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Bolborosirea – nu este un nivel superior de comunicare 
 
   Ajung la urm�toarea concluzie final�: pe baza textului din 1 Corinteni 13, 1 nu este admisibil s� 
se afirme c� vorbirile în alte limbi amintite în Biblie ar fi vorbiri în limbi neomene�ti, 
supranaturale. Dedesubtul acestei afirma�ii const� în urm�toarele: este o mul�ime foarte mare de 
oameni care practic� în zilele noastre vorbirea extatic� sub forma bolborosirii neîn�elese, lipsit� 

de prozodie.152 Deoarece în acest caz în mod evident nu este vorba de limbi str�ine existente, se 
încearc� s� se prezinte aceast� practic�, f�cându-se referire la limbile îngere�ti, ca fiind un 
fenomen biblic. Îns�, s� credem noi oare c� îngerii, care în Biblie st�pânesc cele mai diverse limbi 
str�ine omene�ti – acestea fiind minunate �i complexe sisteme de cod -, nu posed� o comunicare 
superioar�, ci numai bolborosirea, a�a cum este ea practicat� de milioane de vorbitori extatici? 
   F�când abstrac�ie total� de aceasta, este împotriva unei gândiri s�n�toase, dat� de Dumnezeu, s� 
califici bolborosirea, sunetele nearticulate, exprim�rile nestructurate ca fiind »limbi supranaturale 
superioare mijloacelor de comunicare uman� «. O astfel de p�rere înseamn� în cele din urm� – 
f�r� s� se inten�ioneze aceasta – dispre�uirea limbilor date de Dumnezeu oamenilor! S� ne gândim 
bine, potrivit m�rturiei Sfintei Scripturi, nu omul, ci Dumnezeu este d�t�torul limbilor. Limbile 
biblice, ebraica, greaca �i arameica, care sunt �i limbi vorbite �i scrise de oameni, precum �i toate 
celelalte limbi sunt de fapt limbi divine. De aceea ele sunt »vase« ideale, ca s� dea omenirii 
mesajul lui Dumnezeu.153 De aceea Biblia, Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, poate fi tradus în 
cele circa 6.800 de limbi omene�ti existente. Creatorul a �tiut exact ce mijloace sunt potrivite 
pentru a transmite gândurile Sale creaturilor umane. Deoarece limbile omene�ti au fost create de 
Dumnezeu ca sisteme deschise, no�iunile care lipsesc într-o limb� pot fi introduse prin neologisme 
(creare de cuvinte noi), a�a cum Adam în Geneza 2 a putut dezvolta vocabularul limbii originale 
cu nume noi de animale. De aceea se poate spune c� în orice limb� se poate exprima orice gând! 
Mijloacele pentru aceasta sunt foarte diferite de la limb� la limb�, dar în principiu nu sunt nici un 
fel de bariere cu privire la posibilit��ile de a transmite ceva. 
 
 
Cu privire la în�elesul textului din Romani 8, 26-27 
 
   Unii carismatici pun în leg�tur� »suspinele negr�ite« ale Duhului Sfânt amintite în Romani 8, 26 
– 27 cu bolborosirea în vorbirea extatic�:154 
   »[26] �i tot a�a �i Duhul ne ajut� în sl�biciunea noastr�; c�ci nu �tim cum trebuie s� ne rug�m. 
Dar însu�i Duhul mijloce�te pentru noi cu suspine negr�ite. [27] �i Cel ce cerceteaz� inimile �tie 
care este n�zuin�a Duhului; pentru c� El mijloce�te pentru sfin�i dup� voia lui Dumnezeu.« 
   Acest loc îns� nu are de a face cu vorbirea în limbi. Adjectivul »negr�ite«155 exprim� c� aici este 
vorba de o comunicare mut�, f�r� cuvinte, adic� o comunicare f�r� vorbe, deci �i f�r� vorbire în 
limbi! Vorbirea în alte limbi nu este »f�r� cuvinte«, ci este o comunicare prin intermediul 
cuvintelor – rostite cu voce tare sau nu. Cuvântul grecesc alalêtos, tradus prin »negr�ite«, 
înseamn� »f�r� cuvinte« sau »mut«.156 În Romani 8, 26-27 este vorba de lucrarea Duhului Sfânt, 
f�cut� pentru fiecare mântuit. Vorbirea în alte limbi este un dar, care nu a fost prev�zut pentru to�i 
copiii lui Dumnezeu, a�a cum vom vedea în continuare. 

                                                 
152 Prozodia include aspectul ritmic �i metric al vorbirii în contextul tonului, intona�iei, accentului �i duratei. În 
prozodie, o parte a domeniului fonologic, se studiaz� acest domeniu. Vorbirea se caracterizeaz� sub aspect sonor, 
printre altele, prin ritm �i accent, precum �i prin ridicarea �i coborârea vocii. Prin aceasta se structureaz�, printre 
altele, unit��ile de sens. În scris, acestea sunt scoase în eviden�� prin semne de propozi�ie (virgule, puncte, semne de 
exclamare �i de întrebare), precum �i prin paragrafe, etc. La vorbirea extatic� practicat� în zilele noastre de milioane 
de oameni se observ� lipsa elementului prozodic. 
153 Tot a�a argumenteaz� �i Wells în studiul s�u detaliat cu privire la inspira�ia Bibliei: WELLS: Dieu a parlé, pag. 17. 
154 De exemplu HAGIN: Doamne, înva��-ne s� ne rug�m, pag. 62; HAINEBACH: Ruga�i-v� prin Duhul, pag. 32. 
155 Gece�te alalêtos = »f�r� cuvinte«, »mut«. 
156 BAUER: Dic�ionar al Noului Testament, pag. 67; LOW-NIDA: Greek-English Lexicon of the New Testament 
Based on Semantic Domain, 33,96; THAYER: Greek-English Lexicon, pag. 25. 
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Nici o îngr�dire a con�tiin�ei 
 
