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Z

iua de Rusalii a fost ziua de instalare a Duhului Sfânt ca administrator divin al Bisericii. Duhul Sfânt este adevãratul ºi unicul
vicar al Domnului Isus Hristos pe Pãmânt. Întreaga
administraþie a Bisericii i-a fost încredinþatã pânã la revenirea Lui în glorie.
Teoria adevãrului fãrã Duhul Sfânt nu poate mântui sufletul ºi nici
sfinþi inima. Fãrã a primi o luminã din partea Duhului Sfânt, omul nu poate
deosebi adevãrul de rãtãcire ºi existã riscul de a cãdea sub ispita Satanei.
Noi trebuie sã scoatem la ivealã adevãrurile speciale care ne despart de
lume ºi care au fãcut din noi copii ai lui Dumnezeu. Ele sunt adevãruri
legate de interese veºnice. Dumnezeu ne-a dat luminã cu privire la cele ce
se petrec acum în viaþa noastrã ºi trebuie sã arãtãm, atât faptic cât ºi prin viu
grai, lucrarea Duhului Sfânt. Întocmai aºa dupã cum profetul Ioel a prorocit,
vedem întâmplându-se în zilele noastre de azi: „Dupã aceea, voi turna
Duhul Meu peste orice fãpturã; fiii ºi fiicele voastre vor prooroci, bãtrânii
voºtri vor visa visuri, ºi tinerii voºtri vor avea vedenii” (Ioel 2:28).
În ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt s-a pogorât peste aproape 120 de persoane,
lucrare ce pânã atunci nu a mai fost întâlnitã. Modul de manifestare în timpul
pogorârii Duhului Sfânt este redat în Fapte 2:4:
- s-a auzit un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic;
- niºte limbi ca de foc s-au împrãºtiat peste fiecare dintre ei;
- toþi s-au umplut de Duhul Sfânt;
- toþi au început sã vorbeascã în alte limbi dupã cum le da Duhul sã
vorbeascã.
De atunci ºi pânã astãzi, bisericile creºtine penticostale trãiesc experienþa
botezului cu Duhul Sfânt.
Este adevãrat cã în viaþa particularã am putut constata cã nu întotdeauna
la botezuri cu Duhul Sfânt au fost vâjâituri puternice ºi limbi de foc, dar
întotdeauna semnul vorbirii în alte limbi este întâlnit ºi un har deosebit care
este semnul umplerii cu Duhul Sfânt. (Fapte 2.10; 10.45-46; 19.6 etc.)
Prin naºterea din nou omul trece de la moarte la viaþã, dar ca sã ajungã
la o viaþã deplinã de pãrtãºie cu Dumnezeu ºi pentru a-ºi duce mântuirea
pânã la capãt, trebuie cãutatã o experienþã superioarã naºterii din nou ºi
aceasta este botezul cu Duhul Sfânt. Numai cine a trecut prin aceastã
experienþã poate ajunge plin de Duhul Sfânt. Lucrarea aceasta poate fi
exprimatã printr-o ilustraþie simplã: un student care a reuºit la examenul de
admitere într-o facultate nu se poate umple de ºtiinþele ce se predau în acea
instituþie de învãþãmânt numai prin faptul cã a fost admis, el trebuie sã
stãruie zilnic în învãþãturã.
Scopul creºtinului în relaþia cu Dumnezeu trebuie sã fie acela de a fi
plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
8

Cuvântul Adevãrului

Referat prezentat la
Conferinþa Naþionalã a
Pastorilor de la Sovata, 4-6
octombrie 2011

„ªi toþi s-au
umplut de Duh
Sfânt, ºi au
început sã
vorbeascã în
alte limbi,
dupã cum le da
Duhul sã
vorbeascã”.
Faptele Apostolilor 2:4

Referat
MODALITÃÞI DE PRIMIRE A BOTEZULUI
CU DUHUL SFÂNT
Oricât de mult încercãm noi sã aprofundãm ºi sã
definim lucrarea Duhului Sfânt, pe deplin nu vom reuºi
niciodatã pentru cã fiinþa noastrã umanã este limitatã.
Apostolul Pavel recunoaºte cã acum „...cunoaºtem în
parte, ºi proorocim, în parte...” (1 Corinteni 13.9).
Privitor la metodele de primire a botezului cu Duhul
Sfânt, în practica uzualã a Bisericii Penticostale se
iniþiazã programe de rugãciune intensivã (în termeni
populari „stãruinþã”).
Se spune cã Sfântul Augustin se plimba într-o dimineaþã pe malul oceanului meditând la o lucrare foarte
importantã pe care dorea sã o scrie privitor la Dumnezeu,
la puterea ºi la lucrarea Lui. Deodatã, Sfântul Augustin
observã un copilaº care scotea cu o gãletuºã apã din
ocean ºi o turna într-o gropiþã fãcutã de el în nisip. La
întrebarea Sfântului Augustin de ce face lucrul acesta,
copilul i-a rãspuns cã vrea sã mute oceanul în gropiþa
sãpatã de el în nisip. Atunci a înþeles cã ºi el seamãnã cu
acel copil, încercând sã-L cuprindã pe Marele, Singurul
ºi Gloriosul Dumnezeu în mintea sa umanã.
Biblia ne vorbeºte despre trei modalitãþi de primire
a Botezului cu Duhul Sfânt:

1. Prin rugãciune sau în timpul rugãciunii
Domnul Isus a fost botezat cu Duhul Sfânt, dupã
mãrturia evanghelistului Luca, în timp ce Se ruga: „Dupã
ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat ºi Isus; ºi pe
când Se ruga, s-a deschis cerul, ºi Duhul Sfânt S-a coborât
peste El în chip trupesc, ca un porumbel. ªi din cer s-a
auzit un glas care zicea: „Tu eºti Fiul Meu preaiubit: în
Tine Îmi gãsesc toatã plãcerea Mea!” (Luca 3:21-22).
În Luca 11 citim cã Mântuitorul Isus Hristos îi învãþa
pe ucenici cum sã se roage ºi, în mod deosebit în versetul
13, El precizeazã cã Dumnezeu dã Duhul Sfânt celor

ce-L cer (adicã celor ce se roagã): „Deci, dacã voi, care
sunteþi rãi, ºtiþi sã daþi daruri bune copiilor voºtri, cu
cât mai mult Tatãl vostru cel din ceruri va da Duhul
Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:13).
Dupã ce Petru ºi Ioan au fost eliberaþi din temniþã,
au mers la ai lor ºi în timp ce se rugau s-a cutremurat
locul unde au fost ºi s-au umplut de Duhul Sfânt: „Dupã
ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaþi;
toþi s-au umplut de Duhul Sfânt, ºi vesteau Cuvântul lui
Dumnezeu cu îndrãznealã” (Fapte 4:31).

2. Prin punerea mâinilor
În douã situaþii din cartea Faptele Apostolilor gãsim
cã Botezul Duhului Sfânt a fost primit prin punerea
mâinilor. În Faptele Apostolilor capitolul 8, Luca
relateazã cã Petru ºi Ioan ºi-au pus mâinile peste
samariteni ºi aceºtia au primit Duhul Sfânt: „Apostolii,
care erau în Ierusalim, când au auzit cã Samaria a primit
Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru ºi pe
Ioan. Aceºtia au venit la samariteni ºi s-au rugat pentru
ei, ca sã primeascã Duhul Sfânt. Cãci nu Se coborâse
încã peste niciunul din ei, ci fuseserã numai botezaþi în
Numele Domnului Isus. Atunci Petru ºi Ioan au pus
mâinile peste ei, ºi aceia au primit Duhul Sfânt” (Fapte
8:14-17).
Când apostolul Pavel a ajuns la Efes, a întâlnit niºte
ucenici ai lui Ioan ºi i-a întrebat dacã au primit Duhul
Sfânt atunci când au crezut. Miraþi, ucenicii lui Ioan
i-au rãspuns cã nici nu au auzit cã ar fi fost dat un Duh
Sfânt. Apostolul Pavel îºi pune mâinile peste ei ºi Duhul
Sfânt Se pogoarã manifestându-se prin vorbirea în alte
limbi ºi prorocie: „Când au auzit ei aceste vorbe, au
fost botezaþi în Numele Domnului Isus. Când ºi-a pus
Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste
ei, ºi vorbeau în alte limbi ºi proroceau. Erau cam
doisprezece bãrbaþi de toþi” (Fapte 19:5-7).
(continuare în pag. 10)
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(urmare din pag. 9)

Din cele douã situaþii a punerii mâinilor, unele confesiuni creºtine au fãcut o doctrinã, susþinând cã Botezul
Duhului Sfânt se poate primi doar aºa, dar neglijând
faptul cã atunci când în practica lor îºi întind mâinile,
vorbirea în alte limbi lipseºte.

