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Capitolul 14 

 
   Este deosebit de important s� n�zuim dup� dragoste, a�a cum �i apostolul aten�ioneaz� aici în 
versetul 1, deoarece ea este avu�ia cea mai mare �i care r�mâne, dar în afar� de aceasta este pl�cut 
lui Dumnezeu s� st�ruim dup� darurile duhovnice�ti; mai ales dup� acelea care au în vedere binele 
tuturor �i slujesc pentru zidirea sufleteasc� a Adun�rii. Dragostea dore�te aceasta, c�ci ea �tie c� 
Domnul dore�te ca Adunarea Sa s� creasc� în har �i în cuno�tiin��. Un cre�tin care iube�te cu 
adev�rat pe Domnul, nu se va mul�umi s� vad� cum Adunarea este zidit� suflete�te prin al�ii, ci el 
însu�i va n�zui în simplitate dup� acele daruri care duc la zidirea sufleteasc� a Adun�rii. Este total 
inacceptabil din partea lui Dumnezeu, ca în astfel de n�zuin�e s� te gânde�ti la tine însu�i �i nu 
exclusiv la binele Adun�rii. 
   Cine vorbea într-o limb� str�in�, nu vorbea oamenilor, ci lui Dumnezeu (versetul 2). Nimeni nu-l 
în�elegea, �i de aceea nimeni nu putea fi zidit suflete�te, probabil câte o dat� nici el nu se în�elegea 
(compar� cu versetul 13). El era unealta Duhului �i savura exclusiv faptul c� era în p�rt��ie cu 
Dumnezeu �i rostea Cuvintele lui Dumnezeu spre propria lui zidire sufleteasc�; aceste exprim�ri 
îns� nu aveau nici-un folos pentru al�ii, el vorbea taine numai pentru sine însu�i. »Cine proroce�te, 
dimpotriv�, vorbe�te oamenilor, spre zidire, sf�tuire �i mângâiere« (versetul 3). Prorocia nu 
înseamn� numai vestirea lucrurilor care se vor întâmpla în viitor, ci �i comunicarea gândurilor lui 
Dumnezeu, de c�tre acela care este în p�rt��ie cu Dumnezeu. Prin aceast� comunicare se zide�te 
suflete�te Adunarea, în timp ce acela care vorbe�te în alte limbi se zide�te pe sine însu�i (versetul 
4). Darul prorociei era deci mult mai important decât acela al vorbirii în alte limbi; de aceea spune 
apostolul în versetul 5: »A� dori ca to�i s� vorbi�i în alte limbi, dar mai ales s� proroci�i. Cine 
proroce�te, este mai mare decât cine vorbe�te în alte limbi; afar� numai dac� t�lm�ce�te aceste 
limbi, pentru ca s� capete Adunarea zidire sufleteasc�.« Acesta a fost un cuvânt umilitor pentru 
mândria corintenilor, care, a�a cum am amintit odinioar�, acordau o valoare deosebit� vorbirii în 
alte limbi, �i chiar �i copiii c�utau s� str�luceasc� prin aceasta. Îns� voin�a lui Dumnezeu este 
zidirea sufleteasc� a Adun�rii; de aceea darurile care conduc la aceasta au prioritate, în timp ce 
vorbirea în alte limbi avea valoare pentru Adunare numai în m�sura în care prin t�lm�cire servea 
acestui scop. 
   »În adev�r, fra�ilor«, continu� apostolul, »de ce folos v-a� fi eu, dac� a� veni la voi vorbind în 
alte limbi, �i dac� cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cuno�tiin��, nici prorocie, nici 
înv���tur�?« (versetul 6). Prin cuvântul »descoperire« se în�elege aici facerea cunoscut a 
adev�rurilor ascunse pân� atunci, în timp ce »prorocia« const� mai mult în aplicarea asupra inimii 
�i con�tiin�ei a adev�rurilor descoperite. »Cuno�tiin�� �i înv���tur�« înseamn� în�elegerea 
adev�rului descoperit �i a interpret�rii lui. Darului înv���turii sluje�te mai mult spre zidirea 
sufleteasc� a acelora care sunt spirituali, în timp ce prin prorocie sunt zidi�i suflete�te �i aceia care 
sunt mai pu�in spirituali; con�tiin�a lor este cucerit� �i judecat� prin puterea Cuvântului. 
