
Rugandu-ne in limbi… 

 



 

Cum ii opreste Satan pe Crestini de a primi darul Vorbirii in Limbi? 



 

Satan a avut o campanile foarte de succes in impiedicarea crestinilor de 

a primi Vorbirea in Limbi. Sunt atat de multe minciuni si neintelegeri  in 

Biserica privitoare la acest dar. 



 

Pe scurt, Satan permite Bisericii sa vorbeasca despre el, sa il studieze, sa 

il dezbata, sa aiba o discutie doctrinal  draguta despre el, cata vreme nu 

il capata NICIODATA. 



 

La ce bun un soldat care stie totul despre arme, dar nu are una? 



 

Nefolosind acest dar ,a ologit Biserica, impiedicand multi credinciosi de 

la maturitate  pentru Daruri mai inalte. 

Este vremea sa folosim darurile pe care ni le da Dumnezeu! 



 

Daca esti un crestin care nu are inca Darul Vorbirii in Limbi… 

OBTINE-L! 



 

Inceteaza sa iti faci scuze ca nu ai nevoie de el, sau ai cazut din a-l 

obtine inainte.  

DOAR OBTINE-L! 



 

Si daca ai deja acest dar… 

FOLOSESTE-L! 

TREZESTE-L! 

Nu face nici un bine daca se afla in stare latenta. 



 

Sa ne uitam la cateva dintre MINCIUNILE care i-au impiedicat pe crestini 

de la primirea acestui dar. 



 

Minciuna 1: 

Este de la diavol, Satan vorbeste prin tine. 



 

Nu este nici un exemplu in Biblie de Darul Vorbirii in Limbi ca fiind de la 

diavol? 

“ Nimeni, daca vorbeste prin Duhul lui Dumnezeu nu zice: “ Isus sa fie 

blestemat!” Si nimeni nu poate zice “ Isus este Domnul”, decat prin 

Duhul Sfant.” I Corinteni 12: 3  

“ Daca ma rog in alta limba, duhul meu se roaga” 1 Corinteni 14: 14 

Deci Darul Vorbirii in Limbi nu este de la diavol. 



 

Minciuna 2: 

Nu este pentru toata lumea. 



 

Problema cu aceasta gandire este ca toti din Biserica primara a primit 

Darul Vorbirii in Limbi. 



 

Sa ne uitam la ce zice in Fapte 2. 

In ziua Cinzecimii, erau toti impreuna in acelasi loc… Si toti s-au umplut 

de Duh Sfant, si au inceput sa vorbeasca in alte limbi, dupa cum le da 

Duhul sa vorbeasca. 

Fapte 2: 1, 4 



 

Conform unui prieten pastor de-al meu, el conducea o intalnire de 

evanghelizare unde 300 de personae au inaintat pentru a primi acest 

dar. Si cand el s-a rugat, toti cei 300 l-au primit. Deci care sunt sansele 

ca acest dar sa fie numai pentru anumite personae si nu pentru altele. 

Este disponibil pentru toti cei care au credinta sa il primeasca. 



 

Minciuna 3: 

Am incercat deja, nu a functionat, nu il pot primi. 



 

In experienta mea, doar 5 minute de rugaciune pentru acest dar s-ar 

putea sa nu fie suficiente. Poate unii pastori unsi o pot face asa repede, 

dar pentru mine, am vazut ca o peroana va trebui sa insiste, si sa se 

roage din greu pentru a-l primi. 



 

Invatand oamenii despre acest dar va trezi credinta lor pentru a-l primi. 

S-ar putea sa ai nevoie sa te rogi mai mult de o ora, pentru a-l primi. 

Deci fii  rabdator! 



 

Persoanele care de obicei au probleme cu primirea acestui dar, sunt 

persoanele religioase, pentru ca mintile lor sunt pline de argumente  

spirituale , ca de ce nu pot sa il obtina, sau de ce nu au nevoie de el,  

sau de ce nu este important.  



 

Dupa ce am primit Darul Vorbirii in Limbi, in urmatoarele zile aveam 

probleme cum sa il pornesc.  Deci m-am gandit gresit ca poate l-am 

pierdut.  

M-am gandit, “ Oh, nu! Trebuie sa fi pacatuit, sau am facut o greseala si 

acum am pierdut darul!” 



 

Dar Biblia spune in Romani 11: 29, ca  darurile lui Dumnezeu sunt 

irevocabile, referindu-se ca El nu are de gand sa le ia inapoi. Doar 

pentru ca ai facut o greseala nu inseamna ca iti vei pierde darul. De 

fapt, un crestin poate trai in pacat, si totusi sa exerseze darurile 

supranaturale. 



 

Darul Vorbirii in Limbi NU iti garanteaza mantuirea. 

