
NIMICEȘTE DUMNEZEU?



”Dumnezeu nu este iubire dacă  El  ucide” 

”Dumnezeu nu nmicește.  Satan este acel care 
nimicește” 

”Să  arzi  pe oameni în foc de vii ,  este ceea ce cel 
rău va face.  Nu dragostea lui  Dumnezeu care a 

trimis pe Fiul  Său ca să  ne salveze.”  

”Aceasta ar fi  sadistic,  și  Î l  face pe Dumnezeu 
un tiran sau un ucigaș”



ADEVĂRUL DESPRE ÎNGERI, P. 296

Locuitorii tuturor lumilor vor fi convinşi de 
dreptatea Legii în înfrângerea răzvrătirii şi 
eradicarea păcatului.... Înfăptuirea planului 
de mântuire descoperă, nu numai oamenilor, 
dar şi îngerilor, caracterul lui Dumnezeu…



CALEA CĂTRE HRISTOS, P.10

Cuvântul lui Dumnezeu descoperă 
caracterul Său.



Omoară  Dumnezeu? 
Nimicește Dumnezeu?



ROMANI 2:4-5

4) Sau dispreţuiești tu bogăţiile bunătăţii, 
îngăduinţei și îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu 

că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la 
pocăinţă? 5) Dar, cu împietrirea inimii tale, care 
nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de 
mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei 

judecăţi a lui Dumnezeu,



EXODUL 33:18

Moise a zis:  
„Arată-mi slava Ta!”



EXODUL 33:19

Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe 
dinaintea ta toată frumuseţea Mea și voi 
chema Numele Domnului înaintea ta; Eu 
Mă îndur de cine vreau să Mă îndur și 
am milă de cine vreau să am milă!”



EXODUL 22:20

Cine aduce jertfe altor dumnezei 
decât Domnului singur să fie nimicit 

cu desăvârșire.



EXODUL 32:20

4) El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a 
făcut un viţel turnat. Și ei au zis: „Israele, iată dumnezeul 
tău care te-a scos din ţara Egiptului!” 5) Când a văzut 

Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a 
strigat: „Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!” 

6) A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineaţă și au adus 
arderi-de-tot și jertfe de mulţumire. Poporul a șezut de 

a mâncat și a băut; apoi s-au sculat să joace.



2 CORINTENI 3:14; 4:4 (FIDELA)

Dar mințile lor au fost orbite…. 
…dumnezeul acestei lumi a orbit mințile 
celor ce nu cred, încât lumina glorioasei 
evanghelii a lui Cristos, care este chipul 

lui Dumnezeu, să nu strălucească peste ei.



EXODUL 33:18

Moise a zis:  
„Arată-mi slava Ta!”



LUCRĂTORUL ȘCOLII DE SABAT, 1 IULIE 1894, PAR.5

Slava lui Dumnezeu este 
caracterul Său



Omoară  Dumnezeu? 
Nimicește Dumnezeu?



2 PETRU 3:9

Domnul nu întârzie în împlinirea 
făgăduinţei Lui, cum cred unii, ci are 
o îndelungă răbdare pentru voi și 
dorește ca niciunul să nu piară, 

ci toţi să vină la pocăinţă.



GENESA 1:26

Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după 
chipul Nostru, după asemănarea Noastră; 

el să stăpânească peste peștii mării, 
peste păsările cerului, peste vite, peste 
tot pământul și peste toate târâtoarele 

care se mișcă pe pământ.” 





VIȚELUL DE AUR



PATRIARHI ȘI PROFEȚI, P.324

Deşi Dumnezeu ascultase rugăciunea lui Moise, 
cruţându-l pe Israel de la nimicire, apostazia trebuia 
să fie pedepsită în mod exemplar. Nelegiuirea şi 

neascultarea în care Aaron i-a făcut să cadă, dacă n-ar 
fi fost imediat zdrobite, aveau să ducă de la răscoală 

la fărădelege şi aveau să ducă naţiunea într-o 
iremediabilă ruină. Printr-o severitate teribilă, răul 

trebuia înlăturat.



