
a. Darul mai mare – profeția (v.1-5) 

 

Imperativele introductive (v.1) 

 

Aceste două imperative au un singur scop: slujesc la tranziția dinspre ambele părți precedente (cap 12 și 13) spre problema actuală – abuzul 

limbilor în adunarea publică. 

 

     1. Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să proorociţi. 

 

Porunca „urmăriți dragostea” prezintă într-o formă imperativă ceea ce a fost transmis implicit în descrierea precedentă a dragostei. 

 

Imperativul „umblați după darurile duhovnicești” nu este doar o repetiție a argumentului anterior (12:31). De această data nu este 

„charismata” ci „pneumatika”, referindu-se probabil la vorbiri inspirate de Duhul. 

 

Calificarea imperativului cu „dar mai ales să prorociți” este argumentată în versetele care urmează.  

 

Direcția și scopul darurilor (v.2-4) 

 

2. În adevăr, cine vorbeşte în altă limbă, nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu-l înţelege, şi, cu duhul, el spune taine. 

3. Cine prooroceşte, dimpotrivă, vorbeşte oamenilor, spre zidire, sfătuire şi mîngîiere. 4. Cine vorbeşte în altă limbă, se zideşte pe sine 

însuş; dar cine prooroceşte, zideşte sufleteşte Biserica. 

 

Deși apostolul încearcă să calmeze zelul credincioșilor pentru vorbirea în limbi el nu subapreciază darul în sine, ci îl pune la locul 

potrivit. Pavel spune trei lucruri despre vorbirea în limbi:  

(1) direcția: este o comuniune cu Dumnezeu prin Duhul. Pavel înțelege darul ca fiind în mod esențial rugăciune și laudă. Vorbirea în 

limbi nu este percepută ca o adresare către ceilalți credincioși ci către Dumnezeu (vv.13-14, 28);  

(2) conținutul: sunt „taine” vorbite „cu duhul”. Termenul „taine” poartă semnificația de ceva care este în afara înțelegerii, atât a 

vorbitorului cât și a ascultătorului. Cu greu am putea înțelege altfel semnificația deodată ce Dumnezeu nu are nevoie să i se transmită înapoi 

tainele. 

(3) utilitatea: această vorbire îl zidește pe vorbitor (v.4). Unii spun că Pavel vorbește peiorativ (MacArthur, Gromacki). Zidirea de sine 

nu este centrare pe sine ci o edificare personală a credinciosului care vine prin rugăciune și laudă privată. Cineva s-ar putea întreba cum se 

poate zidi pe sine prin „taine” care nu sunt înțelese nici măcar de vorbitor. Răspunsul se află în ceea ce este afirmat mai târziu (vv.14-15). 

Contrar opiniilor multora, edificarea spirituală poate avea loc și prin alte căi decât prin cortexul creierului. Pavel însă vorbește despre 

adunarea laolaltă  unde este necesar doar ceea ce poate fi comunicat către credincioși prin mințile lor. 

În ciuda acestor cuvinte favorabile despre vorbirea în limbi totuși scopul apostolului nu este devoțiunea privată ci închinarea corporativă. 

De aceea el sfătuiește credincioșii să nu vorbească în limbi în închinarea comună (decât dacă este interpretată) ci mai degrabă să profețească 

deoarece ea aduce „zidire, sfătuire și mângâiere”. Aceste trei cuvinte stabilesc parametrii intenției divine pentru profeție. Pavel arată că 

focusul primar al profeției nu este viitor ci situația prezentă a poporului lui Dumnezeu.  

  

Sumarul comparației profeției și limbilor (v.5) 

 

5. Aş dori ca toţi să vorbiţi în alte limbi, dar mai ales să prorociţi. Cine prooroceşte, este mai mare decît cine vorbeşte în alte limbi; 

afară numai dacă tălmăceşte aceste limbi, pentru ca să capete Biserica zidire sufletească. 

 

Pavel va indica că vorbirea în limbi are valoare pentru individ, în rugăciune personală și privată (vv.14-15, 18-19). El dorește ca această 

dimensiune a vieții spirituale să fie o experiență a tuturor credincioșilor. Dar focusul lui prezent este altul și de aceea spune „dar mai ales 

să prorociți”.   