3. Botezul Duhului Sfânt poate fi primit ºi
în timpul unei predici
Un exemplu grãitor este situaþia din casa sutaºului
Corneliu: „Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a
coborât Duhul Sfânt peste toþi cei ce ascultau Cuvântul.
Toþi credincioºii tãiaþi împrejur, care veniserã cu Petru,
au rãmas uimiþi când au vãzut cã darul Duhului Sfânt
s-a vãrsat ºi peste Neamuri. Cãci îi auzeau vorbind în
limbi ºi mãrind pe Dumnezeu....” (Fapte 10:44-46).
Chiar dacã nu gãsim menþiuni clare în Biblie,
experienþa vieþii creºtine ne-a dovedit cã Duhul Sfânt
poate fi primit ºi în alte feluri (întâlnite în practica
penticostalã):
- în timpul ungerii cu undelemn
- în timpul unei cântãri
- în timpul unei pãrtãºii frãþeºti
- meditând la jertfa Domnului Isus Hristos ºi la
frumuseþile Cerului
- în timpul unei stãri deosebite etc.
Botezul cu Duhul Sfânt este dat în exclusivitate
Bisericii: „ªi Eu voi ruga pe Tatãl, ºi El vã va da un alt
Mângâietor, care sã rãmânã cu voi în veac; ºi anume,
Duhul adevãrului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru cã nu-L vede ºi nu-L cunoaºte; dar voi Îl cunoaºteþi,
cãci rãmâne cu voi, ºi va fi în voi” (Ioan 14:16-17).
Întotdeauna când se stãruie dupã botezul cu Duhul
Sfânt, persoanele în cauzã ar trebui sã þinã cont de câteva
aspecte:
- sã fie nãscute din nou;
- dacã mai existã vreo greºealã sau pãcat ce nu a
putut fi pãrãsit, acesta trebuie mãrturisit;
- sã aibã o dorinþã mare de a fi botezate cu Duhul
Sfânt;
- sã aibã o credinþã mare cã Domnul Isus îi boteazã
cu Duhul Sfânt;
- sã fie gata sã se roage neîncetat în scopul acesta;
- sã fie convinºi cã meritul botezului cu Duhul Sfânt
nu le aparþine lor ci e darul lui Dumnezeu;
- sã îºi lase mintea sub controlul Duhului Sfânt;
- tot timpul sã încerce sã trãiascã într-o atmosferã
de laudã ºi meditaþie sfântã înaintea Domnului;
- sã participe la toate programele de rugãciune
(stãruinþã) ale bisericii;
- sã accepte sã iasã de sub controlul minþii ºi sã
vorbeascã în alte limbi, dupã cum dã Duhul Domnului.
Programele de rugãciune intensivã sau stãruinþã dupã
Duhul Sfânt trebuie sã constituie o preocupare deosebitã
a slujitorilor din bisericã. Nu este la îndemâna oricui
dreptul de a organiza o stãruinþã dupã Duhul Sfânt.
Lucrarea este pur spiritualã.
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De dorit ar fi ca în aceastã lucrare sã se implice în
mod direct pastorul bisericii. Prin autoritatea ºi investirea
care o are în anumite situaþii, pastorul are dreptul sã îºi
punã mâinile peste cei ce stãruie dupã Duhul Sfânt ºi sã
îi ajute în rugãciune.
Practicile colaterale bisericii au dovedit cã de multe
ori am avut de-a face ºi cu artificialitãþi. Nu putem
accepta sistemul stãruinþei impunând celui în cauzã sã
repete anumite propoziþii sau fraze aºa cum cineva i le
dicteazã. Duhul Sfânt, atunci când preia o persoanã, o
cerceteazã ºi ºtie mai bine ca noi cum sã procedeze; au
fost situaþii când în starea de euforie ºi putere ce s-a
revãrsat peste un stãruitor a putut doar sã mai pronunþe
o frazã sau un cuvânt pentru cã el nu se mai putea
concentra la alcãtuirea rugãciunii, mintea era luatã sub
controlul Duhului Sfânt ºi privirea era legatã de Cer.
De obicei asta se întâmplã unor persoane în momentul
premergãtor botezului cu Duhul Sfânt.
Fraþii slujitori urmãresc îndeaproape modul de
manifestare ºi cercetare a Duhului Sfânt ºi, prin înþelepciunea care le-a fost datã, îºi dau seama de autenticitatea
lucrãrii.
În momentul botezului cu Duhul Sfânt are loc o
stare de bucurie deosebitã, o dorinþã arzãtoare de a
rãmâne în prezenþa Domnului ºi în mod deosebit preamãririle ºi glorificãrile divine se produc prin vorbirea în
alte limbi.
În toate cazurile privind botezurile cu Duhul Sfânt
în Noul Testament, întâlnim vorbirea în alte limbi.
Dacã la Turnul Babel limbile i-au împrãºtiat pe
oameni pe toatã suprafaþa pãmântului, producând
neînþelegere între ei, în ziua Cincizecimii, limbile au
adunat mii de oameni, fiecare înþelegând în limba lui ce
se vorbeºte, mirându-se de ceea ce se întâmplã cu cei
120 din odaia de sus, fiind martori la zidirea nu a unui
turn, ci la întãrirea unui nou templu spiritual - Biserica
lui Hristos.
Niciunul dintre darurile Duhului Sfânt nu a fost urât
ºi batjocorit aºa cum a fost ºi este darul vorbirii în alte
limbi. Aproape toate darurile din 1 Corinteni 12,8 le
întâlnim ºi în Vechiul Testament, manifestându-se în
mod sporadic prin anumiþi oameni ai lui Dumnezeu
(proroci). Excepþie face darul vorbirii în alte limbi, pe
care nu îl gãsim decât în Noul Testament.
- Vorbirea în alte limbi este semnul exterior al
botezului cu Duhul Sfânt.
- Vorbirea în alte limbi este un semn uniform pentru
toate cazurile botezului cu Duhul Sfânt.
- Vorbirea în alte limbi dezvãluie personalitatea
Duhului Sfânt.
- Vorbirea în alte limbi este simbolul luãrii
credinciosului sub deplinul control al Duhului Sfânt.
- Vorbirea în alte limbi probeazã cã sursa ºi izvorul
credinciosului este Duhul Sfânt.
- Vorbirea în alte limbi ne indicã cinstea pe care o
acordã Dumnezeu vorbirii omeneºti.
- Vorbirea în alte limbi indicã prezenþa Domnului
în vorbirea ºi viaþa creºtinului.

Referat
Odatã cu botezul cu Duhul Sfânt trebuie sã aparã ºi
acest semn. Darul vorbirii în felurite limbi este necesar
pentru zidire personalã: „Cine vorbeºte în altã limbã,
se zideºte pe sine însuºi...” (1 Corinteni 14:4a) Dacã
este cine sã tãlmãceascã aceste limbi, darul acesta poate
fi ºi spre zidirea bisericii: „Aº dori ca toþi sã vorbiþi în
alte limbi, dar mai ales sã prorociþi. Cine proroceºte
este mai mare decât cine vorbeºte în alte limbi; afarã
numai dacã tãlmãceºte aceste limbi, pentru ca sã capete
Biserica zidire sufleteascã” (1 Corinteni 14:5).
Iatã deci cã o vorbire în alte limbi însoþitã de darul
tãlmãcirii are valoarea darului prorociei.
Vorbirea în alte limbi, manifestatã prin intermediul
Duhului Sfânt, întrebuinþeazã corzile noastre vocale
pentru exprimare, dar sursa este Duhul Sfânt.
Atât în cazul vorbirii în limbi cât ºi în cazul prorociei
este vorba de o cooperare între Duhul Sfânt ºi duhul
nostru. Atunci când vorbim în alte limbi, Pavel
precizeazã cã mintea este fãrã rod, iar duhul nostru se
roagã. „Fiindcã, dacã mã rog în altã limbã, duhul meu
se roagã, dar mintea este fãrã rod.” (1 Corinteni 14:14).
Vorbirea în alte limbi nu este o înºiruire de sunete
nearticulate sau o bolborosealã, ci trebuie sã fie o vorbire
cursivã, cu posibilitatea chiar de a fi studiatã.
BENEFICIILE VORBIRII ÎN ALTE LIMBI

