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DUHUL SFÂNT. PERSOANĂ, DUMNEZEU, PUTERE 

1. Ceea ce noi credem în Principiile de Credință 

Noi credem că Duhul Sfânt a fost în actiune încă de la început și se află în 

permanentă activitate în lucrarea de mântuire. Geneza 1:2; Psalmul 51:11.; Isaia 

63:10-11.  

Biblia ne informează încă din primele pagini despre lucrarea pe care o face în inimile 

ființelor omenești. Geneza 6:3.  

Credem că Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos pe pământ. El convinge cu 

privire la păcat, aduce pocăința și convertirea. Reînnoiește și transformă ființa 

umană. Mai mult, călăuzește în adevăr făcând de cunoscut voința divină și dă putere 

pentru a asculta precum și victoria asupra păcatului. Ioan 3:5,6; 14:16,17; 16:13.  

O interpretare corectă a adevărurilor biblice , în conformitate cu voința lui Dumnezeu 

se poate face doar prin intermediul Duhului Sfânt (Ioan 14:26; Fapte 1:8), a cărui 

natură fără nici o îndoială va rămâne o taină. (Istoria Faptelor Apostolilor, pag.52).  

Conform însărcinării date de către Domnul Hristos, actul botezului trebuie îndeplinit 

în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Matei 28:18-20.  

II. – INTRODUCERE     

1. Pentru ca ucenicii să nu se simtă abandonați, Domnul Isus le-a făcut acestora 
o frumoasă făgăduință chiar înainte de terminarea misiunii sale pe acest 
pământ. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mîngîietor, care să 
rămînă cu voi în veac. Ioan 14:7.  Pe urmă le-a explicat nevoia că era 
necesar ca El, Isus să își termine lucrarea pe acest pământ pentru ca 
Mângâietorul să o poată îndeplini pe a Sa. Totuş, vă spun adevărul: Vă este 
de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mîngîietorul nu va veni la 
voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimete. Ioan 16:7. 

2. Hristos l-a prezentat pe Duhul Sfânt ucenicilor în felul în care unitatea 
existentă în divinitate să fie confirmată din nou după cum este scris în Ioan 
14:26. Dar Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimete Tatăl, în 
Numele Meu...În felul acesta, Duhul Sfânt urma să fie trimis de către Tatăl și 
de asemenea de către Fiul, după cum a fost rostit și confirmat de învățătura 
Domnului Hristos din versetul tocmai amintit.  

3. „Trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt ...este în aceeași măsură și 
persoană și Dumnezeu.”  Manuscrisul 66,1899.  

4. „Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos, dar fără trup omenesc şi 
deci independent de acesta.” Hristos Lumina Lumii, cap. Să nu vi se 
tulbure inima.  

 
III. – DEFINIŢIE 
 

1. Primul nume întâlnit în Noul Testament referitor la Duhul Sfânt se întâlneşte în 
Ioan 14: „...Mângâietor...” iar combinaţia celor două în Ioan 14:26 „...Dar 
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Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt...” Dar, încă mai poate fi întâlnit un alt titlu în 
Ioan 15:26 „...Mângâietorul...adică Duhul Adevărului...”.  
 

2. Funcţiile pe care le îndeplineşte Duhul Sfânt ca şi persoană în 
momentele în care este prezentat sunt importante pentru a înţelege 
această temă. În continuare vom prezenta următoarele detalii.  
 

- Învaţă: „...vă va învăţa toate lucrurile...” Ioan 14:26.  
- Aminteşte: „...vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” Ioan 14:26.  
- Convinge: „...va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi 

judecata.” Ioan 16:8.   
- Mărturiseşte: „El va mărturisi despre Mine.” Ioan 15:26.  
- Călăuzeşte: „are să vă călăuzească în tot adevărul...” Ioan 16:13.  
- Profeţeşte: „vă va descoperi lucrurile viitoare.” Ioan 16:13.  
- Proslăveşte: „El Mă va proslăvi”. Ioan 16:14.  
- Descoperă: „Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său.” 1 

Corinteni 2:10 
- Cercetează: „Căci Duhul cercetează totul.” 1 Corinteni 2:10.  
- Inspiră: „ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.” 2 

Petru 1:21.  
- Se întristează: „Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu...” Efeseni 

4:30 
- Ne pecetluieşte: „prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.” 