 

Prorocia nu este în mod inerent un dar mai mare, deodată ce toate darurile care vine de la Duhul sunt benefice. Este mai mare pentru că 

este inteligibilă și de aceea îi poate edifica pe alții. 

 

Calificarea „afară numai dacă tălmăcește aceste limbi” arată că problema nu este vorbirea în limbi per se (în sine) ci vorbirea în limbi 

fără interpretare. Interpretarea limbilor o aduce în contextul inteligibilității, și de aceea înseamnă că și ea poate zidi comunitatea. Acest lucru 

nu înseamnă că această vorbire este direcționată către comunitate ci că persoana care vorbește către Dumnezeu este acum inteligibilă, așa 

încât și alții pot beneficia de această vorbire a Duhului. 

 

Deși profeția pare să fie de preferat, este clar că urgența reală nu este legată de limbi și profeție pers se ci vorbire inteligibilă în adunarea 

strânsă laolaltă pentru ca toți să fie edificați. 



 

b. Analogii care argumentează pentru inteligibilitate (v.6-13) 

  

Aici găsim o elaborare a preocupării pentru ne-inteligibilitate și ne-edificare, acesta fiind caracterul limbilor neinterpretate în adunare. 

Introducerea arată scopul analogiilor care urmează. Întrebarea retorică din introducere arată focusul: ascultătorii nu beneficiază deloc din 

ceea ce nu pot înțelege. 

 

6. În adevăr, fraţilor, de ce folos v-aş fi eu, dacă aş veni la voi vorbind în alte limbi, şi dacă cuvîntul meu nu v-ar aduce nici descoperire, 

nici cunoştinţă, nici proorocie, nici învăţătură? 

 

Termenul descoperire este folosit într-o varietate de moduri, dar în acest argument se referă la un fel de vorbire dată de Duhul spre 

folosul comunității adunate. Cu ce se diferențiază de „cunoștință” și „prorocie” este greu de spus. Termenul „descoperire” pare totuși un 

termen mai inclusiv cuprinzând atât cunoștința cât și profeția. Numitorul comun al acestora este inteligibilitatea.  

 

Analogia instrumentelor muzicale  

 

7. Chiar şi lucrurile neînsufleţite, cari dau un sunet, fie un fluier sau o alăută: dacă nu dau sunete desluşite, cine va cunoaşte ce se cîntă 

cu fluierul sau cu alăuta? 8. Şi dacă trîmbiţa dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? 9. Tot aşa şi voi, dacă nu rostiţi cu limba o 

vorbă înţeleasă, cum se va pricepe ce spuneţi? Atunci parcă aţi vorbi în vînt. 

 

A vorbi în limbi în comunitate la închinare este ca și cum ai da cu mâna peste toate corzile alăutei făcând sunete muzicale dar fără a 

cânta o melodie plăcută. Nu există nici scop și nici beneficiu pentru ascultător.  Așa este cu limbile. Totuși nu trebuie pierdut din vedere 

preocuparea pentru corporativ. 

 

Aplicația „tot așa și voi” arată perspectiva ascultătorilor în comunitate la închinare când cineva vorbește în limbi: „atunci parcă ați vorbi 

în vânt”. 

 

Analogia fenomenului limbilor diferite 

 

10. Sînt multe feluri de limbi în lume, totuş niciuna din ele nu este fără sunete înţelese. 11. Dar dacă nu cunosc înţelesul sunetului, voi 

fi un străin pentru cel ce vorbeşte, şi cel ce vorbeşte, va fi un străin pentru mine. 12. Tot aşa şi voi, fiindcă rîvniţi după daruri duhovniceşti, 

să căutaţi să le aveţi din belşug, în vederea zidirii sufleteşti a Bisericii. 

  

Analogia nu este că vorbitorul în limbi vorbește o limbă străină, așa cum sugerează unii (Gundry), ci că cei care ascultă nu pot înțelege 

vorbitorul în limbi mai mult decât acela care vorbește o limbă străină. Această analogie subliniază perspectiva ascultătorului. Nu este că 

limbile diferite nu au semnificație pentru vorbitor, ci că nu au semnificație pentru ascultător. 

