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Darul cel mai de seamă al lui Hristos bisericii Sale 

EGW 

(Lectura pentru joi, 17 decembrie) 

Înainte de a se oferi pe sine însuși o jertfă, Hristos a căutat cel mai de seamă și 

desăvârșit dar pentru a-l da urmașilor Săi, un dar care ar aduce la îndemâna lor resursele 

nelimitate ale harului. ,,Și eu îl voi ruga pe Tatăl”, a spus El, ,,și el vă va da un alt 

Mângâietor, ca să rămână cu voi pentru totdeauna, Pe Duhul adevărului, pe care lumea nu îl 

poate primi, pentru că nu îl vede, nici nu îl cunoaște; dar voi îl cunoașteți, fiindcă locuiește 

cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa fără mângâiere; voi veni la voi.” RH 19 noiembrie 

1908, Art. B, par. 1 

 Înainte de aceasta, Duhul fusese în lume; încă de la începutul lucrării de răscumpărare, 

el se mișca asupra inimilor oamenilor. În timp ce Hristos era pe pământ, ucenicii nu-și 

doreau nici un alt ajutor. Până când nu vor fi lipsiți de prezența Lui, ei nu vor simți nevoia 

Duhului, și atunci el va veni. RH 19 noiembrie 1908, Art. B, par. 2 

 Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos, dar fără trup omenesc și deci independent 

de acesta. Împiedicat de corpul omenesc, Hristos nu putea să fie prezent peste tot, în același 

timp. De aceea, era spre binele lor ca El să meargă la Tatăl și să trimită Duhul Sfânt ca 

înlocuitorul Său pe pământ. Nimeni nu mai putea spune că avea un avantaj din cauză că se 

găsea într-un anumit loc sau pentru că avea legătură personală cu Hristos. Prin Duhul, 

Mântuitorul putea fi în legătură cu toți. În felul acesta, era mai aproape de ei decât dacă nu S-

ar fi înălțat. RH 19 noiembrie 1908, Art. B, par. 3 

 Mângâietorul este numit „Duhul adevărului”. Lucrarea Lui este să definească și să 

susțină adevărul. La început, El locuiește în inimă ca Duh al adevărului și, după aceea, 

ajunge Mângâietor. Adevărul aduce mângâiere și pace, în timp ce minciuna nu poate să dea 

adevărata pace și mângâiere. Satana ajunge să stăpânească prin teorii și prin tradiții 

mincinoase mintea oamenilor. Îndrumându-i către idealuri neadevărate, el le denaturează 

caracterul. Duhul Sfânt vorbește minții prin Scripturi și le întipărește adevărul în inimă. În 

felul acesta, demască rătăcirea și o alungă din suflet. Tocmai prin Duhul adevărului, care 

lucrează prin Cuvântul lui Dumnezeu, Hristos Își supune poporul Său ales. RH 19 noiembrie 

1908, Art. B, par. 4 



 Descriindu-le lucrarea Duhului Sfânt, Hristos a căutat să le insufle ucenicilor aceeași 

bucurie și aceeași nădejde care se aflau în inima Sa. El Se bucura pentru că putea să dea 

bisericii Sale un ajutor atât de îmbelșugat. Duhul Sfânt era cel mai de seamă dar pe care-l 

putea cere de la Tatăl pentru înălțarea 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 față de această putere satanică era 

uluitoare. Păcatul nu putea să fie oprit și înfrânt decât prin mijlocirea celei de a treia 

persoane a dumnezeirii, care urma să vină nu cu puterea schimbată, ci cu plinătatea puterii 

dumnezeiești. Doar Duhul face să aibă efect cele săvârșite de Mântuitorul lumii. Prin Duhul 

ajunge inima curată. Prin Duhul ajunge credinciosul părtaș de natură dumnezeiască. Hristos 

a dat Duhul Său cu putere divină, pentru a birui toate înclinațiile spre rău, moștenite și 

cultivate, și pentru a întipări caracterul Său în biserică. RH 19 Noiembrie 1908, Art. B, par. 5 

 Isus a spus despre Duhul: „El mă va glorifica”. Mântuitorul venise pentru a glorifica pe 

Tatăl, descoperind iubirea Lui; tot astfel Duhul trebuia să glorifice pe Hristos, arătând lumii 

harul Lui. În natura omenească trebuia să se refacă însuși chipul lui Dumnezeu. Slava lui 

Dumnezeu și a lui Hristos necesită desăvârșirea caracterului poporului Său. RH 19 noimebrie 