   La vorbirea în alte limbi biblic� nu este niciodat� vorba de st�ri extatice. Niciodat� nu a fost în 
astfel de împrejur�ri o îngr�dire a con�tiin�ei. Aceasta ar fi fost în contradic�ie cu înv���tura 
Sfintei Scripturi. În 2 Timotei 4, 5, Pavel a poruncit: 
   »Dar tu fii treaz în toate lucrurile ...« 
   Verbul nêphô tradus prin »fii treaz« înseamn�, potrivit Dic�ionarului standard nou-testamental al 
Noului Testament în limba greac� al lui Walter Bauer: 
   »... s� fii liber de orice be�ie spiritual� sau sufleteasc�, de abunden��, patim�, prip�, harababur�, 
exaltare«.157 
   În 2 Timotei 4, 5 este vorba de o porunc� nou-testamental�. Verbul este folosit la forma 
imperativ�. Constat�m c� tot ceea ce pentru mi�carea carismatic� este o exuberan�� înfl�c�rat� 
reprezint� o înc�lcare evident� a unei porunci clare din Noul Testament. Ce este o înc�lcare a 
poruncilor biblice? P�cat împotriva lui Dumnezeu! 
   Bucuria mare este evident biblic� (compar� de exemplu cu Psalmul 100, 1-2; Filipeni 4, 4), dar 
niciodat� în chip lipsit de în�elepciune, niciodat� într-o form� care ar îngr�di într-un fel oarecare 
autocontrolul, sau l-ar anula chiar, niciodat� într-un fel prin care demnitatea omeneasc� ar avea de 
suferit prin aceasta. Noul Testament someaz� înc� de 10 ori la luciditate:158 
   • 1 Corinteni 15, 34: »Veni�i-v� în fire [eknêphô],159 cum se cuvine, �i nu p�c�tui�i! C�ci sunt 
între voi unii, care nu cunosc pe Dumnezeu: spre ru�inea voastr� o spun.« 
   • 1 Tesaloniceni 5, 6-8: »[6] De aceea s� nu dormim ca ceilal�i, ci s� veghem �i s� fim treji 
[nêphô]. [7] Cei ce dorm, dorm noaptea; �i cei ce se îmbat�, se îmbat� noaptea. [8] Dar noi, care 
suntem fii ai zilei, s� fim treji [nêphô], s� ne îmbr�c�m cu plato�a credin�ei �i a dragostei, �i s� 
avem drept coif n�dejdea mântuirii.« 
  • 1 Timotei 3, 2: »Dar trebuie ca episcopul s� fie f�r� prihan�, b�rbatul unei singure neveste, 
cump�tat [nêphalios],160 în�elept, vrednic de cinste, primitor de oaspe�i, în stare s� înve�e pe al�ii.« 
   • 1 Timotei 3, 11: »Femeile, de asemenea, trebuie s� fie cinstite, neclevetitoare, cump�tate 
[nêphalia],161 credincioase în toate lucrurile.« 
   •2 Timotei 2, 24-26: »[24] �i robul Domnului nu trebuie s� se certe; ci s� fie blând cu to�i, în 
stare s� înve�e pe to�i, plin de îng�duin�� r�bd�toare, [25] s� îndrepte cu blânde�e pe potrivnici, în 
n�dejde c� Dumnezeu le va da poc�in�a, ca s� ajung� la cuno�tin�a adev�rului; [26] �i, venindu-�i 

în fire [ananêphô], s� se desprind� din cursa diavolului, de care au fost prin�i ca s�-i fac� voia.« 
   • Tit 2, 1-2; »[1] Tu îns�, vorbe�te lucruri care se potrivesc cu înv���tura s�n�toas�. [2] Spune c� 
cei b�trâni trebuie s� fie treji [nêphalios],162 vrednici de cinste, cump�ta�i, s�n�to�i în credin��, în 
dragoste, în r�bdare.« 
   • 1 Petru 1, 13: »De aceea, încinge�i-v� coapsele min�ii voastre, fi�i treji [nêphô], �i pune�i-v� 
toat� n�dejdea în harul care v� va fi adus la ar�tarea lui Isus Hristos.« 
   • 1 Petru 4, 7: »Sfâr�itul tuturor lucrurilor este aproape. Fi�i în�elep�i [nêphô] dar, �i veghea�i în 
vederea rug�ciunii.« 
   • 1 Petru 5, 8: »Fi�i treji [nêphô] �i veghea�i! Pentru c� potrivnicul vostru, diavolul, d� târcoale 
ca un leu care r�cne�te, �i caut� pe cine s� înghit�.« 
   În afar� de aceasta, în Noul Testament întâlnim de 14 ori porunca »veghea�i!«163 Noul 
Testament respinge orice pasivitate a duhului �i cheam� pe credincio�i la veghere �i la activitate 

                                                 
157 BAUER: Dic�ionar al Noului Testament, pag. 1090. 
158 1 Corinteni 15, 34; 1 Tesaloniceni 5, 6-8; 1 Timotei 3, 2, 11; 2 Timotei 2, 26; 4, 5; Tit 2, 2; 1 Petru 1, 13; 4, 5; 5, 8. 
159 = s� devii din nou treaz. 
160 = adjectiv masculin derivat de la nêphô. 
161 = adjectiv feminin derivat de la nêphô. 
162 = adjectiv masculin derivat de la nêphô. 
163 Matei 24, 42; 25, 13; 26, 38,41; Marcu 13, 33,35,37; 14, 34,38; Luca 21, 36; Faptele Apostolilor 20, 31; 1 
Corinteni 16, 13; Coloseni 4, 2; 1 Petru 5, 8. 
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s�n�toas�, �i anume cu porunci ca acestea: »Împotrivi�i-v�!«164, »Lupta�i!«165 sau, ca mai sus, 
»veghea�i!« 
   Acestea stau clar în opozi�ie cu misticismul a tot felul de practici religioase care nu au nimic cu 
Biblia, a�a cum ar fi medita�ia transcedental�, c�l�torii în vis, Yoga, antrenamentul autogen, 
muzica Rock, drogurile etc., în care îngr�direa con�tientului pe diferite trepte joac� un rol esen�ial. 
   Când Beatles cu cântecul lor »Let It Be« au ap�rut în public, nu voiau s� cheme tineretul ca s� ia 
via�a în chip pu�in mai u�uratic �i nici chiar s� interpreteze totul ca fiind greu. Nu, ei au lansat un 
apel la pasivitate a duhului, a�a cum ea se practic� prin medita�ii în religiile orientale. »Let It Be« 
înseamn� »Ded�-te pasivit��ii, decupleaz�-�i ra�iunea!«. În textul cântecului se spune în continuare 
»... whisper words of wisdom ...« (»... �opte�te cuvinte ale adev�rului ...«). Prin aceasta se 
în�elegea repetarea permanent� de mantrans.166 Prin repetarea permanent� a anumitor cuvinte sau 
expresii – deseori f�r� cunoa�terea în�elesului lor – se poate aduce duhul omenesc în stare de 
pasivitate, �i alte duhuri (demoni) pot prelua chiar controlul. Hindu�ii ar spune, »ca s� se poat� 
ajunge în contact cu zeii«. 
    Duhul Sfânt este potrivit m�rturiei Sfintei Scripturi un »Duh de chibzuin��«, care d� putere 
pentru st�pânirea de sine, cump�tare �i decizii intelectuale s�n�toase (compar� cu 2 Timotei 1, 
7).167 El nu duce pe oameni niciodat� într-o stare de trans�. Când apostolul Pavel începe în 1 
Corinteni 12 s� vorbeasc� despre darurile spirituale, face în privin�a aceasta o diferen�� izbitoare 
cu p�gânii (1 Corinteni 12, 2): 
    »Când era�i p�gâni, �ti�i c� v� ducea�i la idolii cei mul�i, dup� cum era�i c�l�uzi�i.« 
 
 
Zidire sufleteasc� prin vorbirea în alte limbi 
 
Cazul special din Corint 
 
   La evenimentul de Rusalii din Faptele Apostolilor 2 erau prezen�i mul�i oameni care vorbeau 
limbi str�ine. Vorbirea în alte limbi a fost pentru ei un mijloc de comunicare perfect. În Corint 
aceasta a creat deseori probleme de în�elegere. La ce ar fi folosit acolo vorbirea în alte limbi, dac� 
nu era nimeni care vorbea în alte limbi? Dac� corintenii, mul�i dintre ei fiind oameni care veneau 
din straturi sociale inferioare,168 nu în�elegeau limbile, nu aveau parte de zidire sufleteasc�. De 
aceea în acest caz era absolut necesar�169 »tâlcuirea« sau »traducerea«. Exclusiv numai prin 
traducere primea adunarea »zidire sufleteasc�« în credin�� (1 Corinteni 14, 5). Recunoa�tem din 
aceasta c� nu fenomenul vorbirii în sine însu�i, ci mesajul transmis prin acesta era cel care aducea 
zidirea sufleteasc�. 
 