ca sã capete Biserica zidire sufleteascã” (1 Corinteni
14.5).
6. Vorbirea în alte limbi este un semn al botezului
cu Duhul Sfânt: „ªi toþi s-au umplut de Duh Sfânt, ºi
au început sã vorbeascã în alte limbi, dupã cum le da
Duhul sã vorbeascã” (Fapte 2.4).
În exercitarea acestui dar, apostolul Pavel se vede
nevoit sã facã ordine în Biserica din Corint iar aceastã
ordine este necesar sã fie pãstratã ºi în bisericile noastre
de azi. Pavel face precizarea cã, dacã în Bisericã nu este
cine sã tãlmãceascã, atunci sã tacã cel ce vorbeºte în altã
limbã, pentru cã fãrã tãlmãcire vorbirea în alte limbi nu
aduce zidire Bisericii: „Mulþumesc lui Dumnezeu cã eu
vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toþi. Dar în
Bisericã voiesc mai bine sã spun cinci cuvinte înþelese,
ca sã învãþ ºi pe alþii, decât sã spun zece mii de cuvinte
în altã limbã” (1 Corinteni 14.16-19).
Apostolul Pavel a trasat specific liniile directoare
de folosire a darurilor în Bisericã, subliniind faptul cã
cinci cuvinte înþelese sunt mai importante ºi au valoare
mai mare decât zece mii de cuvinte într-o limbã necunoscutã.
Nu este rãu dacã cineva vorbeºte o frazã în alte limbi,
dimpotrivã, este chiar recomandatã vorbirea, dar Pavel
combate categoric abuzurile.
Extremele întotdeauna au denaturat adevãrul; cei
din Corint vorbeau în limbi în Bisericã atât de mult
încât Pavel a trebuit sã le spunã: „Dacã nu este cine sã
tãlmãceascã, sã tacã în Bisericã, ºi sã-ºi vorbeascã lui
însuºi ºi lui Dumnezeu” (1 Corinteni 14.28).

1. Vorbirea în alte limbi este un semn pentru cei
necredincioºi: „Prin urmare, limbile sunt un semn nu
pentru cei credincioºi, ci pentru cei necredincioºi. Prorocia, dimpotrivã este un semn nu pentru cei necredincioºi, ci pentru cei credincioºi” (1 Corinteni 14:22).
AFIRMAÞII PRIVITOARE LA VORBIREA
2. Prin vorbirea în alte limbi, fiecare credincios se
ÎN ALTE LIMBI
zideºte pe sine: „Cine vorbeºte în altã limbã, se zideºte
pe sine însuºi; dar cine proroceºte, zideºte sufleteºte
1. Foarte mulþi, certaþi cu orânduiala penticostalã,
Biserica.” (1 Corinteni 14.4)
spun cã este interzisã vorbirea în alte limbi în bisericile
3. Prin vorbirea în alte limbi dãm posibilitate penticostale, or lucrul acesta nu este adevãrat, pentru
duhului nostru sã se roage: „Fiindcã, dacã mã rog în
(continuare în pag. 12)
altã limbã, duhul meu se roagã, dar
mintea mea este fãrã rod” (1 Corinteni 14.14).
4. Prin vorbirea în alte limbi
avem posibilitatea sã-L lãudãm pe
Dumnezeu „cu duhul”, realizând
rugãciuni la cel mai înalt nivel de
pãrtãºie: „Altminterea, dacã aduci
mulþumiri cu duhul, cum va rãspunde
«Amin» la mulþumirile pe care le
aducu tu, cel lipsit de daruri, când el
nu ºtie ce spui? Negreºit tu mulþumeºti
lui Dumnezeu foarte frumos, dar
celãlalt nu rãmâne zidit sufleteºte” (1
Corinteni 14.16-17).
5. Vorbirea în alte limbi zideºte
Biserica, când este interpretatã:
Botez în apã oficiat în data de 23 septembrie a.c. în
„...Cine prooroceºte, este mai mare
Biserica Penticostalã din Sandra, judeþul Timiº, de
decât cine vorbeºte în alte limbi, afarã
prezbiterii Dorel Bujdei ºi Brãescu Gheorghe.
numai dacã tãlmãceºte aceste limbi,
Cuvântul Adevãrului
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(urmare din pag. 11)

