Vorbirea în alte limbi sau vorbire extatic ?

3. Situa ia biblic în ansamblu
În Biblie sunt opt sec iuni clare în care se trateaz fenomenul vorbirii în limbi31. Trei locuri sunt
în Vechiul Testament i cinci locuri se g sesc în Noul Testament. Este important s studiem exact
fiecare loc, ca s putem privi în ansamblu m rturia biblic cu privire la aceast tem . Este vorba
de urm toarele texte:
1. Geneza 2, 16-17, 19-20, 23
2. Geneza 11, 1-9
3. Isaia 28, 11-12
4. Marcu 16, 15-20
5. Faptele Apostolilor 2, 1-21
6. Faptele Apostolilor 10, 44-48
7. Faptele Apostolilor 19, 1-7
8. 1 Corinteni 12-14
În continuare le vom cita mai întâi în sensul unei inventarieri, f când o caracterizare i definire a
lor în context:
a) Geneza 2
În elegerea limbilor a fost prezent chiar de la începutul începuturilor
În Geneza 2, 16 i 17 se relateaz cum Dumnezeu a f cut un leg mânt cu Adam, la scurt timp
dup crearea lui32:
»Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Po i s m nânci dup pl cere din orice pom
din gr din ; dar din pomul cuno tin ei binelui i r ului s nu m nânci, c ci în ziua în care vei
mânca din el, vei muri negre it.”«
Potrivit acestui loc din Scriptur , Adam a fost în stare, chiar de la începutul existen ei sale, s
în eleag vorbirea lui Dumnezeu, f r s fie nevoie ca mai înainte s-o înve e. Avem aici primul
caz al vorbirii în limbi în sensul biblic. Adam a putut s în eleag imediat vorbirea lui Dumnezeu.
Centrul vorbirii sale – centrul vorbirii senzoriale situat în lobul temporar, centrul Wernickesches –
a fost chiar de la început mai dinainte programat i apt de a func iona. Pentru prima dat vedem
aici în Biblie c Dumnezeu poate da oamenilor aptitudinea de a în elege imediat o limb pe care
niciodat nu au înv at-o. Aceast constatare devine mult mai important atunci când ne vom
ocupa în Noul Testament cu darul interpret rii, respectiv al traducerii vorbirii în limbi33.
Traducerea unei vorbiri în limbi înseamn c traduc torul prin minunea lucrat de Dumnezeu
în elege realmente limba str in i o poate reda în limba matern !

31

Într-un anumit sens vindecarea surzilor i mu ilor de c tre Isus Mesia (Isaia 35, 4-6) are ceva comun cu aceast
tematic . Evangheliile arat o serie de astfel de cazuri în care oamenii, f r a parcurge un proces de înv are, au putut
s vorbeasc : compar cu Matei 9, 32-33 (mut); Matei 11, 5 (surzi); Matei 12, 22 (mut); Matei 15, 30-31 (mu i);
Marcu 7, 32-37 (surdul care vorbea greu); Marcu 9, 17,25 (surdo-mut); Luca 7, 22 (surzi); Luca 11, 14 (mut). Aceste
locuri se deosebesc gradual de tematica noastr . De aceea nu le-am încadrat în cele opt locuri clasice care vorbesc
despre vorbirea în limbi.
32
Compar cu Osea 6, 7.
33
Compar cu 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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Aptitudinea de a vorbi a fost prezent chiar de la începutul începuturilor
Potrivit relat rii din Geneza 2, 23, Adam a fost capabil chiar de la crearea lui s se exprime
folosind vorbirea articulat . Dup crearea Evei din coasta sa, într-un mod asem n tor »clon rii«,
Adam s-a exprimat folosind expresii romantice, în form de vers:
» i omul a zis: „Iat în sfâr it aceea care este os din oasele mele i carne din carnea mea! Ea se va
numi femeie (în ebraic : ’ishah), pentru c a fost luat din om (în ebraic : ’ish).«
Aceasta a avut loc în aceea i zi în care Adam a fost adus la existen (compar cu Geneza 1, 2631)34. Din aceasta se deduce c centrul vorbirii motorice – câmpul Brocasche – a fost mai dinainte
programat în creierul primilor oameni i în felul acesta, f r un proces de înv are, puteau s
vorbeasc .
Câmpul (zona) Brocasche – producerea vorbirii.
Centrul Wernickesches – în elegerea vorbirii.
Dotarea cu aptitudinea de a crea cuvinte noi
Din Geneza 2, 19-20 rezult de asemenea c Adam chiar din ziua în care a fost creat, a fost în
stare s creeze cuvinte noi i în felul acesta s - i l rgeasc i s - i îmbog easc vocabularul prin
a a-zisele neologisme:
»Domnul Dumnezeu a f cut din p mânt toate animalele p mântului i toate p s rile cerului, i
le-a adus la om, ca s vad cum are s le numeasc ; i orice nume pe care-l d dea omul fiec rei
vie uitoare, acela-i era numele. i omul a pus nume tuturor vitelor, p s rilor cerului i tuturor
animalelor p mântului.«
b) Geneza 11, 1-9
Dup potop, comunitatea de oameni din Babel a avut o singur vorbire comun . Ca urmare a
mândriei lor i a rebeliunii împotriva lui Dumnezeu, Domnul le-a încurcat limbile, dând fiec rei
gin i o limb nou . Toate gin ile care au primit o limb nou au pierdut pe cea veche. Ele
st pâneau noua vorbire f r s fi avut loc un proces prealabil de înv are. Nu a fost altceva, decât
o vorbire în alte limbi lucrat de Dumnezeu. A a cum a fost la Adam i so ia lui Eva în Geneza 2,
tot a a oamenii din Babel au primit un sistem de vorbire complet nou, de inspira ie divin , pe care
puteau s -l foloseasc de la sine, f r ca voin a lor, mintea lor sau autocontrolul s fie îngr dite în
vreun fel. Ei au primit de la Dumnezeu dou lucruri: aptitudinea de a în elege vorbirea i
aptitudinea de a vorbi în cadrul noului sistem de vorbire pe care niciodat nu l-au înv at. Atât
centrul Wernickesche din creier, cât i câmpul Brocasche au fost reprogramate de Dumnezeu.
Aceasta a avut loc în a a fel, încât personalitatea omului a r mas 100% intact .
Prin minunea limbilor de la Babel urma ca omenirea s devin împ r it în diverse na iuni i s
fie împr tiat pe întreaga suprafa a p mântului.
Potrivit cu Geneza 2, Dumnezeu a dat la început omului o singur vorbire. Relatarea cum
Dumnezeu a dat omenirii alte limbi de vorbire o g sim în Geneza 11, 1-9:
»Tot p mântul avea o singur limb i acelea i cuvinte35. Pornind ei înspre r s rit36, au dat peste
o câmpie în ara inear37; i au desc lecat acolo. i au zis unul c tre altul: „Haidem!38 s facem
34