 

Aplicația finală începe ca și cea precedentă (v.9): „tot așa și voi”. Pavel nu repetă ceea ce ei făceau deja când spune „fiindcă râvniți 

după daruri”. Unii spun, datorită acestei expresii, că imperativele (12:31 și 14:1)  sunt citate din scrisoarea corintenilor. Mai degrabă, Pavel 

îi îndeamnă să redirecționeze zelul către vorbiri inspirate de Duhul care edifică (v.5). Vorbirile care nu sunt înțelese, chiar dacă vin de la 

Duhul, nu aduc vreun beneficiu (edificare) ascultătorului.  

 

Concluzia 

 

13. De aceea, cine vorbeşte în altă limbă, să se roage să aibă şi darul s-o tălmăcească. 

 

Această concluzie a paragrafului (6-12) aplică principiul edificării bisericii. În lumina argumentului anterior Pavel nu concluzionează 

că cineva ar trebui mai degrabă să profețească decât să vorbească în limbi deoarece nu profeția este preocuparea lui ci inteligibilitatea. 

Practica limbilor neinterpretate este provocată și nu limbile. 

 

c. Aplicația pentru comunitatea credincioșilor (14-19) 

 

14. Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. 

 

Posesivele „mintea mea” și duhul meu” arată că Pavel se referă la duhul său în rugăciune, nu la Duhul Sfânt. Uitându-ne și la celelalte 

pasaje (12.7-11; 14:2, 16) nu există dubii că Pavel considera limbile ca fiind o activitate a Duhului în viața cuiva. Cea mai viabilă soluție 

este să înțelegem că Pavel se referă la duhul lui care se roagă în timp ce Duhul îi dă această vorbire. 

 



Pavel nu spune că a te ruga în Duhul este ceva greșit deoarece mintea este fără rod ci doar afirmă starea de fapt când are loc vorbirea în 

limbi.  

 

 15. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cînta cu duhul, dar voi cînta şi cu mintea. 

  

„Mă voi ruga cu duhul” conform cu ce s-a spus și urmează înseamnă „mă voi ruga în limbi”. Deși nu aceasta este preocuparea principală 

a lui Pavel totuși el sugerează că aceasta era practica obișnuită prin care se edifica chiar dacă minta lui nu intra într-o asemenea rugăciune. 

Pe de altă parte combinația „dar” indică că aici este sublinierea, „mă voi ruga și cu mintea” – cu alte cuvinte „mă voi ruga și voi lăuda în 

grecește de dragul celorlalți”. 

 

Cântarea era o parte a închinării în iudaism și a fost integrată în închinarea creștină (Col. 3:16; Ef. 5:19). Unele cântări erau corporative. 

Pe lângă faptul că erau folosite ca laudă pentru Dumnezeu ele serveau și ca vehicule pentru instruirea comunității. Unele cântări erau „un 

fel de imnologie carismatică” în care lauda spontană era oferită la adresa lui Dumnezeu în congregație deși unele imnuri puteau fi cunoscute 

dinainte. 

 

16. Altmintrelea, dacă aduci mulţămiri cu duhul, cum va răspunde „Amin“ la mulţămirile, pe cari le aduci tu, cel lipsit de daruri, cînd 

el nu ştie ce spui?  

 

„Tu aduci mulţumiri cu duhul”  înseamnă aici lăudarea lui Dumnezeu în limbi în adunare. A spune „amin”-ul obișnuit arată că aici se 

are în vedere închinarea corporativă, acest cuvânt fiind luat din sinagoga evreilor indicând răspunsul din toată inima față de ceea ce spunea 

altcineva. 

 

Apostolul se referă aici fie la credincios fie la necredincios care nu are abilitatea de a înțelege ceea ce spune vorbitorul în limbi. Nu 

înseamnă că aceşti oameni nu au darurile Duhului ci se referă la oricine din comunitate care devine „idiotai” pentru vorbitorul în limbi - 

pentru că el nu înțelege ceea ce este spus.  