Efeseni 4:30. 
 
IV. – ALTE CARACTERISTICI ALE DUHULUI SFÂNT CA ŞI PERSOANĂ 
 

1. Particularităţile prin care Duhul Sfânt poate fi identificat ca şi persoană şi de 
asemenea după roade sunt întâlnite clar în Galateni 5:22-23: „dragostea, 
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 
blândeţa, înfrînarea poftelor”, iar acestea trebuie să fie transformate în calităţi 
ale oamenilor renăscuţi pentru că, Biblia ne sfătuieşte: „Umblaţi cârmuiţi de 
Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.” Galateni 5:16.  

 
2. Este minunat să realizăm că prima roadă a Duhului Sfânt este dragostea care, 

ca şi celelalte roade ne este dată din cer prin lucrarea Duhului. „Însă nădejdea 
aceasta nu înşală, pentrucă dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în 
inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.” Romani 5:5. De 
asemenea, bucuria este relaţionată în mod direct cu împărăţia lui Dumnezeu 
şi predarea prin intermediul Mângâietorului: „Căci Împărăţia lui Dumnezeu 
nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul 
Sfânt.” Romani 14:17. 

3. Duhul Sfânt nu doar că ne pecetluieşte ci mai mult, ca şi persoană lucrează 
în viaţa fiecărui copil al lui Dumnezeu. În continuare, vom cita câteva din 
activităţile pe care le desfăşoară în favoarea noastră:  

 
- Ajută: „Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră...” Romani 8:26. 
- Mijloceşte: „Dar însuş Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.” 

Romani 8:26.  
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- Călăuzeşte: „Căci toţi ceice sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui 
Dumnezeu.” Romani 8:14. 

- Oferă siguranţă: „Însuş Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că 
suntem copii ai lui Dumnezeu.” Romani 8:16. 

- Revarsă dragoste: „Vă îndemn dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus 
Hristos, şi pentru dragostea Duhului, să vă luptaţi împreună cu mine, în 
rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine.” Romani 15:30.  

- Unitate cu Tatăl şi cu Fiul: „Harul Domnului Isus Hristos, şi dragostea lui 
Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfîntului Duh, să fie cu voi cu toţi!” 2 Corinteni 
13:14.  

- Opinează: „Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă, să nu mai punem 
peste voi nici o altă greutate decît ceeace trebuie.” Fapte 15:28. 

- Comunică: „.. prin Duhul, îi ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim.” Fapte 
21:4.  

- Conduce: „Duhul a zis lui Filip: ,,Du-te, şi ajunge carul acesta!” Fapte 8:29.  
- Transportă: Cînd au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi 

famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de 
bucurie,Filip se afla la Azot, de unde s-a dus pînă la Cezarea. Şi propovăduia 
Evanghelia în toate cetăţile prin care trecea.”  Fapte 8:39,40. 

- Sfătuieşte: „Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire.” Fapte 
11:12.  

- Anunţă pentru a preveni: „Unul din ei, numit Agab, s-a sculat şi a vestit, prin 
Duhul, că va fi o foamete mare în toată lumea. Şi a fost, în adevăr, în zilele 
împăratului Claudiu.” Fapte 11:28. 

- Alege pentru slujire: „Pe cînd slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a 
zis: ,,Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am 
chemat.” Fapte 13:2.  

- Interzice: „Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfînt să vestească Cuvântul în 
Asia...” Fapte 16:6.  

- Opreşte: „Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui 
Isus nu le-a dat voie.” Fapte 16:7.  

- Ilustrează: „Iată ce zice Duhul Sfânt: ,Aşa vor lega Iudeii în Ierusalim pe omul 
acela al cui este brâul acesta, şi-l vor da în mâinile Neamurilor.” Fapte 21:11. 

- Invită: „Şi Duhul şi Mireasa zic  „Vino!” Apocalips 22:17. 
 
V. – SPIRITUL PROFETIC CONFIRMĂ CĂ DUHUL SFÂNT ESTE O PERSOANĂ 
(Evanghelizarea, pag. 447-448). 
 

1. Demnitarii eterni ai cerului 
- „Demnitarii eterni ai cerului – Dumnezeu, Hristos şi Duhul Sfânt – înarmându-i 

pe ucenici cu o putere supraomenească aveau să meargă cu ei să lucreze şi 
să convingă lumea de păcat.” – Manuscrisul 145, 1901. 
  