   Toate darurile amintite aici au scopul de a zidi suflete�te. Vorbirea în alte limbi se asem�na cu un 
fluier sau cu o harf�, dar care nu dau sunete diferite (scot un unison), sau cu o trâmbi�� care d� un 
sunet neclar. Nimeni nu este în stare s� în�eleag� sensul acelor sunete �i nimeni din armat� nu se va 
preg�ti de lupt� la auzul acestor sunete; tot a�a de pu�in se poate �ti ce s-a spus, dac� vorbirea nu a 
fost clar�, este ca �i cum s-a vorbit în vânt (versetele 7-9). În lume sunt diferite feluri de voci �i 
vorbiri, �i fiecare are scopul s� se fac� în�eleas� de ascult�tori. »Dar dac� nu cunosc în�elesul 
sunetului«, spune apostolul, »voi fi un str�in pentru cel ce vorbe�te, �i cel ce vorbe�te va fi un 
str�in pentru mine« (versetul 11). 
   De aceea apostolul îi îndeamn� pe corinteni, care erau plini de râvn� pentru darurile Duhului, s� 
foloseasc� râvna lor pentru lucrarea de zidire sufleteasc� a Adun�rii (versetul 12); �i dac� vorbesc 
într-o limb� str�in�, atunci s� se roage pentru t�lm�cirea ei, ca aceasta s� duc� la zidirea sufleteasc� 
a celorlal�i (versetul 13). În exercitarea tuturor darurilor s� se aib� ca scop suprem cre�terea 
Adun�rii. El nu le-a interzis s� se roage în Duhul, s� cânte cânt�ri de laud� �i s� mul�umeasc�, dar 
s-o fac� totodat� �i cu mintea, adic� într-un mod de în�eles, ca astfel to�i s� fie zidi�i suflete�te �i cei 
lipsi�i de daruri s� poat� spune »Amin!« la mul�umire (versetele 11-17). În aceast� prezentare 
simpl� �i detaliat� se cuprinde o aten�ionare serioas� pentru cre�tinii tuturor timpurilor. De fapt nu 
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mai este nici-un pericol ca prin daruri s� vorbe�ti în alte limbi, sau s� te înal�i pe tine însu�i, c�ci 
acest dar nu mai exist�, îns� se poate întâmpla pe alte c�i, c�utând s� imi�i acest dar. Orice lucrare 
este inutil�, dac� are ca scop propria persoan� �i nu zidirea sufleteasc� a Adun�rii. 
   Dac� apostolul insist� atât de mult la corinteni pentru o vorbire în�eleas� în Adunare, aceasta nu o 
f�cea din gelozie, c�ci el a spus: »Mul�umesc lui Dumnezeu c� eu vorbesc în alte limbi mai mult 
decât voi to�i. Dar în Biseric�, voiesc mai bine s� spun cinci cuvinte în�elese, ca s� înv�� �i pe al�ii, 
decât s� spun zece mii de cuvinte în alt� limb�« (versetele 18-19). Apostolul acorda respectul 
cuvenit acelui dar, c�ci el venea de la Dumnezeu �i era o dovad� deosebit� a puterii Sale �i a 
prezen�ei Sale în Adunare; dar el era împotriva oric�rei vanit��i a firii �i a admira�iei unora la 
privirea acestui dar. Singura lui dorin�� a fost s� slujeasc� altora, s� zideasc� suflete�te Adunarea, �i 
nu s� str�luceasc� înaintea lor. Dragostea �i lep�darea de sine, la care îndemna pe fra�ii lui, se g�sea 
la el; �i de aceea spune corintenilor cu toat� seriozitatea: »Fra�ilor, nu fi�i copii la minte; ci, la 
r�utate, fi�i prunci; iar la minte, fi�i oameni mari« (versetul 20). S� te lauzi �i s� te înal�i cu ceea ce 
str�luce�te, prin aceasta neglijând ce este folositor, era în realitate un lucru copil�resc. A fi copil, 
era un lucru foarte bun, dar la r�utate, adic�, s� nu o cuno�ti �i s� nu o practici, dar la minte trebuie 
s� fi priceput �i deprins. 