cã în versetul 39 din 1 Corinteni
14, acelaºi apostol spune: „Astfel
dar, fraþilor, râvniþi dupã proorocie,
fãrã sã împiedicaþi vorbirea în alte
limbi”.
Vorbirea în alte limbi nu trebuie
împiedicatã, dar ea trebuie practicatã
în limitele rânduielii puse de Pavel
în Bisericã.
2. Nu puþini sunt aceia care considerã vorbirea în alte limbi un
semn al fanatismului.
Darul acesta nu este un semn al
fanatismului ºi nu este un semn
pentru cei botezaþi cu Duhul Sfânt
(Fapte 2.4), ci un semn pentru cei
necredincioºi: „Prin urmare, limbile
sunt un semn nu pentru cei credincioºi, ci pentru cei necredincioºi” (1
Corinteni 14.22a).
3. Explicaþia unor biserici,
diferite de biserica penticostalã, este
cã darul vorbirii în alte limbi este
de fapt capacitatea de a învãþa mai
multe limbi strãine pentru a vesti
Evanghelia în mai multe þãri, în
timp ce Biblia ne spune astfel:
„Pentru cã cine vorbeºte în altã
limbã, vorbeºte nu oamenilor, ci lui
Dumnezeu, pentru cã nimeni nu-L
înþelege, ci cu Duhul el spune taine”
(1 Corinteni 14.2).
4. Unii spun cã a vorbi în alte
limbi este o ruºine ºi cã numai
oamenii cãzuþi în delir ºi aceia ale
cãror facultãþi mintale nu funcþioneazã complet mai au asemenea
practici.
Irineu, în lucrarea intitulatã
„Împotriva ereziilor”, spune cã în secolul I î.Hr. se practica o „bolborosealã” de cãtre unele popoare idolatre ºi cã în anul 172 d.Hr. a apãrut
secta montaniºtilor, care a preluat
practica denaturatã a celor din
vechime.
Noi declarãm deschis vorbirea
în alte limbi ca fiind o vorbire a
Duhului ºi nicidecum o bolborosealã. De aceea, oricât ar fi de dispreþuit de oameni acest dar, nouã nu ne
este ruºine sã-l practicãm. Domnul
Isus, de altfel, le spune celor ce se
ruºineazã astfel: „Cãci de oricine se
va ruºina de Mine ºi de cuvintele
Mele, se va ruºina ºi Fiul omului de
12
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el, când va veni în slava Sa ºi a Tatãlui
ºi a sfinþilor îngeri” (Luca 9.26).
5. Pãrerea unora (pornind probabil de la afirmaþiile lui Irineu)
este cã atunci când cineva vorbeºte
în alte limbi, prin respectivul vorbesc niºte duhuri rele.
Pãrerea aceasta este combãtutã
de Biblie, respectiv de doctorul Luca
în cartea Faptele Apostolilor, unde
scrie: „ªi toþi s-au umplut de Duh
Sfânt, ºi au început sã vorbeascã în
alte limbi dupã cum le da Duhul sã
vorbeascã” Fapte (2.4). Deci, în alte
limbi poþi vorbi atunci când Duhul
Sfânt îþi dã sã vorbeºti, dar chiar ºi
atunci un argument puternic pentru
stabilirea autenticitãþii darului este
tot viaþa sfântã.
6. O altã afirmaþie despre vorbirea în alte limbi este cã ea poate fi
un mijloc de mândrie spiritualã ºi
cã cei ce folosesc acest dar nu fac
decât sã se preamãreascã pe ei înºiºi.
Atunci când cineva vorbeºte în
alte limbi, Biblia ne spune cã el preamãreºte pe Dumnezeu. „Cãci îi auzeau vorbind în limbi ºi mãrind pe
Dumnezeu...” (Fapte 10.46).
7. Unii teologi spun cã vorbirea
în alte limbi a fost numai pentru
ziua Cincizecimii.
Dacã lucrurile ar fi aºa, nu am
întâlni acest fenomen ºi la zece ani
dupã Cincizecime, în casa sutaºului
Corneliu. „Cãci îi auzeau vorbind
în limbi ºi mãrind pe Dumnezeu...”
(Fapte 10.46).
Dupã douãzeci de ani limbile se
fac auzite din nou când, la Efes,
Pavel îºi pune mâinile peste ucenicii
lui Ioan: „Când ºi-a pus Pavel
mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a
pogorât peste ei, ºi vorbeau în alte
limbi, ºi prooroceau.” (Fapte 19.6)
8. O altã teorie legatã de
vorbirea în alte limbi este cã ea a
þinut doar în perioada apostolilor.
Apostolul Pavel ne spune cã limbile
vor înceta doar odatã cu prorociile
ºi cunoºtinþa. „...Proorociile se vor
sfârºi; limbile vor înceta, cunoºtinþa
va avea sfârºit.” (1 Corinteni 13.8).
Atâta timp cât cunoºtinþa existã ºi
limbile ºi prorocia continuã.
9. Sunt creºtini aparþinãtori
unor biserici neoprotestante ºi ei
pretind cã au experimentat botezul

Duhului Sfânt, dar nu pot sã vorbescã în alte limbi pentru cã biserica
ºi conducerea ei i-ar exclude dacã
ar folosi acest dar. Despre oamenii
aceºtia apostolul Ioan spune: „Cãci
au iubit mai mult slava oamenilor
decât slava lui Dumnezeu.” (Ioan
12.43)
10. Unele biserici spun cã nu
pot practica acest dar pentru cã
tradiþia bisericii lor îi învaþã împotriva vorbirii în alte limbi. Ce tristã
afirmaþie ºi cât de nejustificatã este
poziþia celor ce fac astfel de afirmaþii! Despre ei, Domnul Isus spune:
„... ºi aþi desfiinþat astfel Cuvântul
lui Dumnezeu în folosul datinei
voastre.” (Matei 15.6).
11. Nu putem vorbi în alte
limbi, spun unii, pentru cã mulþi
nu cred, biserica s-ar destrãma ºi
lucrul acesta ar fi un mare rãu.
Niciunul dintre cei sinceri sã-L
cunoascã pe Dumnezeu nu s-ar tulbura, ci, dimpotrivã, vorbirea în alte
limbi ar fi pentru ei un semn, Biserica
s-ar zidi ºi, în mod deosebit, Dumnezeu ar fi proslãvit (1 Corinteni 14.2,5,22).
DIAVOLUL URÃºTE
VORBIREA ÎN ALTE LIMBI
John Osteen scria: „Nu existã
nici o altã manifestare a Duhului
Sfânt atât de mult dispreþuitã ca
vorbirea în alte limbi. Lumea religioasã tolereazã rugãciunea pentru
bolnavi, profeþia ºi multe alte lucrãri
asemãnãtoare, dar o menþiune a vorbirii în alte limbi începe cu persecuþie.”
Aceastã atitudine universalã este
anormalã ºi este nutritã de puterea
ºi influenþa supranaturalã a diavolului.
De ce nu poate suferi Satan vorbirea în alte limbi?
1. Satan nu poate suferi vorbirea în alte limbi pentru cã el ºtie cã
ea este semnul scriptural al creºtinului care a primit botezul cu Duhul
Sfânt. „Iatã semnele care vor însoþi
pe cei care vor crede: în Numele Meu
vor scoate draci; vor vorbi în limbi
noi...” (Marcu 16.17).
2. Satan nu poate suferi vorbirea în alte limbi pentru cã Dumnezeu a hotãrât ca, în acest mod,
credinciosul sã se zideascã sufleteºte.
(continuare în pag. 20)