2. Personalitatea Duhului Sfânt 
- „Trebuie să înţelegem că Duhul Sfânt care este tot aşa o persoană, după 

cum Dumnezeu este o persoană...” – Manuscrisul 66, 1899. (Dintr-o vorbire 
către studenţii din Şcoala Misionară din Avondale).  

- Duhul Sfânt este o persoană, căci El dă mărturie împreună cu spiritul 
nostru că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Când se dă această mărturie 
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ea aduce în sine dovada sa proprie. În astfel de ocazii noi credem şi suntem 
siguri că suntem copiii lui Dumnezeu...”  

- „Duhul Sfânt are o personalitate, astfel El n-ar putea da mărturie către şi 
împreună cu spiritul nostru că noi suntem copiii lui Dumnezeu. El trebuie 
să fie deci o persoană dumnezeiască, altfel El n-ar putea să cerceteze 
tainele ascunse în cugetul lui Dumnezeu. „În adevăr, cine dintre oameni 
cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? Tot aşa: 
nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu.” 1 
Cor. 2:11. „  Manuscrisul 20, 1906.  

 
3. Puterea lui Dumnezeu în cea de a treia persoană. 

„Stăpânitorul puterilor răului nu poate fi ţinut pe loc decât cu puterea lui 
Dumnezeu în a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt.” – Mărturii 
speciale, seria A, nr.10, pag. 37, 1897.  

 
VI. CELE TREI PERSOANE ALE DUMNEZEIRII AU LUCRAT ŞI LUCREAZĂ 
PENTRU MÂNTUIREA OMULUI: 
 

1. Trinitatea era prezentă din veșnicie și a conceput planul de mântuire:  
- „Dumnezeirea a fost plină de milă faţă de omenire şi Tatăl, Fiul şi Duhul 

Sfânt, s-au dăruit în împlinirea planului de mântuire. Pentru a aduce acest 
plan la bun sfârşit s-a hotărât ca Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu să se 
jertfească pentru păcat.”  Sfaturi pentru sănătate, pag.192. 

- „Dumnezeirea a fost plină de compasiune faţă de rasa umană iar Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt s-au dăruit pentru a duce la bun sfârşit planul de mântuire.” 
Comentariul Biblic AZŞ, vol.7,pag.439.  

 
2. Cele trei puteri au făcut un legământ pentru a coopera: 
3. „Tot cerul s-a unit în acţiune comună pentru împlinirea acestui scop. Tatăl, 

Fiul şi Duhul Sfânt  au făcut un legământ pentru a coopera cu 
instrumentele omeneşti sfinţite. Dacă suntem credincioşi legământului 
nostru, o poartă de comunicare cu cerul se deschide pentru noi: o poartă pe 
care nici o mână omenească, nici un instrument satanic nu o poate închide.” 
(Review and Herald, 17.5.1906. ) 

 
VII. TATĂL, FIUL ŞI DUHUL SFÂNT , FIECARE ESTE O PUTERE 
 

1. Botezaţi în numele celor trei puteri:   
- „Înainte ca ucenicii să îşi înceapă activitatea trebuie să îşi însuşească Numele 

Sfânt, botezându-i pe credincioşi în numele celor trei puteri ale lumilor 
cereşti.” Privind în sus, pag 147.  

 
2. Avantajele unirii cu aceste trei puteri 
- „Unind puterile cereşti cu cele omeneşti, oamenii pot fi, prin intermediul 

influenţelor cereşti părtaşi ai naturii divine şi conlucrători cu Hristos.” Privind 
în sus, pag 147.  

 
3. Cele trei puteri cereşti sunt la lucru 
- „În marea lucrare finală, vom avea să dăm piept cu greutăţi cărora nu vom şti 

cum să le facem faţă, dar să nu uităm că Cele Trei Mari Puteri ale cerului 
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lucrează, că o Mână divină e la cârmă şi că Dumnezeu Îşi va împlini 
făgăduinţele, El Îşi va strânge din lume un popor care-L va sluji în 
neprihănire.” Mărturii vol.8, cap. Spre casă.  