1908, Art. B, par. 6 

 „Și când vine, el va mustra lumea de păcat și de dreptate și de judecată. Predicarea 

Cuvântului nu va fi de nici un folos fără prezența continuă a Duhului Sfânt și fără ajutorul 

Său neîncetat. Acesta este singurul Învățător capabil al adevărului dumnezeiesc. Adevărul va 

trezi conștiința și va transforma viața numai atunci când este însoțit în inimă de Duhul. Poate 

că cineva este în stare să prezinte litera Cuvântului lui Dumnezeu, poate că are cunoștință de 

toate poruncile și făgăduințele lui, dar, dacă Duhul Sfânt nu sădește adevărul în inimă, nici 

un suflet nu va cădea pe Stâncă ca să fie zdrobit. Învățătura, oricât de multă, și avantajele, 

oricât de strălucite, nu fac din om un canal de lumină fără conlucrarea Duhului lui 

Dumnezeu. Semănarea seminței Evangheliei nu va avea succes decât atunci când semințele 

sunt trezite la viață de roua cerului. Înainte ca vreo carte a Noului Testament să fi fost scrisă, 

înainte ca vreo predică de vestire a Evangheliei să se fi rostit, după înălțarea lui Hristos la 

cer, Duhul Sfânt a venit asupra apostolilor plecați în rugăciune. După aceea, mărturia 

vrăjmașilor lor a fost: „Ați umplut Ierusalimul cu doctrina voastră.” RH 19 noiembrie 1908, 

Art. B, par. 7 



 Hristos a făgăduit bisericii Sale darul Duhului Sfânt, și făgăduința ne aparține în aceeași 

măsură ca și celor dintâi ucenici. Dar, ca oricare altă făgăduință, și aceasta este dată în mod 

condiționat. Sunt mulți care cred și mărturisesc că au încredere în făgăduința Domnului; ei 

vorbesc despre Hristos și despre Duhul Sfânt și, cu toate acestea, n-au nici un folos. Ei nu-și 

supun sufletul pentru a fi îndrumat și călăuzit de puterile cerești. Noi nu putem folosi Duhul 

Sfânt. Duhul trebuie să ne folosească pe noi. Dumnezeu lucrează prin Duhul în poporul Său 

„a voi și a face după buna lui plăcere.” Dar mulți nu vor să se supună acestei acțiuni. Ei 

doresc să se conducă singuri. Din cauza aceasta nici nu primesc darul ceresc. Duhul Sfânt 

este dat numai acelor care caută cu umilință pe Dumnezeu, care urmează călăuzirea și harul 

Său. Puterea lui Dumnezeu așteaptă să fie cerută și primită. Această binecuvântare făgăduită, 

dacă este cerută prin credință, aduce cu sine toate celelalte binecuvântări. Ea este dată 

potrivit cu bogățiile harului lui Hristos, și El este gata să dea fiecărui suflet atât cât poate să 

primească. RH 19 noiembrie 1908, Art. B, par. 8 

 Când ia inima în stăpânire, Duhul lui Dumnezeu transformă viața. Gândurile păcătoase 

sunt înlăturate, faptele rele sunt părăsite, iubirea, umilința și pacea iau locul mâniei, invidiei 

și certurilor. Bucuria ia locul întristării, iar fața oglindește lumina cerească. Nimeni nu vede 

mâna care ridică povara, nimeni nu vede lumina care se coboară de sus. Binecuvântarea vine 

atunci când sufletul se predă prin credință lui Dumnezeu. Apoi, acea putere pe care nici un 

ochi omenesc nu o poate vedea creează o făptură nouă, după chipul lui Dumnezeu. RH 19 

noiembrie 1908, Art. B, par. 9 

 Duhul Sfânt este adierea vieții spirituale în suflet. Împărtășirea Duhului este 

împărtășirea vieții lui Hristos. Pe cel care-L primește, îl umple cu însușirile lui Hristos. 