Eva a fost creat în a asea zi a crea iei. Interpretarea corect a Bibliei arat c zilele crea iei au fost zile normale, i
nu perioade lungi de timp.
35
Locul din Geneza 11, 1 arat c dup potop omenirea avea acela i sistem de vorbire i poseda acela i vocabular.
36
În ebraic miqedem = » ara dinspre r s rit«. De la inutul muntos Ararat, Babilonia este a ezat spre sud. Aceste
date geografice din Geneza 11, 1 trebuie în elese din punctul de vedere al lui Moise. El a scris cartea Geneza în Egipt
i/sau în pustia Sinai.
37
Numele ebraic šin ar (= inear) corespunde no iunii inscrip iei cuneiforme šanhar în textele colii de scriitori heti i
i sirieni din mileniul al doilea înainte de Hristos.
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c r mizi, i s le ardem bine în foc.” i c r mida le-a inut loc de piatr , iar smoala le-a inut loc
de var. i au mai zis: „Haidem! s ne zidim o cetate i un turn al c rui vârf s ating cerul, i s ne
facem un nume, ca s nu fim împr tia i39 pe toat fa a p mântului.” Domnul S-a pogorât ca s
vad cetatea i turnul, pe care-l zideau fiii oamenilor. i Domnul a zis: „Iat , ei sunt un singur
popor, i to i au aceea i limb ; i iat de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica s fac tot
ce i-au pus în gând. Haidem! s Ne pogorâm i s le încurc m acolo limba, ca s nu- i mai
în eleag vorba unii altora.” i Domnul i-a împr tiat de acolo pe toat fa a p mântului; a a c au
încetat s zideasc cetatea. De aceea cetatea a fost numit Babel40, c ci acolo a încurcat41 Domnul
limba întregului p mânt, i de acolo i-a împr tiat Domnul pe toat fa a p mântului.«
Numele Babel are ca r d cin cuvântul balal. Acest cuvânt are în ebraic în elesul de baz »a
umezi (cu ulei)«, »a stropi (cu ulei)«, »a încurca«, »a amesteca«. Acest cuvânt este folosit în
Vechiul Testament cu prec dere în locurile unde este vorba de amestecarea uleiului cu f ina.42 O
astfel de amestec tur de ulei i f in d na tere la ceva care nu se poate descâlci. Prin faptul c
Dumnezeu a dat omenirii preistorice o mul ime de limbi noi, pentru omenire a luat na tere o
problem de comunicare de nedescâlcit. Pân în zilele noastre aceast problem nu a putut fi
dep it . Prin aceasta se explic în contextul din Geneza 11 în elesul secundar de balal în sensul
de »încurcare« (Geneza 11, 9). Derivat din aceasta, numele cet ii »Babel« înseamn
»încurc tur «.
c) Isaia 28, 11-12
Cu circa 700 de ani înainte de Hristos, Isaia a vestit c Cel ve nic va vorbi într-o zi poporului
Israel prin limbi str ine. Cu toate c acest eveniment ar fi trebuit s trezeasc toat aten ia acelora
c rora le era adresat, din p cate Israel nu va lua în seam acest mesaj43.
»Ei bine! Prin ni te oameni cu buze bâlb itoare i cu vorbirea str in va vorbi poporului
acestuia Domnul. El îi zicea: „Iat odihna; l sa i pe cel ostenit s se odihneasc ; iat locul de
odihn !” Dar ei n-au vrut s asculte.«
Apostolul Pavel citeaz în 1 Corinteni 14, 21 aceste versete din Isaia i le pune în direct
leg tur cu vorbirea în limbi nou-testamental :
»În Lege44 este scris: „Voi vorbi norodului45 acestuia prin alt limb i prin buze46 str ine, i
nici a a nu M vor asculta, zice Domnul.” 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.« (versetul 22)
Scriitorul inspirat trage concluzia din aceste versete c aceste semne erau în mod deosebit
destinate pentru cei necredincio i (1 Corinteni 14, 22), îns numai dac cei c rora le erau adresate
în elegeau aceste limbi str ine, altfel în mod silit vor gândi c ace ti vorbitori sunt ie i i din min i.
Aceast problem este prezentat în versetul urm tor (1 Corinteni 14, 23):
»Deci, dac s-ar aduna toat Biserica la un loc, i to i ar vorbi în alte limbi, i ar intra i de cei
f r daruri, sau necredincio i, n-ar zice ei c sunte i nebuni?«

38

Cuvântului rebelic „Haide i!” al comunit ii vechi din Geneza 11, 3,4 îi corespunde cuvântul „Haide i!« al
Trinit ii, când este vorba de judecata din Geneza 11, 7.
39
Sau: ca s nu ne împr tiem.
40
Încurc tur .
41
= ebraic balal.
42
De exemplu în Exodul 29, 2 (matztzoth challoth = »ca g urit [turte nedospite]«); Exodul 29, 40 (solet = »floare de
f in «); Levitic 7, 10 (mincha = »jertf de mâncare«).
43
Expresia »buze bâlbâietoare« este o expresie tipic ebraic pentru »limbile barbare«.
44
No iunea de Lege înseamn aici întreg Vechiul Testament.
45
În contextul din Isaia 28 se în elege poporul Israel.
46
»Buze« = este în ebraic (saphah) aceea i expresie ca i pentru »vorbire«.
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d) Marcu 16, 15-20
Domnul Isus Hristos, dup învierea Sa victorioas , a dat celor 11 apostoli ai S i misiunea de a
vesti Evanghelia pe tot p mântul. Acest mesaj cu caracter nou trebuia confirmat prin diverse
semne. Unul din aceste semne este fenomenul vorbirii în alte limbi:
»Apoi le-a zis: „Duce i-v în toat lumea, i propov dui i Evanghelia la orice f ptur . Cine va
crede i se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. Iat semnele care vor înso i
pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi47; vor lua în mân
erpi; dac vor bea ceva de moarte, nu-i va v t ma; î i vor pune mâinile peste bolnavi, i bolnavii
se vor îns n to a.” Domnul Isus, dup ce a vorbit cu ei, S-a în l at la cer, i a ezut la dreapta lui
Dumnezeu. Iar ei au plecat i au propov duit pretutindeni. Domnul lucra împreun cu ei, i înt rea
Cuvântul prin semnele care-l înso eau.«
e)