 
4. Oamenii întră în contact cu cele trei puteri ale cerului 
- „Când creștinii se supun solemnului act al botezului, El, (Domnul) 

înregistrează votul pe care ei îl fac, de a-i fi credincioși. Acest vot este 
jurământul lor de supunere. Ei sunt botezați în Numele Tatălui, al Fiului și al 
Duhului Sfânt. În felul acesta ei se unesc cu cele trei mari puteri ale cerului. Ei 
se obligă să renunțe la lume și să respecte legile Împărăției lui Dumnezeu. De 
aici înainte ei trebuie să umble în înnoire de viață.” Evanghelizarea, pag. 190.  

  
5. Cele trei mari puteri intră în legământ cu omul:  
- „Cele trei mari puteri celestiale se obligă să îi ofere creştinului tot ajutorul de 

care acesta are nevoie. Duhul Sfânt îi schimbă inima de piatră într-una de 
carne. Prin împărtăşirea cu Cuvântul lui Dumnezeu, creştinii sunt părtaşi unei 
experienţe care caută asemănarea divină. Când Hristos locuieşte în inimă  
prin credinţă, creştinul este templul lui Dumnezeu. Hristos nu locuieşte în 
inima păcătosului ci a aceluia care este sensibil la influenţele cerului.” 
Reflectându-L pe Isus, pag. 100.  
 

6. „Sfinţirea noastră este lucrarea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt. Este 
împlinirea legământului făcut de către Dumnezeu cu acei care întră în 
comuniune sfântă  cu El, cu Fiul şi cu Duhul Sfânt. Sunteţi născuţi din nou? Aţi 
devenit o făptură nouă în Hristos? Atunci cooperaţi cu cele trei puteri ale 
cerului care lucrează în favoarea voastră. (MS.11, 1901).  

- Trebuie să cooperăm cu cel mai înalte trei puteri ale cerului: Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt iar aceste puteri vor lucra prin noi transformându-ne în 
împreună lucrători cu Dumnezeu.” Mărturii speciale, seria 8, nr.7, pag. 
51, anul 1905.  

 
VIII. NUMELE DUMNEZEU ESTE ATRIBUIT CELOR TREI PERSOANE 
 
1. TATĂL: 
- Ioan 20:17. „Nu mă ţinea”, i-a zis Isus; ,,căci încă nu M-am suit la Tatăl 

Meu. Ci, du-te la fraţii Mei, şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl 
vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.”  

 
- 1 Tesaloniceni 1:1. „Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, 

care este în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Hristos: Har şi pace dela 
Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos.” 

 
- 1 Petru 1:2. „după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea 

lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sîngele lui Isus Hristos: 
Harul şi pacea să vă fie înmulţite!” 

 
- Iacov 1:27. „Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl 

nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne 
păzim neîntinaţi de lume.”  
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2. FIUL  
 

- Ioan 1:1. „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul 
era Dumnezeu. 
 

- Romani 9:5. „patriarhii, şi din ei a ieşit, după trup, Hristosul, care este 
mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvîntat în veci. Amin! 
 

- 2 Petru 1:1. „Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către ceice 
au căpătat o credinţă de acelaş preţ cu a noastră, prin dreptatea 
Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.”  

 
- Ioan 20:28. „Drept răspuns, Toma I-a zis: ,,Domnul meu şi Dumnezeul 

meu!” 
 
3. DUHUL SFÂNT 
 
a. „Petru i-a zis: ,,Anania, pentruce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe 

Duhul Sfânt, şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei? Dacă n-o vindeai, nu 
rămînea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul 
ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, 
ci pe Dumnezeu.” Fapte 5:3,4.  

b. „Înţelesul cuvântului „Dumnezeu” clarifică învăţătura biblică referitoare la 
Duhul Sfânt. În Fapte 5:3 se menţionează că păcatul lui Anania a fost 
minciuna îndreptată împotriva Duhului Sfânt; sfârşitul versetului 4 ne 
spune că acesta l-a minţit pe Dumnezeu.  Această relaţie vrea să sugereze 
unitatea existentă între Duhul Sfânt şi Dumnezeu şi are rolul de a avertiza 
creştinul cu privire la păcătoşenia unei sfinţenii de faţadă.” ( vezi şi com. 
Mat.12:31.) Comentariul Biblic AZŞ, vol.6, pag 169.  