   Apostolul adaug� înc� o dovad�, ca s� arate corintenilor c� ei nu aveau nici-un motiv s� alerge 
dup� vorbirea în alte limbi �i s�-�i g�seasc� pl�cerea în ele. Acest fel de vorbire a fost vestit de 
prorocul Isaia (cap. 28, 11-12) ca fiind o judecat� asupra lui Israel �i de aceea nu era a�a mult de 
dorit (versetul 22). Nu era un semn pentru cei credincio�i, ci pentru cei necredincio�i, nu era dat de 
Dumnezeu ca s� fie folosit în Adunare pentru zidirea ei sufleteasc�, ci ca s� conving� pe cei 
necredincio�i de puterea �i prezen�a lui Dumnezeu, a�a cum a avut loc în ziua de Rusalii în 
Ierusalim, când apostolii puteau vorbi fiec�ruia în limba lui matern�. Dumnezeu va vorbi poporului 
S�u în limba lui proprie; când îns� vorbe�te printr-o limb� str�in�, aceasta este o dovad� a 
nemul�umirii Lui, a�a cum se vede �i din locul de mai sus. 
   În versetele care urmeaz�, apostolul revine înc� o dat� la aceast� tem�. Vedem aici c� cei 
necredincio�i, cu toate c� nu fac parte din Adunare, au deplina libertate s� viziteze Adunarea, ca s� 
aud� Cuvântul. Când unul din ace�tia intra în Adunare �i îi auzea pe to�i vorbind în alte limbi, din 
care nu în�elegea nici-un cuvânt, el trebuia s� cread� c� �i-au ie�it din min�i; dar dac� îi auzea 
prorocind, adic�, vorbind într-o limb� în�eleas� spre zidirea sufleteasc�, atunci con�tiin�a lui 
ajungea la convingere �i era judecat de to�i, prin aceasta era constrâns s� cad� cu fa�a la p�mânt �i 
s� se închine lui Dumnezeu, �i s� m�rturiseasc� c� Dumnezeu era cu adev�rat în mijlocul lor 
(versetele 23-25). Era deci exercitarea darului în Adunare, atât pentru ea, cât �i pentru ascult�torii 
necredincio�i, cu mare folos, în timp ce vorbirea în alte limbi era tuturor nefolositoare, dac� nu era 
t�lm�cit�. 
   În leg�tur� cu cele spuse mai înainte, apostolul face acum cunoscut gândurile lui Dumnezeu cu 
privire la exercitarea darurilor în întrunirile celor credincio�i, sau ale Adun�rii. În Adunarea din 
Corint au fost multe daruri, pe care apostolul însu�i le confirm� în capitolul 1, versetele 4 – 7. Îns� 
prin acestea s-a creat în Adunare o stare de confuzie, prin faptul c� inimile corintenilor erau 
umplute de orgoliu. Fiecare voia s� vorbeasc� altuia, �i urmarea a fost c� deseori mai mul�i vorbeau 
deodat�. Apostolul aten�ioneaz� foarte sever împotriva acestui abuz. »Ce este de f�cut atunci, 
fra�ilor? Când v� aduna�i laolalt�, dac� unul din voi are o cântare, altul o înv���tur�, altul o 
descoperire, altul o vorb� în alt� limb�, altul o t�lm�cire, toate s� se fac� spre zidirea sufleteasc�« 
(versetul 26). Apostolul nu îi mustr�, c� fiecare avea ceva de spus, atunci când erau împreun�, dar 
îi mustr� când mai mul�i vorbeau deodat� �i prin aceasta lua na�tere dezordinea. 