Referat
(urmare din pag. 12)
„Cine vorbeºte în altã limbã, se zideºte
pe sine însuºi...” (1 Corinteni 14.4).
Niciodatã Satan nu va fi de acord cu
zidirea noastrã sufleteascã.
3. Satan nu poate suferi vorbirea
în alte limbi pentru cã el ºtie cã prin
limbi ºi tãlmãcirea lor, Biserica se
întãreºte. „Aº dori ca toþi sã vorbiþi în
alte limbi, dar mai ales sã proorociþi.
2 Timotei
4:3este
Cãci
veni
Cine
prooroceºte,
mai va
mare
decât
vremea
când
oamenii
nu
vor
cine vorbeºte în alte limbi; afarã numai
putea
sã sufere
dacã
tãlmãceºte
acesteînvãþãtura
limbi, pentru ca
sã capete
Bisericacizidire
sãnãtoasã;
îi vorsufleteascã.”
gîdila
(1 Corinteni
14.5)
urechile sã audã lucruri
Diavolul ar vrea ca Biserica sã slãplãcute, ºi îºi vor da
beascã, Împãrãþia lui Dumnezeu sã se
învãþãtori
dupã
lor.sã
dezbine
ºi el, care
estepoftele
uzurpatorul,
aibã satisfacþii; or, prin vorbirea în alte
limbi ºi tãlmãcirea limbilor, Biserica se
zideºte, creºte ºi merge din putere în putere.
4. Satan nu poate suferi vorbirea
în alte limbi pentru cã atunci când credinciosul o foloseºte, poate vorbi tainele
lui Dumnezeu ºi nici omul ºi nici diavolul nu-l poate înþelege. „În adevãr, cine
vorbeºte în altã limbã, nu vorbeºte
oamenilor, ci lui Dumnezeu; cãci nimeni
nu-l înþelege, ºi cu duhul, el spune
taine.” (1 Corinteni 14.2).
Cuvântul „tainã” are acelaºi înþeles
atât pentru om cât ºi pentru diavol. Mulþi
spun cã diavolul cunoaºte toate limbile
existente. Eu cred cã Dumnezeu mai are
cel puþin o limbã particularã ºi strict
confidenþialã între El ºi mântuiþii Lui
prin jertfa Domnului Isus Hristos. Cât
n-ar da Satan sã cunoascã aceastã tainã a
limbii de comunicare a Duhului lui Dumnezeu, dar aceastã limbã secretã a Tatãlui din Cer cu fiii Sãi de pe Pãmânt, a
Mirelui ceresc cu logodnica Sa ºi tainele
familiei cereºti se discutã doar între
membrii acestei familii!
5. Satan nu poate suferi vorbirea
în alte limbi pentru cã ea este un semn
supranatural al prezenþei Duhului
Sfânt pentru cei necredincioºi (1
Corinteni 14.22a).
Dacã ar sta în putinþa diavolului, el
ar distruge toate semnele prezenþei lui
Dumnezeu ºi ale drumului spre
Împãrãþia Divinã, numai cã aceastã
putere nu o are, pentru cã el a fost biruit
de Domnul Isus Hristos pe cruce.
6. Satan nu poate suferi vorbirea
în alte limbi pentru cã el ºtie cã prin acest
dar Duhul Sfânt poate sã se roage prin
credincios cu suspine care altfel nu pot
20
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fi exprimate ºi cã întotdeauna sunt
„dupã voia lui Dumnezeu”: „ªi tot
astfel ºi Duhul ne ajutã în slãbiciunea
noastrã: cãci nu ºtim cum trebuie sã ne
rugãm. Dar Însuºi Duhul mijloceºte
pentru noi cu suspine negrãite. ªi Cel
ce cerceteazã inimile, ºtie care este
nãzuinþa Duhului; pentru cã El
mijloceºte pentru sfinþi dupã voia lui
Dumnezeu.” (Romani 8.26.27)
Fiecare credincios pe care diavolul
îl întoarce împotriva acestei manifestãri
scripturale a Duhului Sfânt ajunge într-o
stare neputincioasã ºi tristã. Credinciosul
care nu vorbeºte în limbi se priveazã
pe sine de unul din modurile deosebite
prin care se poate zidi sufleteºte pe sine
însuºi. El nu poate vorbi tainele divine
ale lui Dumnezeu, nu poate fi un semn
pentru necredincioºi ºi nici nu are ajutorul supranatural al Duhului Sfânt în
rugãciune, conform voii lui Dumnezeu.
Dupã ce am vãzut cât de importantã
este vorbirea în alte limbi, dar am înþeles
ºi limitele exercitãrii acestui dar, dupã
rânduiala aºezatã în Corint, nu ne
rãmâne decât sã spunem împreunã cu
apostolul Pavel: „Ce este de fãcut atunci?
Mã voi ruga cu duhul dar mã voi ruga ºi
cu mintea; voi cânta cu duhul dar voi
cânta ºi cu mintea.” (1 Corinteni 14.15)
Darul vorbirii în alte limbi nu ni-L
dã Duhul Sfânt pentru a ne conduce viaþa,
ci El ne ajutã sã ne zidim sufleteºte ºi
însufleþeºte Biserica.
Vorbirea în alte limbi este necunoscutã de cel ce o rosteºte, iar rãspunderea
o are cel ce tãlmãceºte în cazul în care
greºeºte (de obicei altul tãlmãceºte).
Vorbirea în alte limbi este o vorbire
adevãratã ºi unii cercetãtori chiar au
studiat-o. Au fost cazuri când Dumnezeu
i-a avertizat pe unii într-o limbã strãinã,
întocmai ca ºi prin proorocie.
În perioada interbelicã, prin anul
1937, într-un sãtuleþ din Arad, un grup
de credincioºi erau adunaþi la rugãciune.
Împreunã cu cei adunaþi era ºi pastorul
de sector – un om simplu, de la þarã,
doar cu patru clase primare. În timp ce
fraþii se rugau au venit jandarmii, care
l-au arestat pe fratele pãstor ºi pe încã
trei fraþi ºi i-au dus din post în post pânã
la centrul raional al jandarmeriei, unde
au fost anchetaþi de cãtre un ofiþer. La
un moment dat, ofiþerul a dat ordin ca
doi jandarmi sã-i batã pe fraþi drept
pedeapsã cã s-au adunat la rugãciune fãrã
aprobare.
În timpul bãtãilor, pentru ca sã