c. „Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră” (Rom. 8:26.) Fiind Dumnezeu, Duhul 
Sfânt cunoaşte gândul lui Dumnezeu. Prin urmare, în fiecare rugăciune, 
chiar dacă este pentru bolnavi sau alte nevoi, voinţa lui Dumnezeu trebuie 
respectată.  „În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de 
duhul omului, care este în el? Tot aşa: nimeni nu cunoaşte lucrurile lui 
Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. (1 Cor. 2:11)” Veţi primi putere, 
pag 29.  

d. „Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu 
locuieşte în voi?Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va 
nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt: şi aşa sunteţi voi.” 
1 Corinteni 3:16,17.  

e. „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în 
voi, şi pe care L-aţi primit dela Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai 
voştri?” Oamenii trebuie informaţi în legătură cu corpul lor, făcut de 
Creatorul nostru ca loc al Său de şedere şi pentru care doreşte ca noi să 
fim ispravnici credincioşi. Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, 
cum a zis Dumnezeu: ,,Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi 
Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.” (Review and Herald, 12.11.1901) 

 
4. ATRIBUTELE DUHULUI SFÂNT 
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a. Este Atotștiutor 
. „Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul 
cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 2:10. 
. „Nu există decât o singură cale prin care această cunoaştere să poată fi 
obţinută. Noi putem obţine o înţelegere a Cuvântului lui Dumnezeu numai prin 
iluminarea acelui spirit prin care a fost dat Cuvântul.” Mărturii pentru Comunitate 
vol.5, pag. 705.  
. „Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, puteri infinite şi atotştiutoare sunt primiţi de 
către acei care întră într-o relaţie de legământ cu Dumnezeu.” Manuscrisul 
19.04.1900).  
 

b. Este Omniprezent 
. „Eu rămîn credincios legământului pe care l-am făcut cu voi, cînd aţi ieşit din 
Egipt, şi Duhul Meu este în mijlocul vostru; nu vă temeţi!” Hagai 2:5.  
. „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mîngîietor, care să rămână cu 
voi în veac; şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că 
nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în 
voi.” Ioan 14:16,17.  

 
c. Este Omnipotent 

. „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi 
veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile 
pământului.” Fapte 1:8. 

„Care a fost rezultatul revărsării Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii? 
Vestea cea bună a unui Mântuitor înviat a fost dusă până la cele mai 
îndepărtate locuri ale lumii. Un singur interes îi stăpânea pe toţi; un singur subiect 
însufleţitor le absorbise pe toate celelalte. Năzuinţa credincioşilor era să dea pe faţă 
asemănarea cu caracterul lui Hristos şi să lucreze pentru întinderea Împărăţiei Sale.” 
Istoria Faptelor Apostolilor, cap. Darul Duhului.  
 
IX. ALTE PARAGRAFE IMPORTANTE 
 

1. Împotrivirea faţă de Duhul Sfânt este periculoasă: 
- „Păcatul împotriva Duhului Sfânt nu trebuie considerată ca fiind ceva 

misterios sau indefinit; constă în respingerea continuă a acceptării invitaţiilor 
la pocăinţă.” (RH. 29.6.1897). 

- „În zilele noastre oamenii s-au într-o poziţie în care sunt total neajutoraţi 
pentru a îndeplini condiţiile pocăinţei şi a le mărturisirii; prin urmare, nu pot vorbi 
despre milă şi iertare. Păcatul blasfemiei împotriva Duhului Sfânt nu constă în 
orice cuvânt sau faptă ci în împotrivirea hotărâtă faţă de dovezile adevărului.” 
MS 30, 1890. 

