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Vorbirea în alte limbi sau vorbire extatic�? 

 

Introducere 
 
   Vorbirea extatic�1 este una din caracteristicile cele mai izbitoare ale a�a-numitei »mi�c�ri 
penticostal-carismatice«. Perioadele acestei apari�ii religioase se pot schi�a astfel: 
 
1. Începând cu anul 1906: timpul comunit��ilor penticostale în toat� lumea; 
2. Începând cu anul ca. 1960: mi�carea carismatic� în interiorul bisericilor protestante libere �i de 
stat; 
3. Începând cu anul ca. 1980: mi�carea de expandare a comunit��ilor cu »Power Evanghelism« �i 
influen�a ei puternic� asupra comunit��ilor care înc� nu au devenit carismatice. 
 
   Evaluarea acestui curent a condus chiar de la începutul apari�iei lui, acum aproximativ 100 de 
ani, la controverse aprinse între cre�tini. De aceea se pune întrebarea: este vorba în acest caz de o 
trezire lucrat� de Dumnezeu sau de o inducere în eroare din timpurile din urm�, în sensul celor 
spuse în Evanghelia dup� Matei 24, 11,24 �i 7, 21-23? 
   »Se vor scula mul�i proroci mincino�i, �i vor în�ela pe mul�i« (Matei 24, 11). 
   »C�ci se vor scula Hristo�i mincino�i �i proroci mincino�i; vor face semne mari �i minuni, pân� 
acolo încât s� în�ele, dac� va fi cu putin��, chiar �i pe cei ale�i« (Matei 24, 24). 
   »Nu oricine Îmi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împ�r��ia cerurilor, ci cel ce face voia 
Tat�lui Meu care este în ceruri. Mul�i Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am 
prorocit noi în Numele T�u? N-am scos noi draci în Numele T�u? �i n-am f�cut noi minuni în 
Numele T�u?” Atunci le voi spune curat: „Niciodat� nu v-am cunoscut; dep�rta�i-v� de la Mine, 
voi to�i care lucra�i f�r�delege!« (Matei 7, 21-23a). 
   În Noul Testament g�sim descrierea aptitudinii de a vorbi în limbi str�ine lucrat� de Dumnezeu, 
f�r� ca aceste limbi s� fi fost înv��ate mai înainte. Carismaticii �i ne-carismaticii care recunosc 
adev�rul inspira�iei divine al Sfintei Scripturi sunt to�i de acord, c� în timpul apostolilor a avut loc 
realmente aceast� minune a vorbirii. Se pune îns� întrebarea, dac� vorbirea extatic� practicat� în 
zilele noastre de milioane (!) de oameni este sau nu este acela�i lucru cu fenomenul biblic de 
odinioar�. 
   În cele ce urmeaz� voi încerca s� ar�t c� vorbirea extatic�, practicat� cât vezi cu ochii, este cu 
totul altceva decât g�sim în Biblie. Prin aceasta va deveni clar c� manifest�rile de atunci se 
deosebesc fundamental de cele din zilele noastre, �i anume atât de fundamental, încât se merit� s� 
le delimit�m prin defini�ii stricte. Pentru delimitarea lingvistic� propun ca în contextul minunii 
vorbirii în limbi str�ine prezentate în Noul Testament s� folosim expresia »vorbirea în alte limbi«, 
iar pentru manifest�rile din zilele noastre în contrast cu aceasta s� folosim consecvent expresia 
»vorbire extatic�«. Pe acest fundal se explic� �i alegerea titlului acestei lucr�ri: »Vorbirea în alte 
limbi sau vorbire extatic�?« 
   Prin vorbirea în alte limbi este vorba de aptitudinea dat� de Dumnezeu prin Duhul S�u de a 
st�pâni o limb� str�in� – f�r� s� o înve�i – a�a cum Adam în ziua când a fost creat putea s� 
vorbeasc� �i s� în�eleag� limba ini�ial� a omenirii (Geneza 2), a�a cum diferitele grupe de oameni 
de la turnul Babel puteau s� foloseasc� �i s� în�eleag� perfect noile limbi create de Dumnezeu prin 
încurcarea limbilor (Geneza 11). 
   Vorbirea extatic� practicat� ast�zi de milioane de oameni este, în opozi�ie cu vorbirea în alte 
limbi, o manifestare cu voce tare, neîn�eleas� de vorbitor. Vorbitorul este numai un mediator 
fonetic. Vorbirea extatic� în acest sens cuprinde un spectru larg: de la o produc�ie proprie �i pân� 
la inspira�ia supranatural�. Dac� folosesc aici cuvântul »inspira�ie«, prin aceasta nu am spus înc� 
nimic cu privire la sursa ei. 