Un crestin poate sa nu aiba darul si sa intre in Rai, in timp ce un altul il 

poate avea, si totusi sa sfarseasca in iad. Deci nu lasati darurile spiritual  

sa te faca mandru. 

Si amintiti-va, nu puteti pierde darul, dar daca nu l-ai folosit pentru o 

vreme, atunci conform (2 Tim 1:6)Bibliei  va trebui sa   trezesti acest dar 

al lui Dumnezeu. 



 

In marturia prietenului meu, el evangheliza pe strazile din Chicago cand 

a intalnit o prostituata, care era probabil intr-o stare avansata cu 

drogurile. Aceasta femeie l-a acceptat pe Isus si a primit Darul Vorbirii 

in Limbi instantaneu. 



 

Si intr-un timp foarte scurt ea a inceput sa mearga in sus si in jos pe 

strazi cu mainile in aer, laudandu-L pe Dumnezeu, si folosindu-se de 

limba ei de rugaciune. 

Daca ea l-a putut primi, si tu poti. 



 

Minciuna 3: 

Nu avem nevoie de el. 

Si adevarul este ca, acesta este punctual cel mai rau al intelepciunii 

omului. Dumnezeu nu este confuz incat sa dea Bisericii un dar de care 

nu are nevoie. Lucrul de care chiar nu avem nevoie in biserica este 

intelepciunea omului. 



 

Majoritatea bisericilor nu lucreaza in supranatural. 

Nici o viziune. 

Nici o profetie. 

Nici un miracol. 

Nici o vindecare. 

Nici o eliberare. 

Nici o descoperire. 



 

1 Cor 4:20… “ Caci Imparatia lui Dumnezeu nu sta in vorbe, ci in 

PUTERE.” 

Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu care lucreaza in biserici. 



 

Minciuna 4: 

Darul a incetat dupa Biserica primara. 

Ba nu. 

Milioane de crestini au acest dar. 



 

Iata semnele care vor insoti pe cei ce vor crede: in Numele Meu vor 

scoate draci, vor vorbi in limbi noi- Marcu 16: 17. 

Deci Darul Vorbirii in Limbi nu a incetat. 



 

Minciuna 5: 

Este ciudat! 

Adevarul este ca, cum poti fi un crestin si sa iti fie frica de supranatural? 

Esti ca si cum ai fi un pescar, caruia ii este frica de apa. Un crestin 

trebuie sa fie capabil sa se descurce cu supranaturalul. 



 

Aceasta este doar frica omului. 

Frica omului, indeparteaza multi crestini de la a lucre  cu supranaturalul. 



 

Limba de rugaciune a surorii mele suna foarte ciudat, deloc ca o limba 

naturala. Multe persoane ar fi spus ca este falsa.  Dar intr-o zi a stat 

langa o persoana care vorbea limba Inuit, o limba rara a indienilor 

Eskimo. Dup ace a  auzit rugaciunea surorii mele, omul a spus “ 

Domnisoara, tu intelegi ceea ce spui?...Spui o frumoasa rugaciune 

Domnului.” Deci chiar daca limba surorii mele nu suna natural, era 

adevarata. Deci nu judecati limba de rugaciune dupa intelepciunea 

omului, pentru ca nu suna natural. 

Uneori s-ar putea ca crestinii sa aiba deja o limba de rugaciune, doar ca 

nu o cunosc. 



 

Si fiti in garda, satan vrea ca cei din jur sa te descurajeze din a-ti folosi 

darul. 



 

Minciuna 6: 

Biserica noastra nu se concentreaza pe darurile spirituale. 

Asta este doar o forma religioasa de a spune :” Ignoram darurile 

spirituale.” 



 

Iti poti imagina o biserica spunand, “ Noi nu ne concentram pe iertare” 

Sau “ Noi nu ne concentram pe sfintenie” 



 

Sa ne uitam la cateva dintre beneficiile folosirii limbilor de rugaciune. 

Iti zideste si ridica duhul. 



 

“Cine vorbeste in alta limba, se zideste pe sine insusi…”    1 Corinteni 

14: 4 

… “ ziditi-va sufleteste pe credinta voastra prea sfanta, rugati-va prin 

Duhul Sfant.”     Iuda 1: 20 



 

Sa ne uitam la Pavel, credinta lui era foarte puternica. El a spus….. 

“ Multumesc lui Dumnezeu ca eu vorbesc in alte limbi mai mult decat 

voi toti.” 

Daca era bine pentru Pavel, este bine si pentru tine. 



 

Conform multor marturii , darul Vorbirii in Limbi opreste  multe duhuri. 

Acest dar este folosit adesea in eliberari, pentru scoaterea de duhuri 

rele. 