  
2. Divinitatea Duhului Sfânt 
- „În decursul veacurilor, puterea răului se întărise, iar supunerea oamenilor faţă 

de această putere satanică era uluitoare. Păcatul nu putea să fie oprit şi înfrânt decât 
prin mijlocirea celei de a treia Persoane a Dumnezeirii, care urma să vină nu cu 
puterea schimbată, ci cu plinătatea puterii dumnezeieşti.” Hristos Lumina Lumii, pag. 
671 

-  „Dumnezeirea a fost plină de milă faţă de omenire şi Tatăl, Fiul şi Duhul 
Sfânt, s-au dăruit în împlinirea planului de mântuire. Pentru a aduce acest plan la 
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bun sfârşit s-a hotărât ca Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu să se jertfească 
pentru păcat. Cum putem măsura profunzimea iubirii divine? Dumnezeu va face 
imposibil ca omul să poată spune că El ar fi putut face mai mult. În Hristos ne-au fost 
date toate resursele cerului, pentru ca să nu lipsească nimic din planul de ridicare a 
omului.”  Sfaturi pentru sănătate, pag.192. 

- „Răul s-a îngrămădit timp de secole şi nu poate fi înfrânat şi oprit decât prin 
puterea neînvinsă a Spiritului Sfânt, a treia persoană a dumnezeirii, care nu vine cu o 
energie modificatoare ci în plinătatea puterii divine. Orice alt spirit trebuie respins, 
pentru că taina fărădelegii lucrează pe toate căile şi supunerea omului faţă de 
această captivitate satanică a fost îngrozitoare.” Mărturii speciale pentru predicatorii 
evangheliei, pag. 342.  

- „Descriindu-le lucrarea Duhului Sfânt, Hristos a căutat să le insufle ucenicilor 
aceeaşi bucurie şi aceeaşi nădejde care se aflau în inima Sa. El Se bucura pentru că 
putea să dea bisericii Sale un ajutor atât de îmbelşugat. Duhul Sfânt era cel mai de 
seamă dar pe care-l putea cere de la Tatăl pentru înălţarea poporului Său. Duhul 
trebuia să fie dat ca o putere înnoitoare, căci, fără aceasta, jertfa lui Hristos n-
ar fi folosit la nimic. În decursul veacurilor, puterea răului se întărise, iar supunerea 
oamenilor faţă de această putere satanică era uluitoare. Păcatul nu putea să fie 
oprit şi înfrânt decât prin mijlocirea celei de a treia Persoane a Dumnezeirii, 
care urma să vină nu cu puterea schimbată, ci cu plinătatea puterii dumnezeieşti. 
Doar Duhul face să aibă efect cele săvârşite de Mântuitorul lumii. Prin Duhul 
ajunge inima curată. Prin Duhul ajunge credinciosul părtaş de natură 
dumnezeiască. Hristos a dat Duhul Său cu putere divină, pentru a birui toate 
înclinaţiile spre rău, moştenite şi cultivate, şi pentru a întipări caracterul Său în 
biserică.” – Hristos Lumina Lumii, pag. 671. 

- „Stăpânitorul puterilor răului nu poate fi ţinut pe loc decât decât cu 
puterea lui Dumnezeu în a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt.” 
Evanghelizarea, pag. 382.  

- „Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, cei trei demnitari sfinţi ai cerului au făgăduit că 
îi vor da omului putere pentru a birui puterile întunericului. Tuturor le sunt promise 
resursele cerului celor care, prin intermediul votului prin botez au făcut un legământ 
cu Dumnezeu.” Comentariul Biblic vol.5, pag. 1085.  
 

3. Duhul Sfânt este numit „Spiritul Divin” ca şi Hristos 
- „Din nou au fost mişcaţi nazarinenii de Duhul Sfânt, când au auzit 

cuvintele Lui. Dar nici acum n-au vrut să admită că Omul acesta, care crescuse în 
mijlocul lor, era mai mare decât ei. Încă îşi mai aminteau cu ură că, atunci când 
susţinuse că este Cel Făgăduit, El spusese hotărât că ei n-au parte cu Israel, 
deoarece le arătase că sunt mai puţin vrednici de îndurarea lui Dumnezeu decât un 
bărbat sau o femeie dintre păgâni. Din cauza aceasta, cu toate că se întrebau: "De 
unde are omul acesta înţelepciune şi lucrările acestea mari?", ei nu voiau să-L 
primească pe Isus ca pe Hristosul Domnului. Din cauza necredinţei lor, 
Mântuitorul n-a putut să facă multe minuni între ei. Numai câteva inimi au fost 
mişcate pentru a primi binecuvântările Lui şi, cu părere de rău, El i-a părăsit pentru a 
nu mai reveni niciodată.” – Hristos Lumina Lumii, pag. 242. 