 
Nici o zidire sufleteasc� prin timbrul vorbirii 
 
    Cele spuse le putem exemplifica printr-un exemplu: Psalmii au fost ini�ial redacta�i în limba 
ebraic�. Potrivit m�rturiei Sfintei Scripturi, ei sunt inspira�i de Duhul Sfânt, ca toate celelalte c�r�i 
ale Bibliei (2 Timotei 3, 16). De aceea limba ebraic� a Psalmilor este într-o oarecare m�sur� limba 
Duhului Sfânt. Am putea în serviciile divine s� cit�m Psalmii în limba ebraic�. Cu toate c� limba 
prorocilor a fost f�r� îndoial� deosebit de frumoas� �i suna solemn, nici un vizitator al serviciilor 

                                                 
164 Iacov 4, 7; 1 Petru 5, 9. 
165 1 Timotei 6, 12. 
166 În limba sanscrit�: formule de medita�ie. 
167 2 Timotei 1, 7: »C�ci Dumnezeu nu ne-a dat un Duh de fric�, ci de putere, de dragoste �i de chibzun��.« Expresia 
»chibzuin��« din 2 Timotei 1, 17 este traducerea cuvântului sôphronimos. Alte în�elesului ale cuvântului sunt: 
st�pânirea de sine, aptitudinea de a rosti sentin�e s�n�toase, înfrânarea. 
168 Compar� cu 1 Corinteni 1, 26-28. 
169 Diermêneuô ( = »a interpreta«, »a traduce«):1 Corinteni 12, 30; 14, 5,13,27; hêrmeneia (=»interpretare«, 
»traducere«): 1 Corinteni 12, 10; 14, 26; diermêneutês (= »interpret«, »traduc�tor«): 1 Corinteni 14, 28. 
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divine în ebraic�, care nu cunoa�te limba ebraic�, nu va avea foloase spirituale. Sunetele limbii 
sunt purt�tori de informa�ii. Cine nu poate descifra sunetele, nu poate în�elege nimic din 
informa�ie. Sunetele în sine nu sunt comunicare. Numai atunci când con�inutul unui mesaj se 
transmite, cel care îl prime�te poate s� aib� un câ�tig de la el. S� d�m un exemplu: 
 

’aschrei ha’ish ’asher lo halakh ba’atzath resha’im 
uvederekh chata’im lo’amad 
uvemoshav letzim lo jashav 
ki ’im bethorath ’adonai chevtzo  
uvethoratho jehegeh jomam valailah 
vehajah ke’etz shatul ’al palgei majim 
asher pirjo jithen be’itho 
ve’alehu lo jibbol 
vekhol ’asher ja’aseh jatzliach 
lo khen haresha’im 
ki ’im kammotz ’asher tiddephennu ruach 
’al ken lo jaqumu resha’im bamishpat 
vechata’im ba’adath tzadiqim 
ki jodea adonai derekh tzadiqim 
vederekh resha’im toved 

 
   Propozi�iile citate sunt vorbirea perfect� a Duhului Sfânt. Ele sunt 100% inspirate de El (2 
Timotei 3, 16). Dar ce folos au ele pentru cititor �i pentru cel ce le aude, dac� ei nu în�eleg aceast� 
limb�? Nu aduc nici un fel de zidire sufleteasc�. Îns� de îndat� ce le traducem, avem parte de 
adev�rat� zidire sufleteasc�: 
 
Psalmul 1 
 

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor r�i, nu se opre�te pe calea celor p�c�to�i, �i nu se 

a�eaz� pe scaunul celor batjocoritori! 

Ci î�i g�se�te pl�cerea în Legea Domnului, �i zi �i noapte cuget� la Legea Lui! 

El este ca un pom s�dit lâng� un izvor de ap�, care î�i d� rodul la vremea lui, �i ale c�rui frunze 

nu se ve�tejesc; tot ce începe, duce la bun sfâr�it. 

Nu tot a�a este cu cei r�i: ci ei sunt ca pleava, pe care o spulber� vântul. 

De aceea cei r�i nu pot �ine capul sus în ziua judec��ii, nici p�c�to�ii în adunarea celor 

neprih�ni�i. 

C�ci Domnul cunoa�te calea celor neprih�ni�i, dar calea p�c�to�ilor duce la pieire. 
 
 
Ce este comunicarea? 
 
   Dialogul vorbit între oameni are loc în felul urm�tor: emi��torul posed� sau alc�tuie�te în 
interiorul s�u informa�ii. El le codific� într-un anumit sistem, �i anume sub form� de unde sonore, 
pe care le transmite la un receptor. Receptorul decodific� sistemul cifrat �i preia informa�ia în sine 
însu�i. Acum el poate reac�iona �i în forma descris� el însu�i devine un emi��tor, în timp ce 
emi��torul de mai înainte are posibilitatea s� treac� pe recep�ie. 
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Comunica�ii nereu�ite 
 
   Deoarece la vorbirea extatic� vorbitorul nu în�elege ce spune, în acest caz nu poate fi vorba de 
vorbire ca mijloc de comunicare. 
   Dup� p�rerea mea, vorbitorul extatic care se bazeaz� în mod gre�it pe 1 Corinteni 14, 2 nu este 
nicidecum în comunicare cu Dumnezeu la rug�ciune. Prin ceea ce face, el neglijeaz� complet 
vorbirea, dorit� �i mult pre�uit� de Creator, ca mijloc de comunicare între Dumnezeu �i om. 
Dumnezeu ne vorbe�te prin Cuvântul S�u scris. Noi Îi r�spundem prin rug�ciune, �i anume prin 
aceea c� în deplin� con�tien�� Îi r�spundem din inim�, la ceea ce ne spune. Aceasta este 
comunicare. Orice altceva este sub demnitatea uman�. M�g�ri�a lui Balaam nu st�pânea limba, pe 
care o vorbea (Numeri 22, 28 – 30). S� nu uit�m îns� c� ea era un animal �i nu o fiin�� creat� dup� 
chipul lui Dumnezeu (compar� cu Geneza 1, 27)! 
 