                                                 
1 Vorbire care are loc în stare de extaz. 
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   Constatarea c� r�spândita vorbire extatic� din zilele noastre nu corespunde vorbirii în alte limbi 
prezentat� în Biblie are consecin�e mari în contextul întregii controverse în jurul mi�c�rii 
penticostal-carismatice. Dac� vorbirea extatic�, care este o caracteristic� important� a acestei 
mi�c�ri, se va dovedi c� nu este un fenomen biblic, atunci în consecin�� suntem constrân�i s� 
punem sub semnul întreb�rii �i celelalte manifest�ri speciale, precum �i înv���turile speciale ale 
acestei mi�c�ri, verificând în baza Bibliei aceste lucruri �i duhurile care le c�l�uzesc2. 
   Expunerile care urmeaz� au la baz� o parte din studiile mele de cercetare cu privire la apari�ia 
limbilor pe care le-am predat în anul 2000 la o universitate american�. În încheiere înc� o remarc� 
practic� cu privire la citirea acestor rânduri: adnot�rile con�in informa�ii suplimentare importante 
care, pentru a nu întrerupe firul expunerii, nu au putut fi preluate în textul de baz�. De aceea este 
important s� se citeasc� �i aceste adonot�ri. 
 
1. Caracterul �i lucrarea vorbitorului extatic din punctul de vedere al 

    carismaticilor 
    

    4 aspecte ale vorbirii extatice 

 

1. Dovede�te botezul cu Duhul Sfânt 
 
   Vorbirea extatic� este privit� de mul�i în mi�carea penticostal-carismatic� ca dovad� a botezului 
cu Duhul Sfânt3. Cine prime�te Duhul Sfânt într-o pretins� a doua tr�ire dup� poc�in�� (în 
contradic�ie cu Efeseni 1, 13-14) trebuie s� vorbeasc� extatic, potrivit dogmei clasice a mi�c�rii 
penticostale. Potrivit carismaticilor, care nu au aceast� dogm�, vorbirea extatic� este un semn 
posibil �i nu absolut necesar al botezului cu Duhul Sfânt4. 
 
2. Vorbire neîn�eleas� de cel care vorbe�te 
 
   Carismaticii tr�iesc vorbirea extatic� ca pe o vorbire, la care mintea sau intelectul vorbitorului 
nu este luat în considerare5. Vorbitorul extatic nu în�elege vorbirea sa6. 
 
3. Rug�ciune extatic� 
 
   Rug�ciunea în limbi este privit� de carismatici ca o form� deosebit de eficient� a rug�ciunii. 
Este un mijloc de zidire proprie, în sensul de înt�rire a corpului, sufletului �i duhului – cu toate c� 
cel ce se roag� în felul acesta nu în�elege ce spune7. Rug�ciunea extatic� este dat� ca rug�ciune de 
mijlocire eficient� – chiar �i pentru chestiuni necunoscute8, pentru înviorarea �i reculegerea 
propie9, ca protec�ie împotriva murd�riilor lumii10, pentru conducerea »r�zboiului spiritual«11. Se 

                                                 
2 Exemple de manifest�ri speciale �i înv���turi speciale ale mi�c�rii penticostal-carismatice sunt: botezul cu Duhul 
Sfânt ca a doua tr�ire, binecuvântarea Toronto, tactica r�zboiului spiritual, odihna în Duhul (»Slain in the Spirit«), s� 
râzi în Duhul, dansul în Duhul, proclama�ii cu ajutorul drapelelor �i a e�arfelor, vizualizarea, mi�carea Shepherd-
Discipleship, medierea primirii Duhului Sfânt, transferul de daruri, vindecarea l�untric�, evanghelia 
bun�st�rii/prosperit��ii, teologia împ�r��iei (»Dominion Theology«), spiritualitatea �i ecumenismul carismatic, 
moartea spiritual� a lui Isus, reinstaurarea func�iilor de apostol �i de proroc, etc. 
3 De exemplu: DORNFELD: A�i primit Duhul Sfânt?, pag. 48; HORTON: Darurile Duhului, pag. 180; YONGGI 
CHO: A patra dimensiune, pag. 70. 
4 SMITH: Charisma und Charismani, pag. 105. 
5 HORTON: Darurile Duhului, pag. 178; HAINEBACH: Ruga�i-v� în Duhul, pag. 32. 
6 HORTON: Darurile Duhului, pag. 178; HAINEBACH: Ruga�i-v� în Duhul, pag. 32; CHRISTENSON: 
Binecuvântarea �i fiin�a vorbitorului extatic, pag. 12. 
7 HAGIN: Doamne, înva��-ne s� ne rug�m, pag. 54, 60-61. 
8 DORNFELD: A�i primit voi Duhul Sfânt?, pag. 54-55; HAGIN: Rug�ciunea în limbi, pag. 22 �i urm�toarele. 
9 DORNFELD: A�i primit voi Duhul Sfânt?, pag. 55-56; HAGIN: Rug�ciunea în limbi, pag. 25-26. 
10 DORNFELD: A�i primit voi Duhul Sfânt?, pag. 56-57. 
11 ALVES: Doamne, înva��-m� s� m� rog, pag. 136 �i urm�toarele. 
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accentueaz� c� vorbirea extatic� te transpune în domeniul supranatural12. Vorbirea extatic� poate 
ocupa un timp lung în via�a de rug�ciune personal� a unui carismatic13. 
 
