i, iar la sfâr it va atinge culmi înalte.
De aceea s nu ne mir m c în timpul nostru sunt a a de multe r t ciri periculoase i nimicitoare,
r t ciri care într-un mod deosebit de trist sl besc i mutileaz lucrarea Domnului, dezonorând i
înjosind chiar Persoana Lui; i este foarte trist, c ci deseori chiar credincio ii accept mai mult sau
mai pu in astfel de înv turi false, f r ezit ri i f r s le verifice, i nici nu se despart cu toat
hot rârea de aceia care st ruiesc în ele! Cât de pu in este luat în considerare în zilele noastre
aten ionarea apostolului; »dep rteaz -te de cel ce aduce dezbin ri« (compar cu Tit 3, 10; 2 Ioan
10). Aceasta dovede te o lips mare în râvna pentru onoarea Domnului i în pre uirea lucr rii Sale
pre ioase.
Pericolul de a fi în elat prin iretlicul Satanei este totdeauna prezent, i de aceea, a a cum am
spus, trebuie s fim veghetori i treji i s rug m cu st ruin pe Domnul ca s ne p zeasc i s ne
umple cu Duhul, care toarn în inimile noastre puterea adev rului. Dac ne lipse te aceast putere,
atunci, fiind orbi i de în el ciunea Satanei, este u or ca s nu mai fim în stare s deosebim
lucrarea Duhului de cea a du manului. Istoria ne arat , ce este omul în stare s cread , spre ce
nebunii poate fi târât, atunci când s-a dat pe sine la dispozi ia puterii du manului.
Semnul caracteristic adev rat, prin care se deosebe te darul sau semnul adev rat de cel fals, era
Persoana lui Hristos: »De aceea v spun c nimeni, dac vorbe te prin Duhul lui Dumnezeu, nu
zice: „Isus s fie anatema!” i nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul!”, decât prin Duhul
Sfânt.« (versetul 3). Aici este vorba de rostirea acestui Nume nu de c tre cei credincio i, sau de
c tre cei necredincio i, ci de m rturisirea acestuia prin duhuri (compar cu 1 Ioan 4, 1-3), care au
p truns în Adunare prin diferite persoane i au devenit active. Un duh fals nu m rturisea acel
Nume, el nu spunea »Domnul Isus!« Influen a acestor for e demonice în Adunarea din Corint era
deja mare, a a c au uitat importan a Numelui Isus, sau cel pu in nu s-a observat c acele Duhuri
nu-L m rturiseau.
Dup aceste analize necesare, apostolul vorbe te despre prezen a Duhului Sfânt între cre tini,
despre manifestarea acestei prezen e prin daruri, exercitat cu ajutorul m dularelor Trupului lui
Hristos, care slujea fie spre dezvoltarea i zidirea Adun rii, sau era o dovad a recunoa terii ei de
c tre Dumnezeu. Dumnezeu Însu i era acum prezent pe p mânt. El locuia atât în fiecare
credincios în parte, cât i în Adunare, Templul S u spiritual. Pân la rev rsarea Duhului Sfânt în
ziua de Rusalii, El era f g duit i din când în când era activ pe p mânt, dar acum i-a f cut
locuin a în ai S i. El este descoperirea prezen ei lui Dumnezeu, atât în slava Sa, cât i în puterea
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Sa, i cu privire la ceea ce este El. Totodat El este leg tura p rt iei dintre Adunare i Hristos,
precum i a p rt iei fiec rui credincios în parte cu El. Locuirea Lui în noi este realizarea i
puterea p rt iei noastre cu Dumnezeu, Tat l, i cu Isus Hristos, Domnul nostru, i f r aceast
p rt ie suntem inap i s recunoa tem voia pl cut a lui Dumnezeu i s-o împlinim.