 
În�elegerea limbii �i st�pânirea limbii 
Duhul omenesc = activist al vorbirii în alte limbi 
 
   Cine se ruga în alt� limb� �tia exact ce spunea. Limba nu era str�in� pentru el: el se zidea 
suflete�te pe sine însu�i (1 Corinteni 14, 4). Am v�zut mai înainte c� nu fenomenul supranatural 
zidea suflete�te, ci con�inutul, cele comunicate, c�ci altfel Adunarea ar fi fost zidit� suflete�te, 
chiar dac� nu ar fi fost nici un translator acolo (1 Corinteni 14, 17), �i anume prin acele 
manifest�ri supranaturale.  
   La vorbirea în alte limbi potrivit cu 1 Corinteni 14, 14 se ruga duhul omului.170 Duhul omului 
are aptitudinea de »a recunoa�te«, de »a cerceta« �i de »a în�elege«.171 El este sediul intelectului 
uman. La vorbirea în alte limbi, organul gândirii �i al în�elegerii nu a fost pasiv, ci dimpotriv�, a 
fost complet activ, da, a fost chiar izvorul comunic�rii. Vorbitorul în alte limbi putea spune ce 
vrea. Potrivit Faptelor Apostolilor 2, 4, Duhul Sfânt îl f�cea apt pentru a vorbi corect. Îns� din 1 
Corinteni 14, 14 rezult� c� �i duhul omului era cel care vorbea. Vorbirea în alte limbi, a�a cum 
este ea prezentat� în Biblie, nu are nimic comun cu medialitatea, unde duhul omului este pasiv �i 
un alt duh vorbe�te activ prin el. 
 
 
Numai ascult�torul ignorant nu în�elegea nimic 
 
   În 1 Corinteni 14 se spune nu despre vorbitor, ci despre ascult�tor: este un str�in, care nu 

în�elege nimic (1 Corinteni 14, 11), el nu poate spune »Amin!« pentru confirmare (1 Corinteni 14, 
16), el ocup� locul unuia care nu �tie (1 Corinteni 14, 16). Vorbitorul �tia tot ce spune. El era cel 
activ. Dar ascult�torul care nu �tia limba str�in�, nu putea în�elege nimic din mesajul vorbitorului 
în alte limbi. 
 
 
S� te rogi pentru darul t�lm�cirii? 
 
   Pe baza textului din 1 Corinteni 14, 13 s-ar putea ajunge la presupunerea c� vorbitorul în alte 
limbi nu �tia ce spune, dar îi st�tea la dispozi�ie posibilitatea ca s� se roage pentru primirea darului 
de t�lm�cire. Acolo se spune: 
   »De aceea, cine vorbe�te în alt� limb�, s� se roage s� aib� �i darul s-o t�lm�ceasc�.« 

                                                 
170 1 Corinteni 14, 14: »Fiindc�, dac� m� rog în alt� limb�, duhul meu se roag�, ...« Expresia »duhul meu« (în limba 
greac� pneuma mou) înseamn� duhul lui Pavel. Nu exist� nici un loc în Biblie, în care aceast� expresie rostit� de gura 
omeneasc� ar putea însemna Duhul Sfânt. Unele traduceri au redat gre�it aceast� propozi�ie cu referire la Duhul lui 
Dumnezeu �i de aceea ele sunt inacceptabile.  
171 Compar� cu Iov 20, 3; 32, 8; Psalmul 877, 6; Proverbe 20,27. 
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   Prin studiul acestei propozi�ii în originalul grecesc devine clar c� nu este a�a. Formele verbului 
folosite de Pavel nu indic� spre un eveniment care a avut loc o singur� dat�. Apostolul folose�te 
forma de durat�,172 ceea ce arat� o ac�iune care se repet�. �inând seama de aspectul grecesc, 
traduc în felul urm�tor acest verset: 
   »De aceea, cine vorbe�te [tot mereu / mereu din nou] în alt� limb�, s� se roage [tot mereu / 
mereu din nou] s-o t�lm�ceasc� [tot mereu / mereu din nou].« (Vezi traducerea GBV 1989 �i 
GBV 2001). 
   Nu este vorba de a avea un anumit dar. Cel ce vorbe�te în alt� limb� �tie exact ce spune. Îns� el 
s� roage pe Dumnezeu s�-i dea ajutor s� prezinte cele spuse pe cât se poate de clar �i de în�eles. 
   În acela�i fel ne rug�m pentru reu�it� când cineva traduce un mesaj al Cuvântului, s� zicem din 
englez� în român�. Chiar �i atunci când st�pâne�ti perfect ambele limbi, totu�i totdeauna e�ti 
dependent de harul �i ajutorul lui Dumnezeu, pentru ca o astfel de lucrare s� fie pe cât se poate de 
bun� �i s� aduc� câ�tig ascult�torilor. 
 
 
Un dar pentru to�i cre�tinii? 
 
   Întreb�rile »vorbesc to�i în alte limbi?« �i »»t�lm�cesc to�i?« (1 Corinteni 12, 30) cer un r�spuns 
negativ. Întreb�rile care sunt formulate cu particula greac� mê, a�a cum este cazul aici, sunt 
întreb�ri retorice, care cer ca r�spuns »Nu!«. Rezult� din aceasta c� nu to�i cre�tinii aveau darul 
vorbirii în alte limbi! 
   P�rerea sus�inut� de unii carismatici, c� to�i credincio�ii adev�ra�i trebuie s� vorbeasc� extatic 
este în total� contradic�ie cu afirma�iile Cuvântului lui Dumnezeu. 
 
 
Responsabilitatea la vorbirea în alte limbi 
 
   �inând seama de cele spuse pân� aici, devine clar c� vorbirea extatic� din zilele noastre, la care 
vorbitorii nu se în�eleg pe ei în�i�i �i nici nu �tiu ce spun, nu se poate sus�ine biblic �i nu se poate 
pune în leg�tur� cu vorbirea în alte limbi din Sfânta Scriptur�. Nu mai pu�in ne-biblici sunt 
t�lm�citorii limbilor din zilele noastre, pe care nici vorbitorii extatici nu le în�eleg (!), ci printr-un 
fel de inspira�ie – oricare ar fi aceasta, de exemplu f�r� s� gândeasc�, dau frâu liber torentului de 
cuvinte �i spun c� aceasta este »inspira�ie« - vreau s� dea o interpretare celor spuse.  
   Ra�iunea nu trebuie niciodat� �i nicidecum anulat� sau îngr�dit�. Cei credincio�i trebuie s� fie 
»maturi / întregi la minte« (1 Corinteni 14, 20).173 Omul a fost creat de Dumnezeu ca o unitate din 
duh, suflet �i trup (1 Tesaloniceni 5, 23). Nici un aspect al omului nu trebuie dispre�uit sau 
neglijat. 
   Domnul Isus Hristos a înv��at c� noi suntem responsabili de toate cuvintele pe care le rostim 
(Matei 12, 36 – 37): 
    »[36] V� spun c� în ziua judec��ii, oamenii vor da socoteal� de orice cuvânt nefolositor, pe 
care-l vor fi rostit. [37] C�ci din cuvintele tale vei fi scos f�r� vin�, �i din cuvintele tale vei fi 
osândit.« 
   Aceste versete ne ajut� s� în�elegem, c� niciodat� nu poate fi voia lui Dumnezeu, ca noi s� 
rostim cuvinte pe care noi nu le în�elegem �i nu �tim ce înseamn� de fapt. Dac� ar fi a�a, atunci 
am fi scuti�i de controlul �i responsabilitatea noastr�. Dac� Domnul cere de la noi cre�tinii, ca s� 
d�m socoteal� de toate cuvintele noastre, atunci El nu ne va da niciodat� vorbirea extatic�, în 
cadrul c�reia mintea �i ra�iunea noastr� sunt l�sate la o parte. 
 