Faptele Apostolilor 2, 1-21

În ziua de Rusalii a fost turnat Duhul Sfânt peste credincio ii mesianici iudei afla i în Ierusalim.
Acest eveniment a însemnat o t ietur adânc , respectiv un început nou în istoria mântuirii: prin
botezul cu Duhul Sfânt s-a constituit Biserica, comunitatea cre tinilor (1 Corinteni 12, 13). În
aceast zi s-a împlinit pentru prima dat f g duin a din Isaia 28 i Marcu 16. Ucenicii au început
s vesteasc în tot felul de limbi str ine i dialecte, pe care ei nu le-au înv at mai înainte, marile
fapte ale lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 2, 4-11). Acest semn simboliza pentru Israel, c
Dumnezeu nu va mai vorbi în mod deosebit numai unui singur popor. Mesajul despre Mântuitorul
Isus Hristos trebuia adus tuturor popoarelor în limba lor proprie, conform programului cu patru
puncte cuprins în mandatul de misiune mondial din Faptele Apostolilor 1, 8:
1. Ierusalim
2. Iudeea
3. Samaria
4. pân la marginile p mântului.
Deoarece acest eveniment a avut loc în acela i timp cu s rb toarea iudaic a Templului
»Schavuoth« (= Rusalii), pe lâng vizitatorii din cet ile i satele rii Israel, au venit în vizit la
Ierusalim i nenum ra i iudei din tot imperiul roman i chiar din alte ri48. Ace ti iudei puteau
în elege aceste multe limbi str ine vorbite de ace ti galileeni f r preg tire corespunz toare.
Aceasta a pus în derut pe ascult tori. Localnicii nu în elegeau nimic. Ei au respins fenomenul cu
batjocur , spunând c ace tia sunt be i.
Rusaliile au fost revenirea încurc rii limbilor de la Babel. Babel înseamn desp r ire i c nu se
mai puteau în elege. În contrast cu aceasta, în Ierusalim la Rusalii a fost o strângere i unire în
Hristos. Prin Evanghelie trebuiau s se d râme barierele între culturi, rase i barierele de vorbire.
La Rusalii în anul 32 dup Hristos s-a demonstrat pentru prima dat aceast posibilitate.
Medicul49 Luca a descris minunea vorbirii în limbi în leg tur cu evenimentul de la Rusalii în
cea de-a doua parte a dublei50 sale lucr ri biblice (Faptele Apostolilor 2, 1-21):
»În ziua Cincizecimii, erau to i împreun în acela i loc. Deodat a venit din cer un sunet ca
vâjâitul unui vânt puternic, i a umplut toat casa unde edeau ei. Ni te limbi ca de foc au fost
v zute împ r indu-se printre ei, i s-au a ezat câte una pe fiecare din ei. i to i s-au umplut de Duh
47

Grece te kainos = neobi nuit, str in. Din aceasta rezult : nou pentru vorbitor, nu »nou« în sensul c »nu a existat
pân atunci«, c ci atunci ar fi în greac neos (= nou, înc necunoscut).
48
Deoarece timpul de var timpurie de la Rusalii era în antichitate timpul ideal de c l torie, se poate presupune c în
mod deosebit la aceast s rb toare anual au venit cei mai mul i iudei din str in tate la Ierusalim.
49
Coloseni 4, 14.
50
Evanghelia dup Luca i Faptele Apostolilor (compar cu Luca 1, 1-14; Faptele Apostolilor 1, 1).

9/34

Vorbirea în alte limbi sau vorbire extatic ?
Sfânt, i au început s vorbeasc în alte limbi, dup cum le da Duhul s vorbeasc . i se aflau
atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit
sunetul acela, mul imea s-a adunat i a r mas încremenit ; pentru c fiecare îi auzea vorbind în
limba lui. To i se mirau, se minunau, i ziceau unii c tre al ii: „To i ace tia care vorbesc, nu sunt
Galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiec ruia dintre noi în limba noastr , în care ne-am n scut?
Par i, Mezi, Elami i, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia,
Egipt, p r ile Libiei dinspre Cirena, oaspe i din Roma, Iudei sau prozeli i, Cretani i Arabi, îi
auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!” To i erau uimi i, nu tiau
ce s cread , i ziceau unii c tre al ii: „Ce vrea s zic aceasta?” Dar al ii î i b teau joc, i ziceau:
„Sunt plini de must!” Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul i le-a
zis: „B rba i iudei i voi to i care locui i în Ierusalim, s ti i lucrul acesta, i asculta i cuvintele
mele! Oamenii ace tia nu sunt be i, cum v închipui i voi, c ci nu este decât al treilea ceas din zi.
Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: „În zilele de pe urm , zice Dumnezeu, voi turna
din Duhul Meu peste orice f ptur ; feciorii vo tri i fetele voastre vor proroci, tinerii vo tri vor
avea vedenii, i b trânii vo tri vor visa visuri! Da, chiar i peste robii Mei i peste roabele Mele
voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, i vor proroci. Voi face s se arate semne sus în cer i
minuni jos pe p mânt, sânge, foc i un vârtej de fum; soarele se va preface în întuneric, i luna în
sânge, înainte ca s vin ziua Domnului, ziua aceea mare i str lucit . Atunci oricine va chema
Numele Domnului, va fi mântuit.”«
Vorbirea în alte limbi în ziua de Rusalii este evident o apari ie, care în caracterul ei are paralele
i contraste clare cu evenimentul de încurcare a limbilor ce a avut loc dup potop. Într-un anumit
sens am putea numi evenimentul de la Rusalii ca revenirea istoriei de construire a turnului Babel
din Geneza. Faptele Apostolilor 2 constituie contrapunctul nou-testamental al Genezei 11.
Ucenicii lui Isus vorbeau în tot felul de limbi str ine existente. Iudeii din str in tate auzeau pe
ucenicii lui Isus vorbind în multe i diverse limbi i dialecte ale rilor de origine (Faptele
Apostolilor 2, 5-12). Nu este vorba de o minune a auzirii, a a cum uneori se afirm gre it în baza
Faptelor Apostolilor 2, 8, ci este vorba realmente de o minune a vorbirii, c ci Faptele Apostolilor
2, 4 arat clar c ucenicii lui Isus se exprimau în limbi str ine.
f) Faptele Apostolilor 10, 44-48
Pân în momentul descris în Faptele Apostolilor 10 domnea printre credincio ii mesianici iudei
p rerea c cei ce nu sunt iudei i au venit la credin a în Mântuitorul Isus Hristos trebuiau s treac
la iudaism f când botezul prozelit. Numai în felul acesta ar fi devenit posibil ca i ei s primeasc
Duhul Sfânt, a a cum a avut loc la Rusalii cu cre tinii iudei (Faptele Apostolilor 2). Când
apostolul Petru, dup multe ezit ri, a vestit Evanghelia suta ului roman Corneliu i celor ce erau
cu el acolo, ace tia au primit Duhul Sfânt de îndat ce prin credin au primit vestea bun 51.
Dovada pentru aceasta era faptul c ace ti romani au început s laude pe Dumnezeu în limbi
str ine, necunoscute lor pân atunci, i aceasta la început, când înc nici nu erau boteza i.
Înso itorii iudei ai apostolilor au auzit i au în eles aceste rug ciuni52. Au fost complet deruta i,
c ci priveau aceasta ca imposibil. Deoarece ace ti iudei au în eles limbile str ine53 ale romanilor
din casa lui Corneliu, a devenit clar c era vorba de limba ebraic i de a a-numita arameica
palestinenzo-iudaic , ceea ce în gura acestor neamuri era atunci ceva cu totul deosebit. Acest
51