  

17. Negreşit, tu mulţămeşti lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămîne zidit sufleteşte. 

 

„Tu” și „celălalt” sunt cei descriși în versetul anterior, cel care vorbește în limbi și cel care nu înțelege. Ca și mai devreme (1-5 și 6-12) 

inteligibilitatea și edificarea sunt legate împreună. În adunare a doua nu poate exista fără prima. 

 

18. Mulţămesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decît voi toţi.  

 

- Pavel concluzionează argumentul într-o notă personală, ceea ce nu este surprinzător deoarece a mai făcut acest lucru (începând cu 6 și 

apoi începând cu 14).  

- Această afirmație ne face să observăm unul dintre aspectele pietății personale ale lui Pavel. 

- Chiar dacă ar fi un limbaj hiperbolic se subliniază realitatea și mai mult. Faptul că poate face această afirmație și că îi mulțumește lui 

Dumnezeu pentru aceasta – trebuie luat în serios. 

- Dacă presupoziția noastră este corectă, că apostolul își apară propriul statut pe baza propriului lor criteriu – vorbirea în limbi – și 

respinge felul în care ei îl foloseau, atunci aceste propoziții sunt intenționate să cadă ca un proiectil în corint. 

  

19. Dar în Biserică, voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înţelese, ca să învăţ şi pe alţii, decît să spun zece mii de cuvinte în altă limbă. 

 

Pavel a afirmat deja că îi întrece pe toți la vorbirea în limbi însă acum arată că nu acesta este lucrul esențial. Problema crucială nu este 

dacă cineva vorbește în limbi ci ce este potrivit în adunare. Dacă cineva a suspectat distincția pe care Pavel o face între devoțiunea privată 

și închinarea publică – această propoziție o afirmă explicit. 

 

d. Aplicația de dragul necredincioșilor (14:20-25) 

 

i. Îndemnul 

 

20. Fraţilor, nu fiţi copii la minte; ci, la răutate, fiţi prunci; iar la minte, fiţi oameni mari. 

 

- O schimbare în argument este făcută de apariția abruptă a îndemnului de a înceta să fie copii la minte. Pavel folosește această imagine 

pentru a-i sfătui în două direcții – (a) în concepția lor și (b) în comportamentul lor.  

- Probabil că aici se găsește și o doză de ironie ca și în folosirea aceleași imagini mai devreme (3:1-2).  

- Copilăria corintenilor consta în concepția potrivit căreia limbile serveau la a demonstra prezența Duhului în adunarea lor, când, de 

fapt, comunitatea credincioșilor dovedea o sumedenie de aberații comportamentale/etice care erau contrare trăirii în Duhul.  



  

ii. Textul  

 

21. În Lege este scris: „Voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă şi prin buze străine; şi nici aşa nu Mă vor asculta, zice Domnul.“ 

 

În contextul lui Isaia această vorbire „în alt limbă” de către străini nu afecta credința în Israel – ba chiar, conducea și era parte a judecării 

lor. Există patru alterații ale pasajului din Isaia pe care le face Pavel:  

1. Inversează ordinea „buze străine” și „altă limbă” punând „altă limbă” pe primul loc;  

2. Contrar Septuagintei (LXX) Pavel schimbă „ei vor vorbi” cu „(Eu) voi vorbi”;  

3. Schimbă „buze bâlbâitoare” cu „altă limbă” – această „altă limbă” fiind corintenii credincioși; 

4. Trece peste o secțiune considerabilă a textului din pasajul isaian și extrage finalul (v.12) unde schimbă „dar ei n-au vrut să asculte” 

cu „nici așa nu mă vor asculta” 

  

iii. Aplicația – afirmația 1 și 2 

 

22. Prin urmare, limbile sînt un semn nu pentru cei credincioşi, ci pentru cei necredincioşi. Proorocia, dimpotrivă, este un semn  nu 

pentru cei necredincioşi, ci pentru cei credincioşi. 