                                                 
172 Forma a�a-zisei »r�d�cin� prezent�« în vorbirea Noului Testament descrie con�inutul verbului ca fiind neterminat, 
ca fiind în derulare, în dezvoltare sau ca fiind o ac�iune care se repet�. 
173 Cuvântul grecesc teleios înseamn� atât »matur«, cât �i »des�vâr�it«. În contextul din 1 Corinteni 14, 20 st� pe 
prim-plan în�elesul de »matur«. S� observ�m diferen�ierea între »ne�tiutor« / »copii« �i »maturi«. 
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»Duhul« împotriva »ra�iunii«? 
 
   În 1 Corinteni 14, 14,15 no�iunile »duh« �i »mintea« par s� fie tratate ca perechi în opozi�ie: 
   »[14] Fiindc�, dac� m� rog în alt� limb�, duhul meu se roag�, dar mintea mea este f�r� rod. [15] 
Ce este de f�cut atunci? M� voi ruga cu duhul, dar m� voi ruga �i cu mintea; voi cânta cu duhul, 
dar voi cânta �i cu mintea.« 
 
 
Cu privire la în�elegerea cuvântului nous 
 
   În acest loc pare ca no�iunile »duh« (pneuma) �i »minte« (nous) s� fie în opozi�ie. Aceasta 
surprinde, c�ci aceste concepte de fapt nu pot fi în opozi�ie! »Mintea« este o aptitudine a 
»duhului« (Psalmul 77, 6). De aceea ne întreb�m: Ce poate s� mai însemne acest cuvânt nous? 
Cuvântul nous are un sens multiplu, din care enumer�m urm�toarele sensuri: »minte«, »fel de 
gândire«, »sentiment«, »inten�ie«, »scop (în cadrul tratativelor)«, »gând«, »gândul vorbirii«, 

»afirma�ie«, »în�eles (al cuvintelor)«, etc.174 
 
 
Ce înseamn� »f�r� rod«? 
 
   Se pune acum întrebarea: ce înseamn� de fapt cuvintele »f�r� rod«, din 1 Corinteni 14, 14? 
R�spunsul rezult� din context �i din întreg cursul gândurilor capitolului: »a nu aduce nici un rod 
pentru al�ii«. S� observ�m cât de des se vorbe�te în aceast� sec�iune despre altul, respectiv despre 
al�ii. Orientarea întregului text din 1 Corinteni 14 este urm�toarea: cine posed� un dar 
duhovnicesc, s�-l foloseasc� spre zidirea sufleteasc� a altora. Trebuie �inut seama ca cele 
comunicate, cele spuse, s� ajung� bine spre folosul altora (compar� cu 1 Corinteni 14, 12). Nu 
este suficient c� tu însu�i ai foloase �i în�elegi ce spui (1 Corinteni 14, 4). 
 
 
Traducerea din 1 Corinteni 14, 14-15 
 
   Afirma�iile lui Pavel se pot parafraza în felul urm�tor: »Eu vreau într-adev�r s� m� exprim în 
alte limbi, dar doresc totodat� ca �i al�ii s� m� în�eleag�.« Cuvântul nous înseamn� în contextul 
nostru »în�eles«, »sens« sau »putere de exprimare a celor spuse prin limbi str�ine«.  
De aceea eu traduc în felul urm�tor textul din 1 Corinteni 14, 14-15,19: 
   »[14] C�ci dac� m� rog într-o limb� str�in�, duhul meu se roag�, dar sensul vorbirii mele [sau 
afirma�ia mea] este [în acest caz] f�r� rod [pentru ascult�tori]. [15] Ce este de f�cut atunci? Vreau 
s� m� rog cu duhul, dar vreau s� m� rog �i cu vorbire cu sens; vreau s� cânt cu duhul, dar vreau s� 
cânt �i cu vorbire cu sens. ... [19] Dar în Biseric�, vreau mai bine s� spun cinci cuvinte cu sens de 

vorbire de la mine,175 ca s� înv�� �i pe al�ii, decât zece mii de cuvinte în alt� limb�.« 
 
 
Cu privire la opozi�ia dintre nous �i phrên 
 
   Acolo unde în 1 Corinteni 14 este clar vorba de facultate intelectual�, Pavel nu folose�te 
cuvântul nous, ci un alt cuvânt, folosit atât de rar, c� în tot Noul Testament numai aici se 

                                                 
174 Compar� de exemplu cu: GEMOLL: Griechisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch, pag. 524; KAEGI: 
Benselers Griechisch-deutsches Schulwörterbuch, pag. 539; LIDDELL / SCOTT: A Greek-English Lexicon, pag. 
1181. 
175 În greac� nous mou = »sens / în�eles / afirma�ie / putere de expresie / sens de vorbire de la mine« (adic� con�inutul 
a ceea ce spun eu). 
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întâlne�te.176 Prin aceast� opozi�ie semantic�, a�a cum este numit� ea în lingvistic�, ia na�tere o 
diferen�iere clar� a no�iunilor din context. Prin aceasta se m�re�te în�elegerea afirma�iei. Aceast� 
opozi�ie este plin� de efect la trecerea de la 1 Corinteni 14, 19 la 1 Corinteni 14, 20: 
   »[19] Dar în Biseric� voiesc mai bine s� spun cinci cuvinte în�elese [= nous], ca s� înv�� pe al�ii, 
decât s� spun zece mii de cuvinte în alt� limb�. [20] Fra�ilor, nu fi�i copii la minte [= phrên], ci, la 
r�utate fi�i prunci,177 iar la minte [= phrên], fi�i oameni mari.« 
   Aici se accentueaz� importan�a min�ii: cre�tinii s� nu decupleze niciodat� mintea. La minte s� 
fie »oameni mari«. Dac� în acest loc ne amintim c� cuvântul grecesc teleioi folosit pentru expresia 
»oameni mari« are �i în�elesul de »des�vâr�it«, atunci afirma�ia cap�t� importan�� m�rit�. Cre�tinii 
trebuie s�-�i foloseasc� ra�iunea. Prin aceasta ei vor putea, printre altele, s� recunoasc� c� vorbirea 
în alte limbi f�r� traducere este lipsit� de sens, c� numai partea sonor� a vorbirii nu aduce nimic 
ascult�torilor �i nu are nimic cu comunicarea, care de fapt este �inta vorbirii. 
   În unele religii, recitarea de cuvinte, propozi�ii �i texte neîn�elese au o importan�� deosebit de 
mare. S� ne gândim de exemplu la mantras178 �i la textele jertfelor feti�e din hinduism, precum �i 
la recitarea coranului în limba original� a mahomedanilor, de c�tre cei care nu cunosc limba 
arab�.179 În aceste religii se atribuie cuvântului rostit cu voce tare în�elesuri supranaturale, magice. 
Cre�tinismul biblic se distan�eaz� de orice form� de magie, �i prin aceasta �i de magia 
cuvintelor.180 
 