poatã suporta mai uºor vâna de bou cu
care erau bãtuþi, fraþii se rugau ºi,
deodatã, pãstorul a început sã vorbescã
în alte limbi. Un om cu patru clase primare, care niciodatã nu a avut posibilitatea sã înveþe o altã limbã, acum vorbea
perfect în limba francezã ºi mesajul era
adresat ofiþerului care îl ancheta. Ofiþerul ºtia limba francezã ºi a înþeles când
Dumnezeu i-a spus: „Astãzi ei sunt în
mâna ta, dar mâine tu vei fi în mâna Mea.
Stai pe loc!” În momentul acela ancheta
s-a oprit, ofiþerul a îngãlbenit complet
ºi l-a întrebat pe pastor unde a învãþat el
limba francezã. Discuþiile au durat de la
miezul nopþii pânã la revãrsatul zorilor,
timp în care pastorul i-a explicat ofiþerului cum lucreazã Duhul Sfânt, ºi cã
vorbirea lui fusese doar o exercitare a
unui dar spiritual.
Cazuri ca cel de mai sus au fost
multe ºi ne dãm perfect seama cã lucrarea Domnului este desãvârºitã, ce pãcat
cã noi nu suntem desavârºiþi...
Închei acest capitol reamintind
cuvintele apostolului Pavel: „Dacã
sunt unii care vorbesc în altã limbã, sã
vorbeascã numai câte doi sau cel mult
trei, fiecare la rând; ºi unul sã
tãlmãceascã. Dacã nu este cine sã
tãlmãceascã, sã tacã în Bisericã ºi sã-ºi
vorbescã numai lui însuºi ºi lui
Dumnezeu”... „Cãci Dumnezeu, nu este
un Dumnezeu al neorânduielii, ci al
pãcii, ca în toate Bisericile sfinþilor.”
(1 Cor. 14.27-28, 33).
PLINÃTATEA DUHULUI SFÂNT
Apostolul Pavel recomanda
bisericii din Efes sã fie plinã de Duh:
„Nu vã îmbãtaþi de vin, aceasta este
destrãbãlare. Dimpotrivã fiþi plini de
Duh.” (Efeseni 5:8)
Numai o viaþã plinã de Duhul Sfânt
poate fi un loc pentru tronul pe care sã
stea Domnul Isus Hristos.
Analizând îndemnul „fiþi plini”,
constatãm cã expresia este la timpul
prezent continuu. Nu suntem chemaþi
sã ne raportãm, nostalgici, la o plinãtate
a trecutului, ci, dimpotrivã, trebuie sã
fim plini de Duhul clipã de clipã.
Toþi copiii lui Dumnezeu nãscuþi
din nou sunt nãscuþi ºi din Duh. Dar este
cu totul altceva sã fii plin de Duh. Una
este sã ai Duhul într-o anumitã mãsurã
sau cu mãsurã ºi cu totul altceva este ca
El sã ne aibã pe deplin ºi sã fim plini de
Duh.

Referat
„Fiþi plini” este la modul imperativ.
Nevoia plinãtãþii este urgentã, fiindcã
trãim vremea sfârºitului. Nu ajunge cã
am fost botezaþi cu Duhul Sfânt, cândva,
de mult, trebuie sã urmãrim, tot timpul,
umplerea cu Duhul Sfânt.
Ce este umplerea cu Duhul Sfânt?
Unii aºteaptã ca aceasta sã se facã sporadic ºi sã fie însoþitã de emoþii puternice,
descoperiri deosebite, simþul unei prezenþe maiestuoase care îþi zguduie fiinþa
din temelii.
Este adevãrat cã la botezul cu Duhul
Sfânt se produc asemenea stãri, însoþite
de fenomenul vorbirii în alte limbi, dar
nu putem spune cã numai aºa poate fi
umplut cineva de Duhul Sfânt. Sunt
credincioºi care doresc umplerea cu
Duhul Sfânt mereu în viaþa lor ºi ea se
produce fãrã stãrile amintite mai sus, ci
pur ºi simplu printr-o viaþã de supunere
totalã voii lui Dumnezeu, stãruind în
rugãciune, în citirea Bibliei ºi în urmãrirea îndeaproape a procesului sfinþirii
în viaþa lor.
Atunci întreaga lor fiinþã ajunge sub
îndrumarea Duhului Sfânt. Hristos
Însuºi, în persoana Duhului Sfânt, Se
aºazã în inima credinciosului, domnind
acolo cu putere ºi îndeplinindu-se astfel
ceea ce spune apostolul Petru: „Sfinþiþi
în inimile voastre pe Isus ca Domn.”
(1Petru 3:5)
Cele relatate mai sus ni le putem
imagina printr-o ilustraþie - un râu, care
poate fi umplut de apã în douã feluri:
a. poate fi umplut prin ploi torenþiale, cu zgomot mare când apele dau
peste albia lui, punând totul în miºcare.
(Aºa s-a întâmplat la Rusalii când râul
de apã vie s-a revãrsat la Ierusalim.)
b. la fel de bine, râul se poate umple
cu apa din zãpezile care se topesc primãvara, liniºtit, fãrã zgomot ºi cresc nivelul
apei continuu, pânã când râul este plin.
Râul se umple, deºi metodele de
umplere sunt diferite.
Important este sã fim plini de Duhul
lui Dumnezeu, chiar dacã El foloseºte
metode diferite. Atât în limba ebraicã,
cât ºi în limba greacã cuvântul folosit
pentru Duh este acelaºi care este folosit
pentru vânt: 1. pneuma (greacã) – Duh
(spirit), vânt; 2. ruah (ebraicã) – Duh,
vânt. Vântul poate adia liniºtit, ca zefirul
de searã, sau poate sufla cu tãria cea mai
mare, când este furtunã.
La fel este ºi cu umplerea Duhului
Sfânt. Poate veni deodatã în viaþa