Aceasta este în concordan cu principiul înv turii apostolice din Efeseni 1, 13-14: credin ei mântuitoare în
Evanghelie îi urmeaz pecetluirea cu Duhul Sfânt. Ceea ce nu are loc în aceast ordine trebuie privit ca un caz
special. Compar cu Faptele Apostolilor 2, 38: de la iudeii din ziua de Rusalii s-a cerut mai mult decât de la
neamurile din Faptele Apostolilor 10, i anume ca mai întâi s aib loc botezul de m rturisire pe Mesia cel repudiat.
Faptele Apostolilor 8, 14-17: samaritenii, care erau popor du man al iudeilor, trebuiau mai întâi, prin punerea
mâinilor, s recunoasc unitatea cu credincio ii iudei.
52
Verbul grecesc akouô (Faptele Apostolilor 10, 46) are în eles dublu. Poate însemna »a auzi«, dar poate însemna i
»a în elege«.
53
A se lua seama la forma plural »limbile« din Faptele Apostolilor 10, 46!
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eveniment trebuia s demonstreze c Dumnezeu prime te în Biserica / Adunarea Sa pe p gânii
care s-au poc it, i anume f r ca ei mai înainte s fi devenit iudei printr-un botez prozelit
(Faptele Apostolilor 10):
»Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât Duhul Sfânt peste to i cei ce ascultau
Cuvântul. To i credincio ii t ia i împrejur54, care veniser cu Petru, au r mas uimi i când au v zut
c darul Duhului Sfânt s-a rev rsat i peste neamuri55. C ci îi auzeau vorbind în limbi i m rind56
pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: „Se poate opri apa ca s nu fie boteza i ace tia, care au primit
Duhul Sfânt ca i noi?” i a poruncit s fie boteza i în Numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au
rugat s mai r mân câteva zile la ei.«
g) Faptele Apostolilor 19, 1-7
Atunci când Pavel a venit la Efes în jurul anului 54 dup Hristos, a întâlnit circa doisprezece
ucenici ai lui Ioan Botez torul. Ace ti ucenici nu primiser Duhul Sfânt. Evenimentul de la
Rusalii (Faptele Apostolilor 2) le era str in, tot a a i multe alte lucruri care erau în leg tur
direct cu înv tura cre tinismului. Pavel i-a condus mai departe. Ca semn al identific rii lui cu
ei, c ci primiser vestirea Evangheliei de la Pavel, î i puse mâinile57 peste ei. Prin faptul c ace ti
b rba i au acceptat punerea mâinilor apostolilor, ace ti credincio i, vechi-testamentali pân în acel
moment, s-au f cut una cu credincio ii nou-testamentali. Când au primit Duhul Sfânt, au început
s vorbeasc în alte limbi.
Vorbirea în alte limbi st aici în leg tur cu acel pas dramatic, când credincio ii în sensul
Vechiului Testament devin credincio i în sensul Noului Testament.
»Pe când era Apolo în Corint, Pavel, dup ce a trecut prin inuturile de sus ale Asiei, a ajuns la
Efes. Aici a întâlnit pe câ iva ucenici, i le-a zis: „A i primit voi Duhul Sfânt când a i crezut?” Ei
au r spuns: „Nici n-am auzit m car c a fost dat un Duh Sfânt!” „Dar cu ce botez a i fost
boteza i?” le-a zis el. i ei au r spuns: „Cu botezul lui Ioan.” Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat
cu botezul poc in ei, i spunea norodului s cread în Cel ce venea dup el, adic în Isus.” Când
au auzit ei aceste vorbe, au fost boteza i în Numele Domnului Isus. Când i-a pus Pavel mâinile
peste ei, Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei, i vorbeau în alte limbi, i proroceau. Erau cam
doisprezece b rba i de to i.«
Se remarc cât de mult cele trei locuri din Faptele Apostolilor, care trateaz vorbirea în limbi,
stau în leg tur cu timpul de început al cre tinismului:
• În Faptele Apostolilor 2 avem începutul Bisericii.
• În capitolul 10 cei care nu sunt iudei sunt introdu i pentru prima dat în Biseric .
• În Faptele Apostolilor capitolul 19 este vorba de trecerea de la Vechiul Testament la Noul
Testament.
h) 1 Corinteni 12 – 14
Pavel a înv at în general pe cre tinii din Corint despre tema referitoare la darurile Duhului. Pe
lâng multe alte manifest ri ale Duhului Sfânt se vorbe te în aceste trei capitole despre darul
vorbirii în limbi. În Corint existau diverse abuzuri ale darurilor, precum i folosirea
necorespunz toare a lor. De aceea aceste capitole se caracterizeaz , pe de o parte, prin
înv tura general , iar pe de alt parte, prin corecturile specifice pe care le con in. Niciunde în
54