Prezen a Duhului Sfânt pe p mânt este roada lucr rii lui Hristos i a ederii Lui la dreapta lui
Dumnezeu. Lucrarea Lui este terminat , Adunarea a fost salvat i cur it prin sângele Lui, i a
fost unit într-un Trup, ea este vasul i m rturia puterii lui Hristos, care lucreaz în m dularele
Sale. El »S-a suit sus, a luat robia roab i a dat daruri oamenilor« (Efeseni 4, 8). Cei ce cred în
Hristos au fost elibera i prin lucrarea Sa de r scump rare în chip des vâr it de puterea Satanei, au
devenit vase ale harului i puterii care coboar de la El, Capul Adun rii, i prin darurile care le-au
fost date sunt aici jos unelte ale lui Hristos, Cel nev zut. Aceste daruri pot fi v zute fie ca daruri
ale lui Hristos, ca în Efeseni 4, sau ac iune i comunicare din partea Duhului Sfânt, care locuie te
în Adunare, cum se vede din capitolul 11. Darurile sunt de dou feluri, a a cum am v zut: cele ce
slujesc pentru strângerea i zidirea sufleteasc a trupului lui Hristos, i acelea care sunt un semn
pentru lume, semne vizibile ale prezen ei lui Dumnezeu în Persoana Duhului Sfânt în Adunare. În
Efeseni 4 g sim numai pe primele, în timp ce în acest capitol este vorba de ambele. Este deosebit
de important s facem aceast diferen iere. Atâta timp cât Adunarea va fi pe p mânt, acele daruri
care sunt pentru constituirea i zidirea sufleteasc a ei vor r mâne, c ci Hristos este credincios i
iube te des vâr it Adunarea Sa. Aceste daruri, care au fost o podoab i o dovad a recunoa terii
ei de c tre Dumnezeu, au fost luate din cauza necredincio iei ei; îns ele au r mas, potrivit cu
hot rârea în eleapt a lui Dumnezeu, atâta timp cât a fost necesar ca s consolideze m rturia
despre adev r.
S vedem acum înv tura pe care ne-o ofer capitolul acesta cu privire la aceast tem deosebit
de important . »Sunt felurite daruri ale harului, dar este acela Duh« (versetul 4). Nu sunt duhuri
diferite, ca la demoni, ci este un singur Duh, care se descopere în daruri diferite. »Sunt felurite
slujbe, dar este acela Domn« (versetul 5). Oricine, care a primit un dar, p e te prin aceasta în
lucrarea lui Hristos. El nu are voie s lucreze de la sine, sau cum gânde te el c ar fi bine, ci în
deplin dependen de Hristos, al c rui slujitor este, recunoscând domnia Aceluia, c ruia Îi este
dator s -I dea socoteal . Hristos ne este prezentat aici în autoritatea Sa absolut de Domn. »Sunt
felurite lucr ri, dar este acela i Dumnezeu, care lucreaz totul în to i« (versetul 6). El este izvorul
oric rei puteri i oric rei lucr ri.
În continuare se spune: » i fiec ruia i se d ar tarea Duhului spre folosul altora« (versetul 7).
Prezen a i lucrarea darurilor descoper prezen a i puterea Duhului Sfânt în Adunare. Ele au fost
date spre folosul fiec ruia în parte, dar i spre folosul Adun rii, prezentând pe cei c rora le-au fost
încredin ate ca fiind slujitori ai lui Hristos, care sunt responsabili de exercitarea darurilor. Vedem
aceasta foarte clar în Matei 25, în pilda talan ilor, care au fost încredin a i celor trei robi. Primii
doi au fost l uda i i r spl ti i de Domnul lor care se reîntorsese din c l torie, ultimul a fost
mustrat i pedepsit, c ci din lips de încredere în domnul s u a îngropat talantul. Unui om nu i se
d material i unelte ca s nu le foloseasc ; i tot a a aceste daruri nu sunt date ca s nu fie
folosite. Prezen a lor d celui credincios nu numai împuternicirea ca s le foloseasc , ci prin
aceasta el are datoria sfânt de a le folosi, fiind pe deplin con tient c este responsabil fa de
Hristos, Domnul i Capul Adun rii, i nu fa de oameni. i apostolul Petru aten ioneaz : »Ca
ni te buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi s slujeasc altora dup
darul pe care l-a primit« (1 Petru 4, 10).