  

Prin expresia „prin urmare” Pavel deduce două afirmații antitetice din citatul Isaian. 

 

Prima afirmație reiese din însuși citatul din Isaia. Pavel spune cu alte cuvinte „contrar cu ceea ce credeți voi, acest cuvânt din Isaia arată 

că limbile nu sunt un semn pentru credincioși. Ele nu sunt evidența divină că voi sunteți duhovnicești, nici că Dumnezeu este între voi. Din 

contră, în adunare, limbile neinterpretate funcționează ca un semn pentru necredincioși.” Termenul „semn” poate avea doar o conotație 

negativă aici. „Semnul” funcționează în dezavantajul necredincioșilor, nu în avantajul lor. Cu alte cuvinte, pentru că ceea ce se vorbește în 

limbi este neinteligibil, necredincioșii nu primesc nici o descoperire de la Dumnezeu; și de aceea ei nu pot fi aduși la credință. Prin răspunsul 

lor față de lucrarea Duhului, văzând-o ca nebunie, sunt destinați pentru judecata divină.  

 

A doua afirmație pune din nou în contrast profeția cu vorbirea în limbi. El arată că și profeția este un „semn” dar, de această dată, pentru 

credincioși. Contrar preferinței lor pentru vorbirea în limbi, el afirmă că profeția, cu inteligibilitatea și caracterul ei revelator, funcționează 

ca un semn al aprobării lui Dumnezeu și al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor. această evidență este găsită în felul în care afectează 

necredincioșii. Exclamația ca răspuns la profeție „Dumnezeu este în mijlocul vostru” este un „semn” pentru credincioși, indicația că favorul 

lui Dumnezeu este peste ei.  

 

Așadar, limbile și profeția funcționează ca „semne” în două feluri diferite, în acord cu efectul pe care fiecare îl are asupra necredincioșilor 

când corintenii sunt împreună pentru închinare.  

 

Afirmația 1 ilustrată 

 

23. Deci, dacă s-ar aduna toată Biserica la un loc, şi toţi ar vorbi în alte limbi, şi ar intra şi de cei fără daruri, sau necredincioşi, n-ar 

zice ei că sînteţi nebuni? 

 

- Expresia „dacă s-ar aduna toată Biserica la un loc” sugerează că toți credincioșii din toate bisericile de casă se strângeau împreună 

într-un fel.  

- Acest versete arată și că cel puțin o expresie a închinării lor era „carismatică” în sensul că toți participau, inclusiv femeile și că era o 

exprimare spontană a darurilor de vorbire.  

- Deși este o exagerare „toți ar vorbi în alte limbi” totuși nu se poate trece peste implicația că toți credincioșii ar putea vorbi în limbi 

potențial.  

- Se poate nota și că aceste întâlniri ale întregii adunări erau accesibile și necredincioșilor.  

- În final, limbile nu doar că nu edifică biserica și nu sunt o evidență a ceea ce sunt corintenii dar și îi fac pe necredincioși să nu înțeleagă 

ce înseamnă să fii poporul Duhului lui Dumnezeu. 

  

Afirmația 2 ilustrată  

 

24. Dar dacă toţi proorocesc, şi intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredinţat de toţi, este judecat de 

toţi. 25. Tainele inimii lui sînt descoperite, aşa că va cădea cu faţa la pămînt, se va închina lui Dumnezeu, şi va mărturisi că, în adevăr, 

Dumnezeu este în mijlocul vostru. 

 



- Din nou profeția este prezentată ca o alternativă pentru limbile neinteligibile. În acest caz ea duce direct la convertirea necredinciosului 

vizitator.  

- Acest pasaj implică că profeția este potențial accesibilă pentru toți credincioșii, deodată ce toți sunt poporul Duhului.  

- Pavel nu spune „dacă profeții profețesc” ci „dacă toți profețesc” și nu spune „el este încredințat de profeți” ci este „încredințat de toți”. 

Natura și limbajul argumentației pare să exclude opțiunea că acest dar era limitat la un grup de oameni autorizați în comunitate care erau 

cunoscuți ca „profeți”.  