Ace tia sunt credincio ii dintre iudei care obi nuiau s taie împrejur în ziua a opta de la na tere pe copiii de parte
b rb teasc (Levitic 12, 3).
55
Ace tia sunt p gânii, popoarele neiudaice.
56
Grece te megalynô = a m ri, a vesti m rimea.
57
În slujba de jertfire israelit , punerea mâinilor avea un rol foarte important. Prin aceasta, cel care aducea jertfa se
f cea una cu jertfa. În locul celui care jertfea murea jertfa (Levitic 1,4; 4,29)
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Noul Testament nu g sim atâtea detalii referitoare la esen a vorbirii în limbi, a a cum g sim aici,
i în mod deosebit în 1 Corinteni 14.
În capitolul 12 este vorba de diversitatea ac iunilor pline de putere ale Duhului Sfânt. Aceast
diversitate se exteriorizeaz printr-o mul ime de daruri, slujiri i ac iuni.
În 1 Corinteni 13 este vorba de importan a dragostei. Dragostea lui Dumnezeu trebuie s fie
motiva ia în folosirea darurilor date de El.
În capitolul 14 este vorba de tema foloase. Darurile trebuie folosite în întrunirile Bisericii în a a
fel, încât s duc la zidirea sufleteasc a altor oameni. Niciodat s nu se foloseasc pentru
scoaterea în eviden a propriei persoane! Cu darurile s nu se slujeasc pentru sine însu i, ci
altora, fra ilor i surorilor i oamenilor necredincio i.
Pentru a putea prezenta pregnant aceast tem , Pavel a ales dou daruri, pe care le-a pus fa în
fa : vorbirea în limbi i prorocia, adic vorbirea c l uzit de Duhul Sfânt pentru zidire, sf tuire i
mângâiere. Dac nu sunt de fa persoane care vorbesc limbi str ine – a a este înv tura
apostolului –, atunci vorbirea în alte limbi nu folose te la nimic. Vorbitorul în alt limb are el
însu i foloase (1 Corinteni 14, 4a), pentru c tie exact ce spune (1 Corinteni 14, 2) – i desigur i
Dumnezeu, Cel care aude rug ciunea. Dar ceilal i oameni – spre deosebire de el – nu vor fi zidi i
(1 Corinteni 14, 4,6,17), pentru c cele spuse sunt pentru ei o tain de vorbire codificat (1
Corinteni 14, 2), ascult torii nu vor avea nici un folos, c ci ei nu tiu ce se spune (1 Corinteni 14,
9). Cel ce vorbe te este pentru ei un barbar (1 Corinteni 14, 9). Ei ocup locul celor lipsi i de
daruri (1 Corinteni 14, 16). În felul acesta, ascult torii nu pot primi înv tur (1 Corinteni 14,
19). Nu este izbitor, c aici este vorba numai de al ii, de ascult tori, c prin vorbirea în alte limbi
ei ar putea fi dezavantaja i, dar vorbitorul nu va fi niciodat dezavantajat? Cum se mai poate
atunci afirma, c cel ce vorbe te în alte limbi nu tie ce spune? O asemenea concep ie contrazice
întreg textul din 1 Corinteni 14! Vorbitorul în alte limbi din timpurile biblice a tiut totdeauna ce
spune, s-a zidit pe sine însu i prin con inutul celor spuse. În mod evident, nu este fenomenul
supranatural cel care zide te, ci ceea ce se spune. De îndat ce vorbirea în alte limbi putea fi
f cut în eleas ascult torilor prin traducere, atunci i ei se zideau suflete te (1 Corinteni 14, 5). În
orice caz, vorbitorul însu i se zidea (1 Corinteni 14, 4). Dar pura zidire de sine era un el minor.
Orice exercitare a darurilor trebuie s aib pe al ii în vedere. Textul biblic nu vorbe te absolut
nimic despre sim iri deosebite i nici de ac iunile descrise în capitolul 1 al acestei c r i, pe care
carismaticii le înal i le atribuie vorbirii în limbi. Aceste atribuiri sunt simple fantezii, pe care nu
le putem g si în afirma iile Cuvântului lui Dumnezeu, nici în 1 Corinteni 14, i în nici o alt parte
a Bibliei!
Red m textul din 1 Corinteni 12-14.
»[12,1] În ce prive te darurile duhovnice ti58, fra ilor, nu voiesc s fi i în necuno tin . [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. [3] De aceea v spun c
nimeni, dac vorbe te prin59 Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus s fie anatema!” i nimeni nu
poate zice: „Isus este Domnul”, decât60 prin Duhul Sfânt. [4] Sunt felurite daruri61, dar este acela i
Duh; [5] sunt felurite slujbe, dar este acela i Domn; [6] sunt felurite lucr ri, dar este acela i
Dumnezeu, care lucreaz totul în to i. [7] i fiec ruia i se d ar tarea62 Duhului spre folosul altora.
[8] De pild 63, unuia îi este dat, prin Duhul, s vorbeasc despre în elepciune; altuia s vorbeasc
despre cuno tin , datorit aceluia i Duh; [9] altuia credin a, prin acela i Duh; altuia, darul
t m duirilor, prin64 acela i Duh; [10] altuia, puterea s fac minuni; altuia, prorocia65; altuia,
58

Grece te pneumatikos = ac iune duhovniceasc / descoperire duhovniceasc / daruri duhovnice ti; compar cu 1
Corinteni 12, 7.
59
Adic : în puterea.
60
Adic : în puterea.
61
Grece te: charisma = dar al harului, un dar nemeritat. Compar cu Romani 6, 23; 1 Corinteni 7, 7.
62
Grece te: apokalypsis.
63
Alte liste cu daruri ale harului: 1 Corinteni 12, 28-30; Romani 12, 6-8; Efeseni 4, 11-12.
64
Sau: prin puterea.
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deosebirea duhurilor; altuia, felurite66 limbi; i altuia, t lm cirea67 limbilor. [11] Dar toate aceste
lucruri le face68 unul i acela i Duh, care d fiec ruia69 în parte70, cum voie te71. [12] C ci, dup
cum trupul este unul i are72 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 Hristos73. [13] Noi to i74, în adev r, am fost
boteza i de75 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. [14] Astfel, trupul nu este un singur m dular, ci mai
multe. [15] Dac piciorul ar zice: „Fiindc nu sunt mân , nu sunt din trup76”, - nu este pentru
aceasta din trup? [16] i dac urechea ar zice: „Fiindc nu sunt ochi, nu sunt din trup77”, - nu este
pentru aceasta din trup? [17] Dac tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dac totul ar fi auz, unde
este mirosul? [18] Acum dar Dumnezeu a pus m dularele în trup, pe fiecare a a cum a voit El.
[19] Dac toate ar fi un singur m dular, unde ar fi trupul? [20] Fapt este c sunt mai multe
m dulare, dar un singur trup. [21] Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuin de tine”; nici
capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuin de voi.78” [22] Ba mai mult, m dularele trupului,
care par mai slabe, sunt de neaparat trebuin . [23] i p r ile trupului, care par vrednice de mai
pu in cinste, le îmbr c m cu mai mult podoab . A a c p r ile mai pu in frumoase ale trupului
nostru cap t mai mult frumuse e, [24] pe când cele frumoase n-au nevoie s fie împodobite.
Dumnezeu a întocmit trupul în a a fel ca s dea mai mult cinste m dularelor lipsite de cinste:
[25] pentru ca s nu fie nici o dezbinare în trup: ci m dularele s îngrijeasc deopotriv unele de
altele. [26] i dac sufer un m dular, toate m dularele sufer împreun cu el; dac este pre uit un
m dular, toate m dularele se bucur împreun cu el. [27] Voi sunte i trup79 al lui Hristos, i
fiecare, în parte, m dularele lui. [28] i Dumnezeu a rânduit în Biseric , întâi, apostoli80; 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. [29] Oare to i81 sunt apostoli?
To i sunt proroci? To i sunt înv tori? To i sunt f c tori de minuni? [30] To i au darul
t m duirilor? To i vorbesc în alte limbi? To i t lm cesc82? [31] Umbla i dar dup darurile cele
mai bune. i v voi ar ta o cale nespus mai bun .
[13,1] Chiar dac a vorbi în limbi omene ti i îngere ti83, i n-a avea dragoste, sunt o aram
sun toare sau un chimval z ng nitor. [2] i chiar dac a avea darul prorociei, i a cunoa te toate
tainele i toat tiin a; chiar dac a avea toat credin a a a încât s mut i mun ii, i n-a avea
65