În continuare sunt enumerate diferite daruri. »De pild , unuia îi este dat, prin Duhul, s
vorbeasc despre în elepciune« (versetul 8), darul prin care ne folosim de lumina divin , în toate
împrejur rile prin care trecem aici pe p mânt, ca s vedem i s judec m lucrurile în aceast
lumin , i s recunoa tem în toate c ile noastre voia bun a lui Dumnezeu; »altuia, s vorbeasc
despre cuno tiin , datorit aceluia i Duh«, în elegerea i transmiterea gândurilor lui Dumnezeu,
a a cum au fost ele descoperite; »altuia credin a, (prin puterea) prin acela Duh« (versetul 9), nu
credin a în Evanghelie, care este partea tuturor credincio ilor cre tini, ci credin a ca putere dat de
Dumnezeu, pentru ca în mijlocul celor mai mari greut i i prigoniri s ai ochii îndrepta i cu toat
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încrederea spre Domnul; »altuia, darul t m duirilor, prin acela i Duh«, ca prin atingere sau
rostirea unui cuvânt s vindece tot felul de boli, »altuia, puterea s fac minuni« (versetul 10), s
fac lucruri care sunt absolut în afara domeniului for elor umane; »altuia, prorocia«, ca în
cuno tiin de cauz i putere s dea m rturie spre zidirea altora despre adev rul descoperit;
»altuia, deosebirea duhurilor«, nu pentru a face diferen iere între suflete, ci pentru a deosebi
înv tura adev rat de cea fals , entuziasmul adev rat de cel fals, Duhul lui Hristos i duhul
diavolului; »altuia, felurite limbi«, adic , s vorbeasc în diferite limbi, f r s le fi înv at mai
înainte, a a cum vedem în ziua de Rusalii la rev rsarea Duhului Sfânt; » i altuia, tâlm cirea
limbilor«. i acesta a fost un dar deosebit, care trebuia s înso easc darul vorbirii în alte limbi
(compar cu 1 Corinteni 14, 13).
»Dar toate aceste lucruri le face unul i acela i Duh, care d fiec ruia în parte, cum voie te«
(versetul 11). Apostolul reia aici înc o dat c este unul i acela Duh, care independent i dup
propria lui voie d fiec ruia în parte. În versetul 6 ni se spune c Dumnezeu lucreaz diferit, iar
aici este Duhul Sfânt care lucreaz cum voie te, i tocmai aceasta ne dovede te în modul cel mai
relevant, c Duhul Sfânt nu este numai o influen oarecare, sau o for subordonat i pe o treapt
ierarhic inferioar , ci o Persoan liber i independent , este Dumnezeu Însu i. Acolo unde
lucreaz El, lucreaz Dumnezeu. Aceste lucr ri sunt daruri în oameni, date de Duhul Sfânt dup
propria Lui voie. Deci, în aceast împ r ire a darurilor El este prezentat ca lucrând personal i ca
Dumnezeu, un adev r de cea mai mare importan . Duhul Sfânt este punctul central al trupului i
for a vie a lui. El lucreaz în fiecare m dular i prin fiecare m dular; în exercitarea acestor daruri
ele sunt m dulare ale aceluia i trup, constituit prin prezen a i puterea Duhului Sfânt. În aceast
lumin , orice ac iune independent , orice dispozi ie despotic din partea omului cu privire la
constituirea i zidirea sufleteasc a Bisericii, sau Adun rii, trebuie s ne apar ca o arogan a firii
(c rnii), prin care se îngr de te prezen a Duhului Sfânt, este distrus prestigiul Lui i este frânat
ac iunea Lui liber , fiind chiar înl turat . Aproape c nu exist un alt p cat care s frâneze a a de
mult maturizarea trupului, s -i distrug unitatea, s dezonoreze pe Domnul, care este Capul
Adun rii, i s întristeze pe Duhul Sfânt care locuie te în ea!
În versetele care urmeaz , într-un mod foarte simplu i clar, ne este prezentat înv tura cu
privire la trup i la m dulare lui Hristos. Duhul Sfânt une te pe to i cre tinii adev ra i într-un trup.