Daca veti lupta lupta cea buna impotriva lui Satan, Rugaciunea in duhul 

este o arma puternica. 



 

Limba rugaciunii este modalitatea in care a inceput Dumnezeu Biserica 

primara. 

In Fapte 2 toti ucenicii erau impreuna in acelasi loc, au fost umpluti de 

Duhul Sfant si vorbeau in limbi. 

Si in prima zi, in jur de 3000 de personae s-au intors la Isus. 



 

Ei bine, daca aceasta este modalitatea in care a inceput Dumnezeu 

Biserica primara, atunci nu credeti ca este important sa NU evitam 

acest pas? 



 

De fapt, Isus a spus… 

… “ Asteptati pana veti fi imbracati cu putere de sus.” – Luca 24: 49 



 

Motivul pentru care multi crestini sunt extenuati este pentru ca NU 

sunt imputerniciti din Ceruri! Ei lucreaza cu propria putere, nu cu a lui 

Dumnezeu. Deci ei se simt obositi si suprasolicitati chiar daca Isus a zis “ 

Jugul Meu este bun, si sarcina Mea este usoara” (Matei 11: 30) . Acesti 

crestini trebuie sa fie imputerniciti din Ceruri! Acesta este planul lui 

Dumnezeu. 



 

In majoritatea cazurilor (nu toate),  crestinii care lucreaza cu daruri mai 

inalte ale duhului au inceput cu Darul Vorbirii in Limbi. Pentru ca le 

edifiaza si zideste credinta. 



 

Limba rugaciunii permite unei personae sa se roage timp de mai multe 

ore. 

Inainte de Darul Vorbirii in limbi, rugaciunea mea dura aproximativ 15 

minute. Dupa ce aceste 15 minute treceau, tot ce aveam in cap fusese 

spus si ramaneam fara   idei de lucruri pentru care sa ma rog. 

Dar cu acest dar eram capabil sa ma rog timp de cateva ore, trecand de 

la rugaciunea in limbi la cea in limba mea natala. 



 

Am fost la multe nopti de veghe si am descoperit ca de obicei 

persoanele care se pot ruga la aceste intalniri sunt persoanele care au 

darul vorbirii in limbi. 



 

Un alt beneficiu al acestui dar de vorbire in limbi este ca, odata ce il ai 

,te poti ruga ca si altii sa il primeasca. Dupa cum Isus a spus in Ioan 3: 6, 

“ ce este nascut din duh, este duh”. De fapt, crestinii cu acest dar ar 

trebui sa ii caute si pe altii cu care sa il impartaseasca, dupa cum Isus a 

spus “ fara plata ati primit, fara plata sa dati”. 



 

Cum obtii vorbirea in limbi? 



 

Dorinta nerabdatoare dupa darurile spirituale, 

1 Corinteni 14: 1 



 

Gaseste o biserica care utitlizeaza darul. 

Propria biserica de acasa nu distribuia acest dar, deci a trebuit sa 

vizitezi  o alta biserica pentru a-l capata. 



 

Cere-le sa se roage pentru tine pentru a primi darul. 



 

Dar nu renunta, am descoperit ca procurarea oamenilor care sa 

primeasca acest dar este ca instruirea unui bebelus. 

Unora nu li se intampla in doar 5 minute. De obicei trebuie sa te rogi 

insistent impreuna cu altii timp de aproximativ o ora pentru ca cineva 

sa primeasca darul. 



 

Feriti-va de demonul numit “ Opreste- limbile” , acesta este un duh 

religios care este printre multi credinciosi. Cand o persoana este 

aproape de a primi darul vorbirii in limbi, acest duh le va umple capul 

cu argument religioase pentru a nu primi limba rugaciunii, impreuna cu 

fiecare temere si ingrijorare privitoare la limbi. 

Nu fiti surprinsi daca multi lideri crestini din biserica au acest duh. 

L-am avut si eu. 



 

Cand un pastor se ruga pentru mine sa primesc darul vorbirii in limbi, 

chiar cand am inceput sa il folosec, o voce puternica mi-a venit in 

minte. Un duh religios spunand “ Opreste-te, oh, asta este atat de fals, 

dai din propria gura, ei te pacalesc, asta este atta de ciudat, asta nu e 

de la Dumnezeu, o faci de unul singur. Doar murmuri, NU asta se roaga! 

” 

A trebuit sa ma lupt pentru a opri aceasta voce, si sa imi ignor toate 

temerile. Trebuie sa ignor  vocea lui Satan pentru a primi acest dar. 



 

Deci ce astepti? 



 

Inceteaza sa iti mai faci scuze si doar 

 OBTINE-L! 

 

 

 

 

                                         Traducerea si adaptarea Livadaru Otni-Iedida 