Acela i cuvânt i în urm toarele capitole 12-14.
Grece te: glossa = vorbire, limb str in , limb (ca organ al gurii).
67
Sau: interpretarea.
68
De durat : mereu / permanent.
69
Compar cu 1 Petru 4, 10.
70
De durat : mereu / permanent.
71
Duhul Sfânt este o persoan : O persoan are voin (»cum vrea«), sentimente (Efeseni 4, 30; Romani 15, 30) i
aptitudinea de a ac iona (»lucreaz «, »d «).
72
Acest verset accentueaz atât în elesul de individ, cât i cel de colectiv.
73
»Hristos« aici = trupul = Hristos unit cu cei mântui i ai Adun rii (compar 1 Corinteni 1, 13; Efeseni 3,4-6).
74
= Pavel, ca unul care nu era din Corint i adunarea local din Corint (compar cu Romani 12, 5). Trupul cuprinde
pe to i cei mântui i de pe tot p mântul.
75
Sau: în puterea
76
Problema complexului de inferioritate.
77
Problema complexului de inferioritate.
78
Problema complexului de superioritate.
79
Aten ie: aici nu se spune »voi sunte i trupul lui Hristos«, ci »trup al lui Hristos« (f r articol – vezi traducerea GBV
2001 n.t.). Adunarea local nu este Trupul lui Hristos, ci numai o parte din el. To i cre tinii n scu i din nou din toat
lumea constituie împreun Trupul lui Hristos.
80
Apostolii (cei doisprezece pentru Israel i Pavel pentru neamuri) nu au avut succesori (compar cu Efeseni 2, 20).
Acest dar a încetat. De aceea noi trebuie s diferen iem între darurile temporare i darurile permanente!
81
Cuvintele »oare to i« exprim c la aceast întrebare retoric trebuie s se r spund cu »nu«.
82
Sau: expun, interpreteaz to i?
83
Aceast propozi ie nu spune c îngerii vorbesc alt limb decât oamenii. Este vorba de limbi, pe care le vorbesc atât
oamenii, cât i îngerii (compar cu Isaia 6; Daniel 9; Luca 1; Faptele Apostolilor 10; Apocalipsa 4, etc).
66
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dragoste, nu sunt nimic. [3] i chiar dac mi-a împ r i toat averea pentru hrana s racilor, chiar
dac mi-a da trupul s fie ars, i n-a avea dragoste, nu-mi folose te la nimic. [4] Dragostea este
îndelung r bd toare, este plin de bun tate: dragostea nu pizmuie te; dragostea nu se laud , nu se
umfl de mândrie, [5] nu se poart necuviincios, nu caut folosul s u, nu se mânie, nu se gânde te
la r u, [6] nu se bucur de nelegiuire, ci se bucur de adev r, [7] acoper totul, crede totul,
n d jduie te totul, sufer totul. [8] Dragostea nu va pieri niciodat . Prorociile se vor sfâr i84;
limbile vor înceta85; cuno tin a va avea sfâr it86. [9] C ci cunoa tem în parte, i prorocim în parte;
[10] dar când va veni ce este des vâr it87, acest „în parte” se va sfâr i88. [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 dat89 ce era copil resc. [12] Acum vedem neclar, ca prin geam90 întunecat; dar atunci vom
vedea fa în fa . Acum, cunosc91 în parte; dar atunci, voi cunoa te92 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.
[14,1] Urm ri i dragostea. Umbla i i dup darurile duhovnice ti, dar mai ales s proroci i. [2] În
adev r, cine vorbe te în alt limb , nu vorbe te oamenilor, ci lui Dumnezeu; c ci nimeni nu-l
în elege, i, cu93 duhul, el spune taine94. [3] Cine proroce te, dimpotriv , vorbe te oamenilor, spre
zidire, sf tuire, mângâiere. [4] Cine vorbe te în alt limb , se zide te pe sine însu i95; dar cine
proroce te, zide te suflete te Biserica.96 [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 te97 aceste limbi, pentru ca s capete Biserica zidire sufleteasc 98. [6] În adev r, fra ilor,
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 tin , nici prorocie, nici înv tur ? [7] Chiar i lucrurile neînsufle ite,
care dau un sunet, fie un fluier sau o al ut : dac nu dau sunete deslu ite, cine va cunoa te ce se
cânt cu fluierul sau cu al uta? [8] i dac trâmbi a d un sunet încurcat, cine se va preg ti de
lupt ? [9] Tot a a i voi, dac nu rosti i cu limba o vorb în eleas , cum se va pricepe ce spune i?
Atunci parc a i vorbi în vânt. [10] Sunt multe feluri de limbi în lume, totu i nici una din ele nu
este f r sunete în elese. [11] Dar dac nu cunosc în elesul sunetului, voi fi un str in99 pentru cel
ce vorbe te, i cel ce vorbe te, va fi un str in pentru mine. [12] Tot a a i voi, fiindc râvni i dup
daruri duhovnice ti, s c uta i s le ave i din bel ug, în vederea zidirii suflete ti a Bisericii. [13]