»C ci, dup cum trupul este unul i are multe m dulare, i dup cum toate m dularele trupului,
m car c sunt mai multe, sunt un singur trup, - tot a a este i Hristos« (versetul 12). Prin aceast
expresie este prezentat în chip minunat de frumos unitatea Adun rii cu Capul ei. În loc ca prin
aceast compara ie cu corpul omenesc s se spun : tot a a este i Adunarea, apostolul spune: »tot
a a este i Hristos«; c ci Adunarea este El Însu i, ea este trupul Lui. Cu toate c sunt multe
m dulare, care au primit fiecare în parte diferite daruri i exercit diferite lucr ri, ele constituie
împreun un trup. Este »un trup i un Duh« (Efeseni 4, 4). »Noi to i, în adev r, am fost boteza i
de un singur Duh, ca s alc tuim un singur trup, fie Iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; i to i am
fost ad pa i dintr-un singur Duh« (versetul 13). Unitatea Trupului i leg tura dintre fiecare
m dular în parte a luat na tere prin botezul Duhului Sfânt. El este totodat puterea acestei unit i,
în timp ce Masa Domnului este expresia v zut a acesteia. Caracterele care diferen iau pe Iudei de
Greci au încetat s mai existe în acest Trup, diferen a dintre rob i slobod a disp rut. To i au fost
ad pa i dintr-un Duh, au devenit p rta i unuia i aceluia i Duh, au fost un i de unul i acela i Duh
i împreun constituie întregul armonic, Trupul, al c rui Cap este Hristos, Domnul slavei. A a
cum corpul omenesc este constituit din mai multe m dulare, i fiecare m dular î i are locul i
rolul lui deosebit, tot a a este i cu Trupul lui Hristos. Toate m dularele î i au locul lor deosebit în
el i au fiecare darurile lui (versetele 14-20). Toate î i exercit lucrarea ca slujitori ai lui Hristos,
pentru strângerea i zidirea sufleteasc a întregului Trup, ale c rui m dulare sunt. În acela i timp
m dularele sunt unul pentru altul, sunt dependente unul de altul, au nevoie unul de altul i sunt
strâns înrudite între ele. A a cum piciorul nu poate spune mâinii: »nu am trebuin de tine«, tot
a a un cre tin credincios nu trebuie s spun despre un altul, nu am trebuin de tine. Dac privim
corpul omenesc, a a cum Dumnezeu l-a creat în în elepciunea Lui, g sim c cele mai slabe
m dulare sunt de cea mai mare necesitate, c cele mai lipsite de cinste i cele mai necuvincioase
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le îmbr c m i le împodobim cel mai mult, sunt înconjurate cu cinste mai mare decât au p r ile
frumoase ale trupului, care nu au nevoie de ea (versetele 21-25). Tot a a este i cu Trupul lui
Hristos, în care darurile cele mai str lucitoare au cea mai mic valoare în compara ie cu cele
neînsemnate. De altfel toate m dularele au nevoie unul de altul i sunt necesare pentru cre terea
întregului Trup, fiecare la locul lui.
Din p cate, este adev rat c din cauza necredincio iei Bisericii, sau a Adun rii, a luat na tere o
mare confuzie i se vede pu in din exercitarea diverselor daruri, dar cu toate acestea r mâne
valabil, c fiecare m dular a primit un anumit dar, fa de care este r spunz tor, putându-l folosi,
sau îngropându-l, s -l întrebuin eze aducând folos, sau s -l neglijeze, aducând pagub . Domnul
r mâne totdeauna credincios i iube te în orice timp în chip des vâr it Adunarea Sa. De îndat ce
noi, desp r i i de lume i de orice partid , ne strângem simplu în Numele Domnului Isus, atunci ne
putem baza pe prezen a Sa i pe descoperirea harului i dragostei Sale. Nu vom duce lips de
nimic în ceea ce prive te cre terea în har i în cuno tiin .