omului sau se produce treptat.
Adeseori se face confuzie între
botezul cu Duhul Sfânt ºi umplerea cu
Duhul Sfânt. Botezaþi cu Duhul Sfânt
suntem o singurã datã, ºi ziua aceea rãmâne memorabilã, dar umplerea cu
Duhul Sfânt trebuie sã aibã loc periodic.
Chiar ºi Domnul Isus simþea nevoia
umplerii, de aceea Se retrãgea noaptea
ca sã se roage. Apostolii sunt întâlniþi
în casa lui Ioan Marcu la rugãciune, iar
apostolul Pavel ne îndeamnã: „Rugaþi-vã
neîncetat” (1Tesaloniceni 5:17) pentru cã
avem nevoie de umplere. În lupta spiritualã de zi cu zi, vasul inimii se goleºte
de putere ºi simþim nevoia umplerii cu
Duhul Sfânt.
Biserica Penticostalã crede în
naºterea din nou, în botezul cu Duhul
Sfânt, dar nu uitã cã ucenicii Domnului
Isus au fost umpluþi în repetate rânduri
cu Duhul Sfânt ºi este nevoie în viaþa
noatrã de lucrarea aceasta.
Tit vorbeºte în capitolul 3:5 despre
înnoirea fãcutã cu Duhul Sfânt iar
apostolul Petru, în Faptele Apostolilor
3:19, aminteºte de vremurile de
înviorare ce le aduce Duhul Sfânt în
viaþa noastrã.
Trist este cã unii vor sã rezolve probleme actuale cu puterea pe care au
primit-o acum zece ani, ºi nu reuºesc,
pentru cã ea nu mai existã... Fiecare
credincios trebuie sã fie ca un vas aºezat
lângã o fântânã pentru a fi mereu umplut
cu apa Duhului Sfânt. Ce bun este Dumnezeu pentru cã ºi astãzi primim acest
dar suprem!
Istoria povesteºte despre un împãrat
care a vrut sã-i dovedeascã unui ostaº
aprecierea lui, dãruindu-i propriul sãu
pahar, împodobit cu pietre scumpe.
„Darul acesta este prea mare pentru
ca eu sã-l pot primi” a spus soldatul.
„Darul nu este prea mare pentru ca eu
sã-l dau” a fost rãspunsul înþelept al
împãratului.
Aºa spun mulþi creºtini, astãzi, cã
Duhul Sfânt este prea mare pentru a-L
primi în interiorul lor. Dumnezeu însã
L-a fãgãduit ºi pentru El nu-i prea mult
sã-L dãruiascã celor ce-L doresc.
Sunt mulþi, astãzi, care pretind cã
sunt plini de Duhul Sfânt, dar care nu
pot dovedi acest fapt. Duhul Sfânt este
Duhul Vieþii ºi oricine Îl are trebuie sã
trãiascã o viaþã evlavioasã ºi sfântã,
fãrã pãcat. Pavel spune în Romani 8:2
cã „În adevãr, legea Duhului de viaþã

în Hristos Isus m-a izbãvit de legea
pãcatului ºi a morþii.”
Cel ce are înclinaþii spre pãcat nu
poate pretinde cã este plin de Duhul lui
Dumnezeu. „A fi plin” de Duhul Sfânt
este o cerinþã a lui Dumnezeu, ºi Pavel
îl îndemna pe Timotei sã înflãcãreze
darul care a fost pus în el, convins fiind
cã menþinerea plinãtãþii Duhului dã
succes lucrãrii pe care Timotei trebuia
sã o facã: „spre lauda slavei harului Sãu,
pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. În
El avem rãscumpãrarea, prin sângele
Lui, iertarea pãcatelor, dupã bogãþiile
harului Sãu.” (Efeseni 1:6-7)
Plinãtatea Duhului lui Dumnezeu
este posibilã numai atunci când folosim
darul lui Dumnezeu în scopul pentru
care ne-a fost dat.
Metodele prin care ne menþinem
mereu plinãtatea Duhului sunt:
- rugãciune: „Cine vorbeºte în altã
limbã se zideºte pe sine însuºi; dar cine
proroceºte zideºte sufleteºte biserica”
(1Corinteni 14:4).
- citirea Cuvântului: „Cãci niciun
cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de
putere.” (Luca 1:37)
- închinarea: „Nu vã îmbãtaþi de
vin, aceasta e destrãbãlare. Dimpotrivã,
fiþi plini de Duh. Vorbiþi între voi cu
psalmi, cu cântãri de laudã ºi cu cântãri
duhovniceºti, ºi cântaþi ºi aduceþi din
toatã inima laudã Domnului.” (Efeseni
5.18,19).
- mãrturia: „Ci voi veþi primi o
putere, când Se va coborî Duhul Sfant
peste voi, ºi-Mi veþi fi martori în Ierusalim, în toatã Iudeea, în Samaria ºi pânã
la marginile pãmântului.” (Fapte 1:8)
- trãirea în sfinþenie: „Ci sfinþiþi în
inimile voastre pe Hristos ca Domn.”
Fiþi totdeauna gata sã rãspundeþi oricui
vã cere socotealã de nãdejdea care este
în voi; dar cu blândeþe ºi teamã” 1 Petru 3:15
Botezul Duhului Sfânt conferã creºtinului noutestamental o poziþie superioarã în relaþia cu Dumnezeu ºi îl ajutã
sã îºi ducã mântuirea pânã la capãt. „ªi
voi, dupã ce aþi auzit Cuvântul adevãrului (Evanghelia mântuirii voastre), aþi
crezut în El ºi aþi fost pecetluiþi cu Duhul
Sfânt care fusese fãgãduit ºi care este o
arvunã a moºtenirii noastre, pentru
rãscumpãrarea celor câºtigaþi de
Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.”
(Efeseni 1:13-14)
Aºa sã ne ajute Dumnezeu. Amin!
Cuvântul Adevãrului
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