 
Sursele falsei vorbiri în alte limbi 
 
   Am v�zut c� la vorbirea în alte limbi biblic� este vorba de st�pânirea limbilor str�ine, care nu au 
fost înv��ate mai înainte. Aceasta se deosebe�te marcant de toate bolborosirile vorbitorilor 
extatici, a�a-numita »glossolalie«, în care vorbitorii se dedau pasivit��ii, ei în�i�i neîn�elegând ce 
vorbesc. Aceast� form� de vorbire extatic� se întâlne�te în practicile mistice ale diverselor religii, 
ca de exemplu hinduismul, spiritismul, în vechile culte de mistere, etc.181 �i în �amanism, religii 
tribale animiste, vorbirea extatic� este un fenomen cunoscut, fiind folosit� ca s� dea na�tere la 
obsedan��, adic� luarea în st�pânire de c�tre un duh.182 Pe lâng� aceasta, ca o consecin�� a 
st�pânirii de duhuri,183  pot s� apar� fenomene secundare cum ar fi tremur�turi, tres�riri, c�deri la 
p�mânt, scoaterea de sunete animalice �i râs necontrolat, etc.184  
   Din ce surse poate apare »glossolalia« pe terenul cre�tinismului? Sunt mai multe posibilit��i: 
 
   a) Poate fi vorba de o gângureal� sau o bolborosire produs� de persoana îns��i.185 
   b) Glossolalia poate lua na�tere din anumite st�ri suflete�ti. Este un fenomen cunoscut în 
psihiatrie, care se poate explica, de exemplu, prin suprasolicitarea sufleteasc�.186 
   c) Vorbirea extatic� poate avea origine demonic�. Un exemplu »cre�tin« clar din timpul 
camisarzilor poate exemplifica întru-câtva aceasta:187 O fat� dintr-un mediu social simplu 

                                                 
176 Cuvântul phrên întâlnit de 2 ori în 1 Corinteni 14, 20 înseamn� »ra�iune«, »gândire«. 
177 Când este vorba de a face r�ul, atunci cre�tinii s� fie lipsi�i de maturitate �i inap�i. 
178 Formule de medita�ie 
179 Un afgan cu studii superioare mi-a povestit în Tadjikistan, c� el a citit de patru ori coranul în limba arab� – f�r� 
îns� s�-l în�eleag�, ci pur �i simplu ca ritual religios. 
180 Compar� cu Deuteronomul 18, 10-14; Galateni 5, 20; Apocalipsa 21, 8. 
181 HEIJKOOP: Vindec�ri, vorbirea în limbi, semne �i minuni în lumina Scripturii, pag. 16, 25-26; 
EBERTSHÄUSER: Mi�carea carismatic� în lumina Bibliei, pag. 152. 
182 FRANZKE: Ce este �amanismul? Ce este el, pericole �i extinderea �amanismului în �coal� �i societate, pag. 6. 
183 FRANZKE: Ce este �amanismul? Ce este el, pericole �i extinderea �amanismului în �coal� �i societate, pag. 13. 
184 FRANZKE: Ce este �amanismul? Ce este el, pericole �i extinderea �amanismului în �coal� �i societate, pag. 12-13. 
185 Compar� paralela cu prorocia fals�: Ezechiel acuza în timpul Vechiului Testament pe fal�ii proroci c� prorocesc 
dup� gustul inimii lor stricate lucruri neadev�rate (Ezechiel 13, 2-3). 
186 OATES: O cercetare social-psihologic� a glossolaliei, pag. 76-99. 
187 Camisarzii au fost o mi�care degenerat�, care s-a dezvoltat din mi�carea hughenot�. 
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obi�nuia în timpul acela în stare de trans� s� vorbeasc� limba francez� la un nivel ridicat.188 În 
stare normal�, de trezire, ea nu putea vorbi aceast� limb�. În mesajele ei, ea cerea camisarzilor s� 
ucid�.189 
 
   În acest context se pune întrebarea, dac� la cre�tinii adev�ra�i poate fi vorba de influen�e 
demonice. Pe baza diverselor relat�ri din Noul Testament trebuie din p�cate s� se r�spund� cu 
„Da!”. În Matei 16, 16, Petru a f�cut o m�rturisire în baza unei descoperiri divine (compar� cu 
Matei 16, 17) cu privire la Mesia – dar afirma�ia lui din Matei 16, 22 avea o inspira�ie diabolic� 
(Matei 16, 23). Domnul a mustrat pe Petru cu toat� asprimea (Matei 16, 23): 
   »Dar Isus S-a întors, �i a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano: tu e�ti o piatr� de poticnire pentru 
Mine! C�ci gândurile Tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”« 
   »Sfin�ii« �i »credincio�ii« din Efes (compar� cu Efeseni 1, 1) sunt aten�iona�i s� nu dea prilej 
diavolului, s� nu-i ofere spa�iu (grece�te topos) (Efeseni 4, 27). 
  Apostolul Petru a repro�at lui Anania, c� el �i-a deschis inima pentru diavol (Faptele Apostolilor 
5, 3): 
   »Petru i-a zis: „Anania, pentru ce �i-a umplut Satana inima ca s� min�i pe Duhul Sfânt, �i s� 
ascunzi o parte din pre�ul mo�iei?”« 
   Pavel a întâlnit la corinteni o stare a�a de mizerabil�, încât putea s� le repro�eze, c� ei erau gata 
s� primeasc� un duh str�in (2 Corinteni 11, 4): 
   »În adev�r, dac� vine cineva s� v� propov�duiasc� un alt Isus pe care noi nu l-am propov�duit, 
sau dac� este vorba s� primi�i un alt duh pe care nu l-a�i primit, sau o alt� Evanghelie, pe care n-
a�i primit-o, oh, cum îl îng�dui�i de bine!« 
 
 
Pentru ce este vorbirea în alte limbi? 
 
Un semn pentru Israel 
 
   A�a cum am spus mai înainte, vorbirea în alte limbi era în primul rând o referire simbolic� 
pentru partea necredincioas� a poporului Israel, c�reia îi era greu s� accepte c� în epoca misiunii 
mondiale, care a început aproximativ cu ziua de Rusalii din anul 32 dup� na�terea lui Hristos, cei 
care nu erau iudei puteau s� intre în leg�tur� cu Dumnezeu prin m�rturisirea p�catelor cu c�in�� �i 
credin�a în Mesia Isus, f�r� ca s� trebuiasc� s� mearg� pe calea iudaismului. În 1 Corinteni 14, 21 
– 22, Pavel explic� în�elesul simbolic al vorbirii în alte limbi, f�când aluzie în privin�a aceasta la 
un loc din cartea prorocului Isaia: 
 
   »[21] În Lege190 este scris [Isaia 28, 11 - 12]: „Voi vorbi norodului acestuia prin alt� limb� �i 
prin buze str�ine; �i nici a�a nu M� vor asculta, zice Domnul.” [22] Prin urmare, limbile sunt un 
semn nu pentru cei credincio�i, ci pentru cei necredincio�i. Prorocia, dimpotriv�, este un semn nu 
pentru cei necredincio�i, ci pentru cei credincio�i.« 
 
 
Dumnezeu vorbe�te tuturor popoarelor 
 
   Semnul supranatural al vorbirii în alte limbi era o referire simbolic� la faptul, foarte greu de 
acceptat pentru iudeii din timpul acela, c� Dumnezeu vrea s� vorbeasc� în chip minunat nu numai 