- „Ioan Botezătorul a fost plin de Duhul Sfânt chiar de la naştere. Dacă 
trăim în comuniune cu Dumnezeu, şi noi putem aştepta ca Duhul Sfânt să-i 
modeleze pe micuţii noştri chiar din primele clipe.” Hristos Lumina Lumii, 
pag.515 
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- „Ioan Botezătorul a fost învăţat de Dumnezeu în timpul vieţuirii lui în pustie. El 
a cercetat descoperirile lui Dumnezeu din natură. Sub îndrumarea Spiritului divin, 
el a cercetat sulurile profeţilor. Zi şi noapte, Hristos a fost studiul lui, până ce mintea, 
inima şi sufletul au fost pline de glorioasa viziune.” Mărturii pentru comunitate vol.8, 
pag. 332.  

- „Religia care vine de la Dumnezeu este singura religie care duce la 
Dumnezeu. Pentru a-L sluji corect, trebuie să fim născuţi din Duhul Sfânt. 
Acesta va curăţi inima şi va înnoi mintea, dându-ne o nouă putere de a-L cunoaşte şi 
a-L iubi pe Dumnezeu. Acesta ne va face să ascultăm de bunăvoie de toate cerinţele 
Lui. Aceasta este adevărata închinare. Ea este fructul lucrării Duhului Sfânt. 
Toate rugăciunile sincere sunt inspirate de Duhul şi asemenea rugăciuni sunt 
plăcute lui Dumnezeu. Oriunde un suflet caută pe Dumnezeu, se dă pe faţă 
lucrarea Duhului şi Dumnezeu Se descoperă acelui suflet. Deoarece asemenea 
închinători caută, El aşteaptă să-i primească şi să facă din ei fiii şi fiicele Lui.” Hristos 
Lumina Lumii, pag. 189. 

- „Spiritul îndreptăţirii de sine îşi are originea în tatăl minciunii şi a fost dat pe 
faţă de toţi fiii şi fiicele lui Adam. Mărturisirile de acest fel nu sunt inspirate de 
Duhul Sfânt şi nu vor fi primite de Dumnezeu. Adevărata pocăinţă va conduce pe 
păcătos să-şi vadă vinovăţia şi s-o recunoască fără viclenie sau ipocrizie.” Calea 
către Hristos, pag. 40.  

- „Când glasul Domnului cheamă: "Pe cine să trimit şi cine va merge pentru 
Noi?" Spiritul dumnezeiesc pune în inimă răspunsul: "Iată-mă, trimite-mă" (Is. 6,8). 
Dar ţineţi minte că mai întâi cărbunele aprins de pe altar trebuie să atingă buzele 
noastre. Atunci cuvintele pe care le rostiţi vor fi cuvinte înţelepte şi sfinte. Atunci veţi 
avea înţelepciunea de a şti ce să spuneţi şi ce să lăsaţi nespus.” Mărturii vol.6, 
pag.325. 
 

4. Este numit Spiritul Celui Atotputernic 
 

- „Şi astăzi Dumnezeu foloseşte încă biserica Sa spre a face cunoscută voinţa 
Sa pe pământ. Astăzi, vestitorii crucii merg din oraş în oraş şi din ţară în ţară, 
pregătind calea pentru a doua venire a Domnului Hristos. Stindardul Legii lui 
Dumnezeu este înălţat. Spiritul Celui Atotputernic mişcă inimile oamenilor şi 
aceia care răspund influenţei Sale devin martori pentru Dumnezeu şi adevărul Său. 
În multe locuri, pot fi văzuţi bărbaţi şi femei consacrate, vestind şi altora lumina care 
le-a făcut clară calea spre mântuire prin Hristos. Şi continuând să lase să 
strălucească lumina lor, aşa cum au făcut cei ce au fost botezaţi cu Duhul Sfânt în 
Ziua Cincizecimii, ei au primit mai mult şi tot mai mult din puterea Duhului 
Sfânt. În felul acesta, pământul trebuie să fie luminat de slava lui Dumnezeu.” Istoria 
Faptelor Apostolilor, pag. 54. 