   Libertatea darurilor este aici deplin recunoscut�, �i prin acest loc este confirmat� foarte clar; dar 
Duhul Sfânt nu permite ca aceast� libertate s� se transforme în desfrânare �i ordinea lui Dumnezeu 
s� fie dat� la o parte. Fiecare este pe deplin liber s� vorbeasc� în Adunare ceea ce îi d� Duhul, dar 
trebuie s� aib� loc într-o anumit� ordine. Dac� cineva vorbea într-o alt� limb�, trebuia s� fie acolo 
un translator sau traduc�tor, pentru ca Adunarea s� fie zidit� suflete�te. De asemenea, nu era bine 
ca la o întrunire s� vorbeasc� mai mult de doi sau trei într-o alt� limb�; dac� lipsea traduc�torul, 
atunci niciunul nu trebuia s� se foloseasc� de acest dar în Adunare (versetul 27 – 28). Tot a�a 
puteau s� vorbeasc� doi sau trei proroci unul dup� altul, iar ceilal�i trebuiau s� judece cele spuse 
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(versetul 29). Dac� se f�cea o descoperire unuia care �edea jos, atunci cel dintâi trebuia s� tac�; 
»fiindc�«, spune apostolul, »pute�i s� proroci�i to�i, dar unul dup� altul, pentru ca to�i s� capete 
înv���tur� �i to�i s� fie îmb�rb�ta�i. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor« (versetele 31 - 
32). Avem aici dou� principii importante: deplina, dar subordonata libertate a darurilor �i 
subordonarea duhurilor prorocilor, adic� ac�iunea �i exercitarea darurilor st�tea sub autoritatea 
acelora c�rora le-au fost date acele daruri de c�tre Duhul Sfânt. Dac� dezordinea corintenilor consta 
în aceea, c� deseori mai mul�i vorbeau în acela�i timp, ast�zi dezordinea const� în faptul c� de cele 
mai multe ori se îngr�de�te libertatea de ac�iune a Duhului, lucrarea de zidire sufleteasc� a 
Adun�rii fiind încredin�at� unei singure persoane. Tot a�a, versetul 32 contrazice pe to�i entuzia�tii 
care spun c� nu pot s� tac�, deoarece au fost cuprin�i de o for�� c�reia nu i se pot împotrivi. 
Prorocii erau st�pâni peste ei în�i�i atunci când exercitau darurile primite, ei nu erau uneltele lipsite 
de putere ale unui entuziasm turbulent �i lipsit de luciditate, a�a cum era în cazul p�gânilor, care 
st�teau complet sub c�l�uzirea �i influen�a demonilor. »Dumnezeu nu este un Dumnezeu al 
neorânduielii, ci al p�cii, ca în toate Bisericile sfin�ilor« (versetul 33). Este de admirat, �i toate 
sufletele simple �i sincere se vor umple de laud� �i mul�umire, v�zând aici credincio�ia �i grija 
Dumnezeului nostru, care ne descrie cu cele mai am�nun�ite detalii ordinea care trebuie s� 
domneasc� în Adunare. În deplina libertate cu privire la exercitarea darurilor �i libertatea de ac�iune 
a Duhului trebuie s� ne supunem acestei ordini, c�ci este ordinea lui Dumnezeu. Orice abatere de la 
ea este dezordine. Oricât ar fi de frumos sistemul pe care l-am introduce, ca s� evit�m r�ul care era 
în Corint, chiar dac�, de exemplu, am interzice tuturor din Adunare s� vorbeasc� �i am autoriza 
numai pe unul s� vorbeasc� – ochiul lui Dumnezeu vede în aceasta numai o distrugere a ordinii 
Sale, o subminare a libert��ii în exercitarea darurilor, pe care le-a dat Duhul Sfânt pentru zidirea 
sufleteasc� a comunit��ii Sale. S� punem la inim�, c�ci suntem responsabili atât de respectarea 
ordinii date de Dumnezeu în Adunare, cât �i de darurile primite pentru glorificarea Lui �i spre 
binele altora, exercitându-le spre folosul Adun�rii. 