4. Mesaje în limbi 
 
   În interpretarea mesajelor în alte limbi, carismaticii cred c� primesc descoperiri �i comunic�ri 
deosebite de la Dumnezeu pentru timpul nostru.14 
 
 
Facerea de minuni prin vorbire extatic� 
 
   Vorbirii extatice, a�a cum am f�cut deja aluzie, în mi�carea penticostal-carismatic� îi este 
atribuit� facerea de minuni. În cele ce urmeaz� vom rezuma pe cele mai importante dintre ele în 
trei puncte: 
 

1. Efecte de binecuvântare asupra vorbitorului extatic 
 
   Se spune c� vorbirea extatic� are o influen�� mare, transformatoare, asupra vie�ii spirituale a 
celui ce o practic�. Se încarc� acumulatorii spirituali �i se îmbog��e�te în credin��, în putere, în 
pace, în bucurie �i binecuvântare15. Se afirm� c� prin vorbirea extatic� se pot închide por�ile de 
atac ale inamicului, cum ar fi poftele �i alte lucruri asem�n�toare16. Prin vorbirea extatic� pot s� 
dispar� tensiunile acumulate, mânia, ura ascuns�, am�r�ciunile, sentimentele de r�zbunare, frica, 
invidia, necazul, toanele, poftele rele, gelozia, deprimarea, grijile, chinurile suflete�ti, 
împov�r�rile, da, toate lucrurile negative17. 
 
2. Mijlocirea de autoritate 
 
   Autoritatea în vestirea Cuvântului este m�rit� prin vorbirea extatic�18. Rug�ciunea extatic� ar fi 
o arm� deosebit de puternic� în lupta împotriva demonilor. Ap�rarea împotriva puterilor 
întunericului �i alungarea demonilor poate avea loc eficient dac� se folose�te ca instrument 
vorbirea extatic�19. Vorbirea extatic� ar fi în lupta împotriva demonilor ca un »arunc�tor de ap�« 
al pompierilor, cu care demonii sunt doborâ�i la p�mânt �i cu care se poate stinge focul iadului20. 
 
3. O comunicare des�vâr�it� 
 
   Se spune c� rug�ciunea extatic� este »rug�ciunea des�vâr�it�«21, deoarece este 100% inspirat� 
de Duhul Sfânt – în opozi�ie cu rug�ciunile obi�nuite în limba proprie. În alte limbi te po�i 
exprima mult mai bine decât în limba matern�22. Se zice c� adorarea atinge punctul culminant în 
rug�ciunea extatic�23. Duhul omenesc nu ar mai fi legat de minte. El poate s� zboare �i s� 
dep��easc� toate îngr�dirile vorbirii controlate de minte24. Mintea este decuplat� în timpul vorbirii 

                                                 
12 DORNFELD: A�i primit voi Duhul Sfânt?, pag. 55. 
13 HAGIN: Doamne, înva��-ne s� ne rug�m, pag. 62. 
14 DORNFELD: A�i primit voi Duhul Sfânt?, pag. 51. 
15 DORNFELD: A�i primit voi Duhul Sfânt?, pag. 58-59. 
16 HAINEBACH: Ruga�i-v� în Duhul, pag. 21. 
17 HAINEBACH: Ruga�i-v� în Duhul, pag. 23. 
18 DORNFELD: A�i primit voi Duhul Sfânt?, pag. 51. 
19 ALVES: Doamne, înva��-m� s� m� rog, pag. 136 �i urm�toarele. 
20 HAINEBACH: Ruga�i-v� în Duhul, pag. 49-51. 
21 ALVES: Doamne, înva��-m� s� m� rog, pag. 137. 
22 HORTON: Darurile Duhului, pag. 181-182. 
23 HAGIN: Doamne, înva��-ne s� ne rug�m, pag. 61. 
24 HAGIN: Doamne, înva��-ne s� ne rug�m, pag. 62. 
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extatice25. Se zice c� ar fi posibil s� comunici cu Dumnezeu pe o treapt� mult mai superioar�, de 
la duh la duh26, c� se poate lua leg�tura cu Dumnezeu într-o dimensiune nou� �i prin putere 
spiritual� te po�i p�stra în dragostea lui Dumnezeu27. 
 