                                                 
188 Cu privire la istoria camisarzilor �i la acest caz a se vedea lucrarea: SCHOTT: Biserica pustiei. 
189 În acest caz nu este vorba numai de bolborosire, ci de o limb� str�in� existent�. Dou� aspecte arat� clar c� nu este 
vorba de vorbirea în alte limbi, a�a cum o g�sim în Biblie: 1. Nu ea era cea care vorbea, ci un duh vorbea prin ea. Ea 
servea de medium, ra�iunea ei fiind decuplat�. 2. Afirma�iile ei erau în mod evident în contradic�ie cu Biblia (Matei 5, 
44). 
190 No�iunea »Lege« înseamn� aici întreg Vechiul Testament. 
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unui singur popor. Mesajul cu privire la Mântuitorul Isus Hristos trebuia adus tuturor popoarelor 
în limba lor, în deplin� concordan�� cu misiunea divin� a lui Mesia din Isaia 49, 6: 
   »Este prea pu�in lucru s� fii Robul Meu ca s� ridici semin�iile lui Iacov �i s� aduci înapoi 
r�m��i�ele lui Israel. De aceea, Te pun s� fii Lumina neamurilor, ca s� duci mântuirea pân� la 
marginile p�mântului.« 
 
 
Biblia pentru toate popoarele 
 
   Printr-o lucrare de pionierat neobosit�, întreaga Biblie �i p�r�i din Biblie au putut fi traduse în 
mai mult de 2.300 de limbi. Prin aceasta au fost d�râmate grani�ele de vorbire de pe cele cinci 
continente, ast�zi aproape to�i oamenii pot auzi pe în�elesul lor Cuvântul lui Dumnezeu. Aceast� 

m�rea�� lucrare de traducere a progresat pe parcursul istoriei Bisericii f�r� darul vorbirii în alte 

limbi. A fost o munc� deosebit de grea, cu pericole �i d�ruire cu devotare. F�r� îndoial�: 
Dumnezeu ar fi putut s� fac� aceast� lucrare mult mai simplu prin vorbirea în alte limbi. Dar nu a 
f�cut-o. De ce nu? Foarte simplu, deoarece voin�a Lui suveran� a vrut altfel! Vorbirea în alte limbi 
a fost numai un semn, un indiciu cu privire la dezvoltarea minunat� a istoriei mântuirii: lumea 
întreag� s� afle despre vorbirea lui Dumnezeu în Sfânta Scriptur�, corespunz�tor misiunii Celui 
Înviat (Matei 28, 19 – 20; Marcu 16, 15 – 16; Luca 24, 46 – 49; Ioan 20, 21; Faptele Apostolilor 
1, 8). 
 
 
Vorbirea în alte limbi va înceta odat� 
Cu privire la diferen�a dintre katargeô �i pauô 
 
   În 1 Corinteni 13, 8,10,13 se explic�, c� darurile spirituale cum ar fi prorocia �i cuno�tin�a, 
împreun� cu tot ceea ce este »în parte«, »se vor sfâr�i« odat� (1 Corinteni 13, 8 -13): 
   »[8] Dragostea nu va pieri niciodat�. Prorociile se vor sfâr�i [katargeô]; limbile vor înceta 
[pauô]; cuno�tin�a va avea sfâr�it [katargeô]. [9] C�ci cunoa�tem în parte, �i prorocim în parte; 
[10] dar când va veni ce este des�vâr�it, acest „în parte” se va sfâr�i [katargeô]. [11] Când eram 
copil, vorbeam ca un copil, sim�eam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am f�cut om mare, 
am lep�dat [katargeô] ce era copil�resc. [12] Acum, vedem ca într-o oglind�, în chip întunecos; 
dar atunci, vom vedea fa�� în fa��. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoa�te deplin, a�a cum 
am fost �i eu cunoscut pe deplin. [13] Acum dar r�mân aceste trei: credin�a, n�dejdea �i dragostea; 
dar cea mai mare dintre ele este dragostea.« 
   Cuvântul grecesc katargeô tradus prin »a da la o parte« în traducerea Elberfelder a Bibliei 
înseamn�, printre altele, �i »a nimici«, »a desfiin�a«, »a nimici« (compar� cu Evrei 2, 14), »a 
înl�tura«. În�elesul de baz� este »a da jos«191. Aceast� expresie puternic� înseamn� o înl�turare 
imediat�, brusc�, ce va avea loc la venirea lui Hristos, »când va veni Ce este des�vâr�it« (1 
Corinteni 13, 10) – când cei credincio�i vor vedea pe Domnul lor »fa�� în fa��« (1 Corinteni 13, 
12).192 
   În timp ce cuvântul katargeô se întâlne�te de patru ori în 1 Corinteni 13 în leg�tur� cu 
»prorocia« (1 Corinteni 13, 8), »cunoa�terea« (1 Corinteni 13, 8), precum �i cu »în parte« (1 
Corinteni 13, 10) �i cu ce este »copil�resc« (1 Corinteni 13, 11), în leg�tur� cu sfâr�itul vorbirii în 
alte limbi se folose�te în locul acestuia un alt verb, �i anume no�iunea pauô, ceea ce înseamn� »a 
                                                 
191 Potrivit p�r�ilor componente ale cuvântului: kata (»în jos«) �i argeô (»a face«). 
192 Oare nu se poate în�elege prin »des�vâr�it« timpul de când canonul c�r�ilor biblice a fost complet, adic� timpul 
începând cu circa anul 98 dup� na�terea lui Hristos, când apostolul Ioan a scris ultima carte a Bibliei �i a ad�ugat-o ca 
încheiere a Sfintei Scripturi? Nu! O dat� cu încheierea canonului s-a încheiat descoperirea în scris f�cut� de 
Dumnezeu. Aceasta a însemnat un moment deosebit în istoria mântuirii. Dar începând de atunci, cuno�tin�a fiec�rui 
credincios a r�mas numai »în parte«. Pavel spune întrucâtva subiectiv (1 Corinteni 13, 12): »Acum, cunosc în parte 
...« »Ce este des�vâr�it« va veni abia atunci când fiecare credincios va putea cunoa�te în chip des�vâr�it (1 Corinteni 
13, 12): »Acum, vedem ca într-o oglind�, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea fa�� în fa��.« 
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înceta« sau »a se pierde cu încetul/a se stinge«. Prin cuvântul katargeô se exprim� o ac�iune 
abrupt�, pe când prin pauô se exprim� un proces. În Faptele Apostolilor 20, 1 este folosit de Luca 
pentru a descrie zarva poporului care se lini�tea. Este de remarcat c� la venirea lui Hristos darurile 
se vor sfâr�i într-o clipit�. Dac� Pavel vorbe�te în leg�tur� cu vorbirea în alte limbi de o încetare 
treptat�, putem în�elege din aceasta c� darurile vor înceta pe parcursul istoriei bisericii înainte de 
venirea lui Hristos, �i anume sub forma unui proces în timp. 
 