84

Grece te katargeo = textual înseamn a pune deoparte, precum i a nimici, a distruge (compar cu Evrei 2, 14).
Grece te pauo = a înceta, a se pierde încetul cu încetul (compar cu încetarea zarvei în Efes, Faptele Apostolilor 20,
1: »a înceta« = pauo). Vorbirea în limbi nu va înceta într-o clipit la r pire (a a cum va fi de exemplu cuno tin a i
prorocia), ci se va pierde încetul cu încetul cu mult mai înainte (odat cu moartea celor ce au aceste daruri).
86
Grece te katargeo = textual înseamn a pune deoparte, precum i a nimici, a distruge (compar cu Evrei 2, 14).
87
La r pire (1 Tesalonicei 4, 13 i urm toarele, 1 Corinteni 15, 51 i urm toarele).
88
Grece te katargeo = textual înseamn a pune deoparte, precum i a nimici, a distruge (compar cu Evrei 2, 14).
89
Grece te katargeo = textual înseamn a pune deoparte, precum i a nimici, a distruge (compar cu Evrei 2, 14).
90
Ferestrele în antichitate erau din geam mat.
91
Adic »eu« ca subiect. Este vorba de cunoa terea individual i nu de ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit obiectiv în
Cuvântul S u.
92
Adic »eu« ca subiect.
93
Adic : în puterea.
94
În mod normal în Corint nu era situa ia ideal din Ierusalim din timpul Rusaliilor (Faptele Apostolilor 2: erau
prezen i mul i str ini). Dac în Corint se vorbea de exemplu limba arab , atunci în mod normal oamenii din Corint nu
în elegeau. Ceea ce se spunea era pentru ei o tain . Numai Dumnezeu în elegea cele spuse.
95
Deoarece vorbitorul st pânea vorbirea sa, el era permanent zidit suflete te prin însu i mesajul spiritual (a a cum cel
ce se ruga sau cel ce vestea Cuvântul profita cel mai mult din cele ce spunea), dar dragostea (1 Corinteni 13) poruncea
ca al ii s aib foloase, nu numai el însu i.
96
Folosul prorociei nu este dependent de situa ia de fapt. Acest dar poate fi folosit oricând spre folosul altora.
97
Sau expune.
98
Un fenomen supranatural în sine (ca de exemplu vorbirea în limbi) nu zide te suflete te. Numai con inutul celor
spuse poate s zideasc suflete te, s duc la maturizare spiritual .
99
Grece te barbaros (onomatopeic barbarbarbarbarbarbar. A a sun pentru cei ce nu cunosc o limb str in ).
85
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De aceea, cine vorbe te în alt limb , s se roage s aib i darul s-o t lm ceasc .100 [14] Fiindc ,
dac m rog în alt limb , duhul101 meu se roag , dar mintea102 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. [16] Altmintrelea, dac aduci mul umiri cu duhul, cum va r spunde „Amin!”103 la
mul umirile, pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu tie ce spui?104 [17] Negre it, tu
mul ume ti lui Dumnezeu foarte frumos, dar cel lalt nu r mâne zidit suflete te. [18] Mul umesc
lui Dumnezeu c eu vorbesc în limbi mai mult decât voi to i.105 [19] 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 . [20] Fra ilor, nu fi i copii la minte106; ci, la r utate fi i prunci; iar la minte fi i oameni
mari.107 [21] În Lege108 este scris: „Voi vorbi norodului acestuia prin alt limb 109 i prin buze
str ine; i nici a a nu M vor asculta, zice Domnul.”110 [22] Prin urmare111, limbile sunt un
semn112 nu pentru cei credincio i, ci pentru cei necredincio i.113 Prorocia, dimpotriv , este un
semn nu pentru cei necredincio i, ci pentru cei credincio i. [23] Deci, dac s-ar aduna toat
Biserica la un loc, i to i ar vorbi în alte limbi, i ar intra i de cei f r daruri, sau necredincio i, nar zice ei c sunte i nebuni?114 [24] Dar dac to i prorocesc115, i intr vreun necredincios sau
vreunul f r daruri, el este încredin at de to i, este judecat de to i. [25] Tainele inimii lui sunt
descoperite, a a c va c dea cu fa a la p mânt, se va închina lui Dumnezeu, i va m rturisi c ,
într-adev r, Dumnezeu este în mijlocul vostru.116 [26] Ce este de f cut atunci, fra ilor? Când v
aduna i laolalt , dac unul din voi are117 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 . [27] Dac sunt unii,
care vorbesc în alt limb , s vorbeasc numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând: i unul s
100