- Mai mult, nu înseamnă că Pavel se aștepta ca „toți” să profețească ci se deduce implicarea extensivă a întregii comunități în închinare, 

în special în manifestarea darurilor de vorbire inspirată. 

 

Întâi, necredinciosul este „încredințat” și „judecat” de toți. Aceasta este lucrarea de dovedire a Duhului Sfânt prin care expune păcatele 

și îi cheamă la a da seama în fața Dumnezeului cel viu. În această expunere se găsește și chemarea la pocăință;  

Doi, această „judecare” este a Duhului în inima necredinciosului, aducând această persoană la pocăință;  

Trei, rezultatul acestui proces de convingere începe printr-o lucrare internă în păcătos „tainele inimii lui sunt descoperite”. 

 Patru, rezultatul final al acestei expuneri înaintea lui Dumnezeu este convertirea. Pavel pare să citeze din Isaia 45:14 - „Numai la tine 

Se află Dumnezeu şi nu este alt Dumnezeu afară de El”.   

Această mărturisire a necredinciosului este un „semn” că profeția este pentru „credincioși”; este evidența sigură că favorul lui Dumnezeu 

este peste poporul Său.  

 

Rânduiala darurilor  

  

26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Cînd vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cîntare, altul o învăţătură, altul o descoperire, 

altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. 

 

- Prima propoziție oferă o descriere a ceea ce ar trebui să aibă loc în întâlnirile lor, fiind prezent și un ecou al preocupării anterioare 

(cap. 12) ca fiecare să aibă oportunitatea de a participa în lucrarea corporativă a bisericii. 

- a doua propoziție, îndemnul ca toate „să se facă spre zidire sufletească” este un ecou al preocupării argumentului precedent. 

- Pavel nu oferă un program a slujbei și nici nu prezintă exhaustiv ce are fiecare de oferit în lucrare. 

- toate elementele listate au fost precizate anterior și reprezintă tipuri variate de manifestări verbale ale Duhului care trebuie să apară în 

adunare. 

- ce este uimitor este absența unei conduceri sau a unui cuiva care să fie responsabil pentru ca aceste principii să fie respectate. 

Comunitatea este lăsată singură și cu Duhul Sfânt. 

  

27. Dacă sînt unii, cari vorbesc în altă limbă, să vorbească numai cîte doi sau cel mult trei, fiecare la rînd: şi unul să tălmăcească. 

  

Pavel arată cum vorbirea în limbi și profeția, în mod particular, pot sluji la edificarea adunării – aceste două daruri care au fost în prim 

plan în discuția precedentă 

Principiul 1. Pavel fie sugerează că într-o întâlnire trebuie să fie cel mult trei care să vorbească în limbi fie limitează numărul de vorbitori 

într-o secvență. Prima variantă pare mai potrivită. 

Principiul 2. Pavel dă al doilea principiu ca o formă corectivă pentru ce se întâmpla în Corint. Ei trebuiau să vorbească „fiecare la rând” 

deoarece Duhul nu posedă vorbitorul ci este supus în sensul că tot ceea ce are de spus o face inteligibil și în rânduială. 

Principiul 3. Pavel repetă ceea ce a mai spus de două ori (vv.5 și 13) „și unul să tălmăcească” cu diferența că tălmăcirea aparține altcuiva. 

 

28. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în Biserică, şi să-şi vorbească numai lui însuşi şi lui Dumnezeu. 

 

- Această calificare servește la a sublinia ceea ce a fost pe parcursul argumentului anterior cu privire la inteligibilitatea în adunare.  

- aici se pune într-o formă de regulament ceea ce a fost spus mai devreme în mai multe forme (vv.5, 6-13, și 14-19).  

- ca și înainte, Pavel nu interzice darul însuși. A vorbi lui însuși și lui Dumnezeu stă în contrast cu a vorbi adunării arătând că ei ar trebui 

să se roage lui Dumnezeu în privat. 

- aparte de sfatul final (v.39) acesta este cuvânt final despre limbi în acest argument.  

 

Andrei Croitoru, iunie 2015 

Gordon Fee, 1 Corinthians, NICNT. 