M�rturii din istoria bisericii cu privire la încetarea vorbirii în alte limbi 
 
   În acest context este remarcabil c� exist� o serie de m�rturii din timpul de dup� apostoli, c� o 
dat� cu moartea apostolilor �i a acelora care au crezut prin m�rturia lor,193 semnele �i minunile 
timpului de la început au disp�rut realmente. Augustinus scria în jurul anului 392 dup� na�terea 
lui Hristos: 
   »De ce ast�zi nu mai au loc aceste lucruri? Ele nu ar mi�ca pe nimeni, dac� nu ar fi minunate. ... 
De aceea Dumnezeu a lucrat cu în�elepciune cu noi, dându-le odat� pentru totdeauna, ca s� 
conving� lumea, ca astfel ea s� se bazeze în continuare pe mul�imea acelora care au fost convin�i 
prin aceste lucruri.«194 
   Augustinus s-a referit nu numai la timpul apostolic în general, ci �i în mod special la semnul 
vorbirii în alte limbi. Acest important înv���tor al Bisericii explica în timpul acela, c� prin 
vorbirea în alte limbi a fost confirmat�, printr-un semn vizibil, venirea Duhului Sfânt. Mai târziu, 
vorbirea în alte limbi a ar�tat clar planul lui Dumnezeu de misiune în toat� lumea, �i anume, c� de 
acum încolo vestea bun� despre Isus Hristos va fi adus� tuturor oamenilor în toate limbile. Semnul 
vorbirii în alte limbi a avut loc, dar dup� aceea a disp�rut: 
   »C�ci a fost necesar, ca Duhul Sfânt s� fie m�rturisit simbolic în toate limbile, pentru c� 
Evanghelia lui Dumnezeu trebuia s� înconjoare tot p�mântul în toate limbile. Ea a fost m�rturisit� 
simbolic, iar dup� aceea a încetat.«195 
   Chrysostomos, marele predicator din secolul al patrulea, s-a exprimat în felul urm�tor cu privire 
la minunile din timpul primilor cre�tini: 
   »Nu afirm c� în timpul acela nu au avut loc minuni, deoarece ast�zi ele nu mai au loc. ... În 
zilele acelea au fost folositoare, dar ast�zi nu mai sunt. Nu a r�mas nici cea mai mic� urm� din 
puterea de a face minuni.«196 
   Isidor din Pelusium (secolul al patrulea) spunea: 
   »Probabil c� ar avea loc �i ast�zi minuni, dac� via�a înv���torilor ar corespunde vie�ii 
apostolilor.«197 
   Chiar �i în secolul al �aptelea, când supersti�ia �i alergarea dup� supranatural de mult ocupaser� 
un loc mare în biserica roman�, Isidor din Sevilia scria: 
   »Motivul pentru care Biserica ast�zi nu face minuni, a�a ca în timpul apostolilor, este acela, c� 
minunile au fost necesare în timpul acela, ca s� conving� lumea despre adev�rul cre�tinismului; 
acum ea, dup� ce este convins�, trebuie s� lumineze prin fapte bune. ... Credinciosul care ast�zi 
alearg� dup� minuni, acela aspir� dup� onoare trec�toare �i omagieri omene�ti.«198 
 
 
 

                                                 
193 Compar� cu Marcu 16, 14 – 17 (»cei unsprezece«, versetul 14; �i »cei care au crezut« / »cei care au venit la 
credin��« [aoristul ingresiv], versetul 17). 
194 Citat din: PETERS: Semne �i minuni, pagina 49. 
195 Deoarece acest citat este foarte important, îl red�m în continuare în textul original (AUGUSTINUS: Epistula 
Iohannis ad Parthos, VI, 10, Patrologia Latina, Bd. 35, pag. 2026/5): »signa erant tempori opportuna. oportebat enim 
ita significari in omnibus linguis spiritum sanctum, quia euangelium dei per omnes linguas cursurum erat toto orbe 
terrarum. significatum est illud, et transiit.« 
196 Citat dup� PETERS: Semne �i minuni, pag. 49. 
197 Citat dup� PETERS: Semne �i minuni, pag. 50. 
198 Citat dup� PETERS: Semne �i minuni, pag. 50. 
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5. Concluzii �i consecin�e 
 
   În cazul vorbirii în alte limbi, a�a cum este ea prezentat� în Biblie, oamenii au putut s� 
vorbeasc� deodat� în limbi necunoscute lor pân� atunci, f�r� s� parcurg� un proces de înv��are a 
acestor limbi. Chiar �i accentul era perfect. 
   Era vorba de un semn în istoria mântuirii, în mod deosebit ca m�rturie pentru poporul Israel: 
Dumnezeu vrea s� vorbeasc� tuturor oamenilor în toate limbile, nu numai într-o limb� a unui 

popor! Vorbirea în alte limbi era o comunicare important� cu caracter teologic, misionar, cu 
consecin�e enorme în istoria Bisericii. La vorbirea în alte limbi din timpul apostolilor a avut loc în 
principiu acela�i lucru ca �i la crearea primilor oameni (Geneza 2) �i ca la încurcarea limbilor la 
turnul Babel (Geneza 11). �i atunci oamenii puteau vorbi o limb� nou�, f�r� s� o fi înv��at mai 
înainte. În timp ce la cei din Geneza 11, care vorbeau limbile noi, a fost �ters vechiul sistem de 
vorbire, la vorbitorii în alte limbi din Noul Testament s-a p�strat vechiul sistem de vorbire. O alt� 
diferen�� a fost aceea, c� oamenii de la Babel au putut vorbi numai o singur� limb�, în timp ce 
vorbitorii în alte limbi din Noul Testament în anumite împrejur�ri erau f�cu�i ap�i pentru a vorbi 
mai multe limbi (1 Corinteni 14, 18). Vorbirea în alte limbi prezentat� în Biblie este cu totul alta 
decât vorbirea extatic� practicat� în zilele noastre în mi�carea carismatic� penticostal�. Vorbirea 
extatic� din zilele noastre este o încercare de copiere nereu�it� a minunii vorbirii în alte limbi din 
timpul apostolilor (secolul 1 al erei cre�tine) prezentat� de Biblie. 
   Vorbirea extatic�, în care nu exist� în�elegerea con�tient�, intelectul este decuplat, este o 
practic� întâlnit� în multe religii necre�tine �i în ocultism. În cre�tinism nu are ce c�uta. 
   Vorbirea extatic� este una din caracteristicile cele mai izbitoare în »mi�carea carismatic� 
penticostal�«. Prin expunerea f�cut� a devenit clar c� vorbirea extatic� a acestei mi�c�ri este total 
nebiblic�. Prin aceasta, întreaga mi�care privit� din punct de vedere biblic este pus� sub semnul 
întreb�rii, împreun� cu toate numeroasele ei practici �i înv���turi speciale, pe care nu le-am putut 
dezbate detaliat în cadrul acestor expuneri.  
   Cine a practicat vorbirea extatic� �i acum a recunoscut c� ea este o r�t�cire, trebuie s� se 
distan�eze de ea. Dumnezeu ofer� iertare pentru toate gre�elile noastre. În 1 Ioan 1, 9 citim 
cuvintele încurajatoare: 
   »Dac� ne m�rturisim p�catele, El este credincios �i drept, ca s� ne ierte p�catele �i s� ne 
cur��easc� de orice nelegiuire.« 
   Pentru aceasta nu este nevoie de nici o lucrare de eliberare. Noi putem s� m�rturisim lini�ti�i 
vina noastr� lui Dumnezeu �i s� primim cu mul�umire iertarea �i cur��irea din partea Lui. Dup� 
aceea este valabil: s� ne orient�m în totul dup� Cuvântul S�u. 