   Cu privire la femei, apostolul spune simplu: »Femeile s� tac� în Adun�ri, c�ci lor nu le este 
îng�duit s� ia cuvântul în ele, ci s� fie supuse, cum zice �i Legea. Dac� voiesc s� capete înv���tur� 
asupra unui lucru, s� întrebe pe b�rba�ii lor acas�; c�ci este ru�ine pentru o femeie s� vorbeasc� 
în Biseric�.« (versetele 34, 35). Comportarea femeilor, mai cu seam� în Adunare, trebuie s� se 
caracterizeze printr-un caracter de modestie, de re�inere, �i în mod deosebit prin supunere. Dac� 
surorile stau sub c�l�uzirea Duhului Sfânt, atunci vor recunoa�te c� aceasta este porunca Domnului. 
   Din comportarea �i manifestarea multora din Corint era de temut c� ei vor refuza s� se supun� 
diverselor rânduieli care le-au fost date �i de aceea apostolul întreab�: »Ce? De la voi a pornit 
Cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai pân� la voi a ajuns el?« (versetul 36). Ambele întreb�ri 
trebuiau s� le r�spund� cu „Nu!”, oricât ar fi fost de mari darurile lor, �i de aceea trebuiau s� se 
supun� ordinii generale din Adunare. Dac� pretindeau c� sunt c�l�uzi�i de Duhul Sfânt, atunci 
recunoa�terea celor scrise de Pavel era dovada c�l�uzirii lor (versetul 37). El a scris sub c�l�uzirea 
Duhului Sfânt, rânduielile lui erau de la Domnul, �i dac� cineva nu le respecta, acela nu respingea 
pe un om, ci Cuvântul lui Dumnezeu. Dac� cineva nu recuno�tea c� apostolul a scris fiind c�l�uzit 
de Duhul Sfânt, sau nu credea, atunci nu mai putea s� i se ajute, trebuia s� r�mân� în ne�tiin�a lui 
(versetul 38). Cre�tinul duhovnicesc �i simplu recuno�te; el este convins c� aceste rânduieli ale 
apostolului vin direct de la Dumnezeu �i sunt expresia în�elepciunii lui Dumnezeu. El va renun�a de 
bun� voie la propriile gânduri �i se va supune gândurilor lui Dumnezeu �i î�i va continua drumul 
potrivit cu descoperirea în�elepciunii lui Dumnezeu. În acela�i timp, cuvintele apostolului de aici 
sunt deosebit de importante cu privire la inspira�ia divin� a scrierilor sale. El spune cu hot�râre, c� 
ceea ce face cunoscut sunt »poruncile Domnului«. Deci tot ce scrie el aici cu privire la ordinea în 
Adunare, este prin Duhul Sfânt �i potrivit cu voin�a clar� a lui Dumnezeu, �i nimeni nu are dreptul 
s� se abat� de la ele sau s� spun� c� »sunt valabile numai pentru timpul acela«. Atâta timp cât nu se 
poate demonstra c� rânduielile prezentate aici au fost anulate, sau modificate de Duhul printr-o 
descoperire ulterioar�, noi suntem datori s� ne supunem lor cu toat� simplitatea �i ascultarea. »Dar 
toate s� se fac� în chip cuvincios �i cu rânduial�« (versetul 40). Aceasta este o aten�ionare sever� 
din partea apostolului, dar el nu se gânde�te la om, ci numai la ordinea divin�. 