 
X. REZOLUŢIILE CONFERINŢEI GENERALE CU PRIVIRE LA DUHUL SFÂNT 
 
1956-23 Duhul Sfânt. 31 mai 1956 
Întrebare: Este Duhul Sfânt o persoană? 
Răspuns: Mărturii pentru comunitate vol.6, pag.58, Mărturii speciale seria B 
nr.7, pag. 51,62,63, ne informează că Duhul Sfânt este o persoană.  
1978. 16 iulie 1978. Duhul Sfânt 
- S-a luat în discuţie întrebarea prezentată de delegaţii Uniunii Sud-Americane 
cu privire la Duhul Sfânt. A urmat un schimb de opinii şi răspunsuri care 
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fundamentate pe Biblie şi Spiritul Profetic au ajuns la concluzia că Duhul 
Sfânt este o persoană al cărei natură fără nici o îndoială, nu poate fi 
explicată. Pe lângă explicaţiile prezentate anterior adăugăm următorul 
paragraf din Spiritul Profetic:  
„Natura Duhului Sfânt este o taină. Oamenii nu pot s-o explice, fiindcă 
Domnul nu le-a descoperit-o. Oameni, având păreri fanteziste, pot grupa 
laolaltă anumite pasaje din Scriptură şi din ele să clădească o susţinere 
omenească; dar primirea acestor vederi nu va întări biserica. Cu privire la 
asemenea taine, care sunt prea adânci pentru priceperea omenească, 
tăcerea este de aur.” Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 53. 
 
1989. 42. Duhul Sfânt. 13 Decembrie 1989. 
- Din partea Uniunii Australiene a venit o solicitare cu privire la învăţătura Bisericii 
referitoare la Duhul Sfânt.  
- Cu privire la persoana Duhului Sfânt au fost citate următoarele rezoluţii: 31 mai 
1956. Mărturii pentru comunitate vol.6, pag.58, Mărturii speciale seria B nr.7, 
pag. 51,62,63, ne informează că Duhul Sfânt este o persoană.”  
- 16 iulie 1978.  S-a luat în discuţie întrebarea prezentată de delegaţii Uniunii 
Sud-Americane cu privire la Duhul Sfânt. A urmat un schimb de opinii şi 
răspunsuri care fundamentate pe Biblie şi Spiritul Profetic au ajuns la 
concluzia că Duhul Sfânt este o persoană al cărei natură fără nici o îndoială, 
nu poate fi explicată. Pe lângă explicaţiile prezentate anterior adăugăm 
următorul paragraf din Spiritul Profetic:  
„Natura Duhului Sfânt este o taină. Oamenii nu pot s-o explice, fiindcă 
Domnul nu le-a descoperit-o. Oameni, având păreri fanteziste, pot grupa 
laolaltă anumite pasaje din Scriptură şi din ele să clădească o susţinere 
omenească; dar primirea acestor vederi nu va întări biserica. Cu privire la 
asemenea taine, care sunt prea adânci pentru priceperea omenească, 
tăcerea este de aur.” Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 53.” 
 
- 5 august 1993.  „...Divinatea lui Hristos şi persoana Duhului Sfânt sunt 

doctrine bazate pe Biblie şi argumentate de Mărturiile spiritului Profetic.” 
Aceasta rezoluţie a fost acceptată în unanimitate.  

 
17. decembrie 1989. Duhul Sfânt.  
- S-a votat în scris iar rezultatul a fost următorul: „Conform Biblie şi Mărturiilor 
Spiritului Profetic rezoluţiile adoptate, cu 52 voturi favorabile, 4 împotriva şi 4 
abţineri s-a acceptat că Duhul Sfânt este o persoană. Au fost citate Mărturiile 
corespondente acestei rezoluţii, în special cele din Evanghelizarea pag. 380-
382, precum şi paragrafele corespondente din Experienţe şi Viziuni.  
- Aceasta temă nu trebuie să fie una de contradicţii ci trebuie tratată cu 
respect. În mod sigur, Duhul Sfânt va conduce la unitate în credinţă şi 
doctrină şi nu va cauza diferenţe de opinii. Să respectăm declaraţiile Bibliei 
şi a le Mărturiilor cu previre la aceste doctrine ale credinţei iar opiniile 
personale să fie lăsate deoparte.  
 