Leg tura intim dintre m dulare este exprimat foarte frumos în versetul care urmeaz . » i dac
sufere un m dular, toate m dularele suf r împreun cu el; dac este pre uit un m dular, toate
m dularele se bucur împreun cu el« (versetul 26). Aceast compasiune reciproc este
consecin a normal a unit ii Trupului, care a fost uns printr-un duh. Toate m dularele sunt strâns
legate între ele i au parte comun la durere i la bucurie. Duhul Sfânt, care însufle e te pe to i,
treze te aceste sim minte, care sunt în Isus Hristos Însu i; c ci Adunarea este Trupul Lui. »Voi
sunte i Trupul lui Hristos, i fiecare, în parte, m dularele Lui« (versetul 27). Prin aceste cuvinte
pre ioase se exprim atât m rimea privilegiului nostru, cât i marea noastr responsabilitate.
Este remarcabil, c de i Adunarea din Corint era unumai o parte a Trupului universal, Pavel
vorbe te totu i aici de întreg Trupul. El putea s fac aceasta, deoarece Adunarea din aceast
localitate în principiu – în privin a aceasta nu este nici-o îndoial ! – era Trupul lui Hristos.
Cre tinii de acolo tr iau i lucrau ca m dulare ale unui Trup. Acest fapt este de cea mai mare
importan . În pozi ia lor înaintea lui Dumnezeu, cre tinii credincio i dintr-o localitate sunt privi i
ca înf i ând întreaga Adunare, i nu desp r i i i independen i de al ii. În tot Noul Testament nu
este vorba de m dulare ale unei Biserici, sau altei Biserici, cel pu in aceast expresie nu se
folose te niciodat în acest sens, a a cum se obi nuie te ast zi, ci numai de m dulare ale trupului
lui Hristos.
» i Dumnezeu a rânduit în Biseric , întâi, apostoli; al doilea, proroci; al treilea, înv tori;
apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi, pe cei ce au darul t m duirilor, ajutor rilor,
cârmuirilor, i vorbirii în felurite limbi« (versetul 28). S observ m c Dumnezeu nu a dat aceste
daruri diferite unuia, ci Adun rii, i c Dumnezeu le-a dat, i nu Adunarea. i dac Duhul Sfânt
d diferite daruri spre folosul întregului Trup, atunci ele trebuie practicate de fiecare m dular în
parte i trebuie recunoscute. Adunarea nu trebuie s fac nimic mai mult, decât numai s se
supun conducerii Mângâietorului ei, s a tepte descoperirea darurilor necesare i s se foloseasc
de darurile descoperite. În nici-un caz nu este chemat s fac mai mult decât s recunoasc
darurile descoperite i s le foloseasc . Tot ce face în afar de aceasta este numai o împiedecare a
ac iunii libere a Duhului Sfânt.
Prin enumerarea diferitelor daruri din versetul 28 s nu se considere c este o list detaliat a
acestora, ci este amintit numai ierarhia lor; vedem c vorbirea în alte limbi, c reia corintenii îi
acordau o deosebit valoare, ocup ultimul loc. Ce ru inos pentru mândria lor! Diferen a cu
privire la importan a darurilor depinde numai de m sura în care ele slujesc zidirii suflete ti a
Trupului, i în privin a aceasta vorbirea în alte limbi avea vea mai mic valoare. De aceea
apostolul îndeamn pe corinteni s n zuiasc dup acele daruri, prin care Adunarea este cel mai
mult zidit suflete te. »Umbla i dar dup darurile cele mai bune. i v voi ar ta o cale nespus de
bun « (versetul 31). Pretutindeni unde au fost aceste daruri minunate, care erau o descoperire a
puterii lui Dumnezeu i a tainelor în elepciunii Sale, era ceva de dobândit, i care în ochii lui
Dumnezeu era cel mai pre ios, i anume dragostea. Ea este natura Lui proprie, expresia fiin ei
Sale; »c ci Dumnezeu este dragoste«. i prin dragoste noi st m în cea mai intim i des vâr it
leg tur , prin descoperirea ei corespundem felului Lui de a gândi i facem bucurie inimii Lui.
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