Sau s-o expun . Sub aspectul formei de durat , acest verset ar trebui s sune astfel: »De aceea, cine vorbe te
[mereu] într-o limb , s se roage [mereu], ca [mereu] s-o t lm ceasc .«
101
= duhul omului (compar cu 1 Tesaloniceni 5, 23; Psalmul 77, 7; Romani 8, 16). Duhul omului – în opozi ie cu
duhul animalelor (Isaia 31, 3) – are aptitudinea unei gândiri superioare, s cerceteze i s în eleag . Duhul lui
Dumnezeu d duhului omului cuno tin divin .
102
Grece te: nous mou = »sens / în eles / afirma ie / puterea de expresie / sensul vorbirii mele« (adic con inutul a
ceea ce spun): Cuvântul nous înseamn de cele mai multe ori »minte«, »atitudine moral sau spiritual «, »ra iune«.
Aici îns nous este în opozi ie cu pneuma (duh). Mintea îns nu poate fi contrariul duhului omului. De aceea aici este
un alt în eles al cuvântului nous, acela care este în concordan cu contextul.
103
În ebraic = Adev rat! / Într-adev r! / A a s fie! / A a este! / Exact!
104
Vorbitorul tie ce spune, dar cel ce nu cunoa te limba nu tie. Vorbitorul poate spune »Amin!«, în timp ce aceia
care nu în eleg limba nu pot spune.
105
Pavel a avut de-a face în timpul c l toriilor lui misionare cu tot felul de grupe de vorbitori (cu barbarii pe insula
Malta – Faptele Apostolilor 28, 1 -, limba licaonean a p gânilor din Listra – Faptele Apostolilor 14, 11 -, etc.)
106
Grece te phrên; tot a a i a doua oar în acest verset. Acest cuvânt apare în Noul Testament numai aici. S-a folosit
aici, c ci restul cuvintelor pentru »minte« din versetele anterioare s-au folosit în sensul mai rar întâlnit de »sensul
vorbirii«.
107
Credin a i gândirea nu sunt în opozi ie! În cre tinism mintea (s n toas ) nu trebuie »atârnat în cui«.
108
No iunea de »Lege« înseamn aici Vechiul Testament.
109
În ebraica Vechiului Testament sunt dou cuvinte pentru »limb «: laschon = limb ; saphah = buze.
110
Citat din Isaia 28, 11-12. Aceast prorocie s-a împlinit în mod deosebit la Rusalii în Ierusalim. Dumnezeu a vorbit
lui Israel prin multe limbi str ine. Cu toate acestea, na iunea nu s-a reîntors la Dumnezeu, numai o r m i de 3.000
de oameni s-au poc it.
111
Prin expresia »prin urmare« Pavel deduce din Isaia 28 c vorbirea în limbi a fost hot rât de Dumnezeu în mod
deosebit pentru cei necredincio i.
112
Un semn este o indicare, un semnal. Vorbirea în limbi a fost o indicare cu privire la faptul c începând de la
Rusalii (Faptele Apostolilor 2) Dumnezeu dorea s aduc Evanghelia tuturor limbilor care erau pe p mânt.
113
În mod deosebit pentru necredincio ii din Israel.
114
Cu toate c vorbirea în limbi este pentru cei necredincio i, în situa ia în care cei necredincio i nu în eleg limba
str in respectiv , nu are nici un sens. Ea este chiar contraproductiv .
115
Grece te propheteuo = a proroci / a profe i; pro-pheteuo = textual »a vorbi (deschis)«, adic prin vorbire s aduci
la lumin ceva care este ascuns (independent de faptul c lucrul ascuns este în trecut [compar cu Isaia 14, 12 i
urm toarele, Ezechel 28, 12 i urm toarele], în prezent [Ioan 4, 17-19] sau în viitor [Apocalipsa 1, 1 i urm toarele].
116
Cu toate c prorocia este în mod deosebit pentru cei credincio i, ea este totdeauna de folos i pentru cei
necredincio i.
117
A a era în mod normal la Corinteni. Nu era nici o urm a unui sistem dirijat de un singur om.
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Vorbirea în alte limbi sau vorbire extatic ?
t lm ceasc . [28] Dac nu este cine s t lm ceasc 118, s tac în Biseric , i s - i vorbeasc numai
lui însu i i lui Dumnezeu. [29] Cât despre proroci, s vorbeasc doi sau trei, i ceilal i s judece.
[30] i dac este f cut o descoperire unuia care ade jos, cel dintâi s tac . [31] Fiindc 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. [32]
Duhurile119 prorocilor sunt supuse prorocilor120; [33] c ci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al
neorânduielii, ci al p cii,121 ca în toate Bisericile sfin ilor.122 [34] Femeile (voastre) s tac 123 în
Adun ri124, c ci lor nu le este îng duit125 s ia cuvântul126 în ele, ci s fie supuse, cum zice i
Legea.127 [35] Dac voiesc s capete înv tur 128 asupra unui lucru, s întrebe pe b rba ii lor
acas 129; c ci este ru ine130 pentru o femeie s vorbeasc în Biseric . [36] Ce? De la voi a pornit
Cuvântul lui Dumnezeu?131 Sau numai pân la voi a ajuns El?132 [37] Dac crede cineva c este
proroc sau insuflat de Dumnezeu133, s în eleag c ce v scriu eu, este o porunc a Domnului.
[38] i dac cineva nu în elege, s nu în eleag ! [39] Astfel, deci, fra ilor, râvni i dup prorocie,
f r s împiedica i vorbirea în alte limbi. [40] Dar toate s se fac în chip cuviincios i cu
rânduial .«

118

Sau interpret.
Grece te pneuma.
120
Compar cu contrastul la p gâni, în 1 Corinteni 12, 2.
121
Derularea strângerilor laolalt ale Adun rii potrivit înv turii biblice nu era stabilit mai dinainte. Trebuie s
existe o libertate în lucrare.
122
În toate adun rile cre tine din timpul acela, femeile t ceau în timpul orelor de adunare, Corint îns s-a constituit ca
un caz aparte.
123
Sigao = a t cea, a fi mut sau a fi lini tit; > sige = t cere, mu enie, lini te, calm; de zece ori: în Luca 9, 36; 18, 39;
20, 26; Faptele Apostolilor 12, 17; 15, 12,13; Romani 16, 25; 1 Corinteni 14, 28,30,34.
124
Grece te: en tais ekklesiais (de 2 ori; versetul 33 + 34); de 4 ori en ekklesia: 1 Corinteni 11, 9; 14, 19,28,35).
Interdic ia cu privire la t cere se refer la întrunirile oficiale ale Adun rii. Nu orice întrunire a cre tinilor este o
întrunire ca Adunare (compar cu întrunirile familiale, întâlnirile de femei, grupele de tineret, coala duminical ,
etc.).
125
»nu le este îng duit« = grece te ou ... epitrepetai = interzis la dispozi ia divin ; compar cu Faptele Apostolilor 14,
16; 16, 17; Marcu 10, 4 etc.
126
Laleo = a vorbi; acela i cuvânt este folosit pentru Dumnezeu (1 Corinteni 14, 29), pentru aceia care se roag ,
prorocesc, înva , vorbesc în alte limbi i vorbesc spre zidire; se întâlne te de 21 de ori în 1 Corinteni 14! Transcrierea
»nu este îng duit s ia cuvântul« explic în elesul cuvântului »s tac «.
127
Compar cu Geneza 3, 16. Aici nu este vorba de Legea de pe Sinai (Exodul 19 i urm toarele), sub care se afl
numai Israel, ci de porunca lui Dumnezeu dat str mo ilor oamenilor, care ca ordine în crea ie are în eles universal.
128
Adic în Adunare nu este voie nici m car s se pun întreb ri în public.
129
En oiko = în opozi ie cu »în Adunare«, grece te en ekklesia.
130
»ru ine« = aischros; de 4 ori în 1 Corinteni 11, 6; 14, 35; Efeseni 5, 12; Tit 1, 11.
131
O întrebare ironic : în toate adun rile femeile tac. În Corint este altfel. Probabil c în privin a aceasta, în Corint a
fost primit o alt descoperire, pe care, din p cate, celelalte adun ri nu o cunosc.
132
O întrebare ironic : în toate adun rile femeile tac. În Corint este altfel. Probabil c undeva, în alt parte, a fost
primit o alt descoperire, care, din p cate, a ajuns numai pân la Corint.
133
Un proroc sau în general unul care se las c l uzit de Duhul lui Dumnezeu, trebuie s fie în stare s recunoasc c
aceste îndrum ri vin de la Domnul.
119
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