Numai aceia care sunt învățați în felul acesta de Dumnezeu, aceia care se bucură de lucrarea 

lăuntrică a Duhului și în a căror viață se descoperă viața lui Hristos urmează să stea ca 

reprezentanți între oameni, pentru a sluji în folosul bisericii. RH 19 noiembrie 1908, Art. B, 

par. 10 

 Religia care vine de la Dumnezeu este singura religie care duce la Dumnezeu. Pentru a-

L sluji corect, trebuie să fim născuți din Duhul Sfânt. Acesta va curăți inima și va înnoi 

mintea, dându-ne o nouă putere de a-L cunoaște și a-L iubi pe Dumnezeu. Acesta ne va face 

să ascultăm de bunăvoie de toate cerințele Lui. Aceasta este adevărata închinare. Ea este 

fructul lucrării Duhului Sfânt. Toate rugăciunile sincere sunt inspirate de Duhul și asemenea 

rugăciuni sunt plăcute lui Dumnezeu. Oriunde un suflet caută pe Dumnezeu, se dă pe față 



lucrarea Duhului și Dumnezeu Se descoperă acelui suflet. Deoarece asemenea închinători 

caută, El așteaptă să-i primească și să facă din ei fiii și fiicele Lui. RH 19 noiembrie 1908, Art. B, 

par. 11 

 Dumnezeu îi ia pe oameni așa cum sunt și îi educă pentru lucrarea Sa, dacă se supun 

Lui. Duhul lui Dumnezeu, primit în suflet, va înviora toate puterile. Sub conducerea Duhului 

Sfânt, mintea care s-a predat fără rezervă lui Dumnezeu se dezvoltă în chip armonios și este 

întărită să înțeleagă și să împlinească cerințele lui Dumnezeu. Caracterul slab și nehotărât se 

transformă într-un caracter plin de putere și de statornicie. Consacrarea continuă produce o 

legătură atât de strânsă între Isus și ucenicii Lui, încât creștinul devine asemenea Lui la 

minte și la caracter. Prin legătura cu Hristos, el va avea vederi mai clare și mai cuprinzătoare. 

Puterea lui de înțelegere va fi mai pătrunzătoare, judecata lui mai echilibrată. Cel ce dorește 

să fie în slujba lui Hristos este atât de înviorat de puterea dătătoare de viață a Soarelui 

Neprihănirii, încât poate să aducă mai multă roadă pentru slava lui Dumnezeu. RH 19 

noiembrie 1908, Art. B, par. 12 

 Primii ucenici au plecat și au vestit Cuvântul. Ei L-au descoperit pe Hristos în viețile 

lor. Iar Domnul lucra împreună cu ei „confirmând cuvântul cu semne care îi urmau.” 

Ucenicii aceștia s-au pregătit pentru lucrarea lor. Înainte de ziua Cincizecimii, ei s-au adunat 

și au îndepărtat orice neînțelegeri. Erau o inimă și un gând. Ei au crezut făgăduința lui 

Hristos că se va da binecuvântarea și s-au rugat în credință. Au cerut nu numai ca ei să fie 

binecuvântați; erau apăsați de povara pentru salvarea sufletelor. Evanghelia trebuia să fie 

dusă până la marginile pământului și ei au cerut revărsarea puterii lui Hristos care fusese 

făgăduită. Atunci S-a revărsat Duhul Sfânt și mii de suflete s-au convertit într-o zi. RH 19 

noiembrie 1908, Art. B, par. 13 

 Așa poate să fie și acum. În loc de a fi vestite speculațiile omenești, să se predice 

Cuvântul lui Dumnezeu. Creștinii să îndepărteze neînțelegerile dintre ei și să se predea lui 

Dumnezeu pentru mântuirea celor pierduți. În credință să ceară binecuvântarea, și ea va veni. 

Revărsarea Duhului pe timpul apostolilor a fost „ploaia timpurie”, și urmările ei au fost 

mărețe. Dar „ploaia târzie” va fi mai îmbelșugată. RH 19 noiembrie 1908, Art. B, par. 14 

 Toți aceia care își predau sufletul, trupul și spiritul lui Dumnezeu vor primi fără încetare 

noi valuri de puteri corporale și mintale. Depozitele inepuizabile ale cerului le stau la 

îndemână. Hristos le insuflă duh din duhul Său, viață din viața Sa. Duhul Sfânt scoate la 

iveală puterile Lui cele mai de seamă pentru a lucra asupra inimii și minții. Harul lui 



Dumnezeu sporește și înmulțește însușirile lor și orice desăvârșire a naturii dumnezeiești 

vine în ajutorul lor în lucrarea de salvare a sufletelor. Prin conlucrarea cu Hristos, ei sunt 

desăvârșiți în El și, în slăbiciunea lor omenească, sunt făcuți în stare să facă faptele 

Atotputerniciei. RH 19 noiembrie 1908, Art. B, par. 15 
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