Interpretarea vorbirii extatice 
 
  Interpretarea vorbirii extatice nu se face cu ajutorul min�ii t�lm�citorului, ci prin directa 
inspira�ie a Duhului lui Dumnezeu. T�lmaciul nu va în�elege niciodat� limba pe care o 
interpreteaz�. Nici nu este sarcina lui s� redea cuvintele supranaturale în expresii exacte în limba 
proprie. În cazul vorbirii extatice este vorba de cuvinte complet necunoscute. Interpretarea este ea 
îns��i o minune, întocmai ca �i vorbirea în alte limbi28. 
   În continuare vrem s� ne ocup�m detaliat cu vorbirea în alte limbi pe care o g�sim în Biblie. 
Vom cerceta am�nun�it ce spune Sfânta Scriptur� despre caracterul �i lucrarea vorbirii în limbi. 
Prin aceasta vom putea s� compar�m �i s� contrast�m vorbirea în limbi biblic� �i t�lm�cirea 
acestor limbi cu vorbirea extatic�, carismatic� �i interpretarea limbilor din zilele noastre. 
 
 
2.    30 de teze cu privire la tema »Vorbirea în alte limbi în Biblie« 
 
   Despre ce este de fapt vorba în cazul vorbirii în alte limbi în timpurile biblice? Cum a avut loc 
vorbirea în alte limbi? În cele ce urmeaz� voi prezenta 30 de teze referitoare la aceast� tematic�. 
În primul rând este vorba de afirma�ii simple, nejustificate. Carismaticii vor fi de acord cu 
anumite teze �i le vor confirma f�r� probleme, dar o parte din aceste afirma�ii le vor respinge cu 
hot�râre. Oricum ar fi, dup� aceea vom trata detaliat fiecare tez� �i o vom analiza pe baza textului 
biblic. 
 
1. Dumnezeu este d�t�torul tuturor limbilor umane naturale, în zilele noastre exist� – f�r� s� 
num�r�m �i dialectele – circa 6.800 de limbi (compar� cu Geneza 2 �i 11). 
2. Deoarece limbile omene�ti sunt de fapt limbile lui Dumnezeu (consecin�� a tezei 1), toate sunt 
capabile s� fie purt�torii Cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este valabil atât pentru limbile 
textului original inspirat �i des�vâr�it al Bibliei (ebraica, arameica �i greaca), precum �i pentru 
limbile naturale ale traducerilor Bibliei în toat� lumea. (În zilele noastre exist� traduceri ale 
Bibliei sau p�r�i din Biblie în mai mult de 2.300 de limbi.) 
3. Limbile vorbitorilor în limbi din Biblie, în compara�ie cu limbile pe care Dumnezeu le-a dat lui 
Adam la crearea lui �i la diversele gin�i în timpul încurc�rii limbilor la turnul Babel, nu erau 
mijloace de comunicare înalte. 
4. Darul vorbirii în alte limbi în Biblie este un dar supranatural dat de Dumnezeu. 
5. Duhul Sfânt a mijlocit aptitudinea de a st�pâni vorbirea în alte limbi. 
6. Vorbitorul în limbi st�pânea aceste limbi str�ine, f�r� ca mai înainte s� le fi înv��at. 
7. Vorbitorii în alte limbi din Biblie st�pâneau activ acele limbi str�ine. Duhul omenesc din ei 
contribuia activ la alc�tuirea vorbirii. 
8. St�pânirea limbilor includea în sine �i o exprimare corect�. 
9. Vorbitorii în alte limbi din Biblie st�pâneau nu numai anumite limbi principale, ci chiar �i 
diverse dialecte. 
10. În cazul vorbirii în alte limbi în Biblie nu este vorba de un bâlbâit, de sunete nearticulate sau 
de un torent de sunete lipsite de prozodie29, ci de limbi adev�rate. 

                                                 
25 MARGIES: Botezul Duhului?, pag. 108. 
26 HAGIN: Rug�ciunea în limbi, pag. 13. 
27 HORTON: Darurile Duhului, pag. 200. 
28 HORTON: Darurile Duhului, pag. 200. 
29 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. 
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11. Vorbitorii în alte limbi din Biblie nu au rolul de medium. Con�tiin�a lor, respectiv mintea, 
intelectul lor nu era pasiv, îngr�dit sau chiar scos din func�iune. 
12. Vorbitorii în alte limbi din Biblie au fost mereu deplin con�tien�i de ce spuneau. Ei erau numai 
vorbitori, cu ajutorul Duhului Sfânt. 
13. Vorbitorii în alte limbi din Biblie erau în timpul vorbirii într-o stare lucid�, a deplinei st�pâniri 
de sine. 
14. St�pânirea de sine includea �i autocontrolul în ceea ce prive�te vorbirea. 
15. Con�inutul vorbirii în alte limbi trebuia s� contribuie la zidirea ascult�torilor. 
16. Mesajul vorbirii în alte limbi d�dea na�tere la zidire sufleteasc� �i nu la fenomene 
supranaturale. 
17. Vorbirea în alte limbi avea sens numai dac� ascult�torii puteau s-o în�eleag�. Dac� cei prezen�i 
nu în�elegeau acele limbi, atunci ele trebuiau traduse. 
18. Vorbitorul în alte limbi se zidea totdeauna pe sine însu�i (tot a�a ca �i la rug�ciunea sau 
predica în limba matern�)30, c�ci el �tia totdeauna ce spune. 
19. Nu to�i cre�tinii din perioada de început a cre�tinismului puteau vorbi în limbi, ci numai 
anumi�i cre�tini, aceia care prin alegerea suveran� a lui Dumnezeu primeau acest dar. 
20. În Noul Testament era numai un fel de vorbire în alte limbi. La vorbirea în alte limbi din 
Faptele Apostolilor din capitolul 2 este acela�i fenomen ca �i în 1 Corinteni 12-14. 
21. În alte limbi se putea vorbi, cânta sau ruga. 
22. Vorbitorii în alte limbi aveau voie s� vorbeasc� numai unul dup� altul, niciodat� simultan. 
23. În întrunirile Adun�rii aveau voie s� vorbeasc� în alte limbi cel mult trei vorbitori. 
24. Darul vorbirii supranaturale trebuia s� arate în mod deosebit poporului Israel c� o dat� cu 
Rusaliile (Faptele Apostolilor 2) începea o nou� epoc�, epoca misiunii mondiale: începând din 
acel moment, Dumnezeu nu mai vorbe�te numai într-o limb� (ebraic�) unui popor (Israel) – ci în 
multe limbi, multor popoare. 
25. Cu toate c� darul vorbirii în alte limbi a fost dat în primul rând pentru poporul Israel 
necredincios, acest dar putea fi folosit �i spre folosul credincio�ilor în strângerile laolalt� ale 
Adun�rii. 
26. Vorbirea în alte limbi biblic� trebuia s� înceteze treptat �i – în opozi�ie cu celelalte daruri – s� 
nu r�mân� pân� la revenirea lui Hristos. 
27. Vorbirea extatic� propagat� în zilele noastre �i practicat� de milioane de oameni nu 
corespunde fenomenului biblic al vorbirii în alte limbi. 
28. La folosirea frecvent� a no�iunii de »vorbire extatic�« este vorba de redarea gre�it� a expresiei 
grece�ti en glossais lalein. Aceast� în�iruire verbal� de cuvinte ar trebui s� se traduc� în mod 
corect »vorbire în limbi«, respectiv »vorbire în limbi str�ine«. 
29. Aceia care au primit darul interpret�rii / traducerii au fost f�cu�i ap�i de Dumnezeu ca s� 
în�eleag� limba str�in� a vorbitorului în limbi. Ei posedau o în�elegere a limbilor a�a cum a avut 
Adam, care dup� crearea lui a putut s� în�eleag� vorbirea lui Dumnezeu (Geneza 2), �i ca �i 
oamenii dup� încurcarea limbilor, care de asemenea puteau s� în�eleag� limbile lor noi, f�r� ca s� 
le fi înv��at (Geneza 11). 
30. Interpre�ii vorbirii în alte limbi traduceau ce se spunea. Ei nu aveau nevoie de descoperiri 
deosebite cu privire la ceea ce ar putea însemna vorbirea în alte limbi, deoarece ei în�elegeau 
realmente limbile str�ine pe care le traduceau. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Deseori în timpul vestirii Cuvântului se poate face experien�a c� din propriile expuneri profi�i spiritual mai mult 
decât ascult�torii. Prin rug�ciunea în limba matern� se ob�ine totdeauna putere �i zidire l�untric� în p�rt��ia cu 
Dumnezeu, c�ci prin aceasta suntem mereu îndrepta�i spre DOMNUL. 