PATRIARHI ȘI PROFEȚI, P.324
Stând la uşa taberei, Moise a spus poporului: “Cine este pentru Domnul, să vină la 

mine!” Cei care nu se alăturaseră apostaziei trebuia să se aşeze la dreapta lui Moise; 
cei care erau vinovaţi, dar pocăiţi, la stânga lui. Porunca a fost ascultată. S-a aflat 
astfel că seminţia lui Levi nu luase parte la acea închinare idolatră. Și în celelalte 

seminţii erau mulţi care, deşi păcătuiseră, acum îşi manifestau pocăinţa. Dar o mare 
mulţime, în marea ei majoritate dintre cei ce formau gloata pestriţă, care a instigat 
la facerea viţelului, stăruia cu încăpăţânare în răzvrătire. În Numele Domnului lui 
Israel, Moise a poruncit celor ce se aflau la dreapta lui şi care se păstraseră curaţi 

de idolatrie să-şi încingă săbiile şi să-i ucidă pe toţi aceia care stăruiau în 
răzvrătire. “şi aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor” (Exod 

32, 28). Fără nici o deosebire de poziţie, rudenie sau prietenie, instigatorii la 
nelegiuire au fost nimiciţi; dar toţi aceia care s-au pocăit şi s-au umilit au fost 

cruţaţi.



PATRIARHI ȘI PROFEȚI, P.324

Aceia care au adus la îndeplinire această lucrare teribilă a judecăţii 
au acţionat în baza unei autorităţi divine, executând sentinţa 

Împăratului cerului. Oamenii trebuie să fie atenţi când, în orbirea 
lor firească, îi judecă şi condamnă pe semenii lor; dar când 

Dumnezeu le porunceşte să aducă la îndeplinire sentinţa Sa 
asupra nelegiuirii, El trebuie să fie ascultat. Aceia care au adus la 
îndeplinire acest act dureros şi-au manifestat în felul acesta scârba 
şi dispreţul faţă de răzvrătire şi idolatrie şi s-au consacrat pe 

deplin slujirii adevăratului Dumnezeu. Domnul a onorat credincioşia 
lor, acordând o distincţie deosebită seminţiei lui Levi.



PATRIARHI ȘI PROFEȚI, P.324

Izraeliţii se făcuseră vinovaţi de trădare, şi anume împotriva 
unui Împărat care îi încărcase de binefaceri şi a cărui 

autoritate se legaseră, de bună voie, să o asculte. Pentru ca 
autoritatea divină să se poată menţine, judecata trebuia să 

vină asupra trădătorilor. Dar chiar şi în acest caz s-a 
manifestat mila lui Dumnezeu. În timp ce menţinea 

valabilitatea Legii, El le-a acordat tuturor libertatea de a 
alege şi ocazia pocăinţei. Au fost nimiciţi doar aceia care au 

persistat în răzvrătirea lor.



PATRIARHI ȘI PROFEȚI, P.325

Iubirea, nu mai puţin decât dreptatea, cerea 
ca judecata să fie aplicată pentru acest 
păcat. Dumnezeu este atât Păzitorul, cât şi 

Suveranul poporului Său. El îi nimiceşte pe cei 
ce sunt neclintiţi în răzvrătirea lor, pentru ca 

să nu-i ducă şi pe alţii la ruină.



PATRIARHI ȘI PROFEȚI, P.325

Dacă li s-ar fi cruţat viaţa, acelaşi spirit care i-a 
făcut să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu 

avea să fie manifestat în ură şi lupte între ei şi, în 
cele din urmă, aveau să se nimicească unul pe celălalt. 
Datorită iubirii faţă de lume, iubirii faţă de Israel 
şi chiar faţă de călcătorii Legii, crima aceea a fost 

pedepsită imediat şi cu o severitate teribilă.



DUMNEZEU NU ESTE UCIGAȘ, P.20

Moise a luat această lege și a 
interpretat-o prin simțul aspru, 

sever, crud și distructiv al Satanei. 
Isus se întoarce pe Munte și ne dă 
din nou legea - dar de data aceasta 

Legea este plină de har și de 
adevăr.



PORUNCA A ȘASEA



EXODUL 20:13

Să nu ucizi
ֶרצַח -	#7523	(ratsach)



NUMERI 35:16

Dacă un om lovește pe aproapele 
său cu o unealtă de fier și acesta 
moare, este un ucigaș: ucigașul să 

fie pedepsit cu moartea.
מּות -	#4191	(mûth)



NUMERI 35:16

Să știţi dar că Eu sunt Dumnezeu și că nu 
este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau 

viaţă și Eu omor, Eu rănesc și Eu 
tămăduiesc, Și nimeni nu poate scoate pe 

cineva din mâna Mea.

מּות -	#4191	(mûth)



MANUSCRIPT 126, 1901

Cât de atent Dumnezeu protejează drepturile oamenilor! El a 
atașat o pedeapsă pentru uciderea intenționată. "Dacă varsă 
cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om" (Gen. 

9:6). Dacă ar fi permis unui ucigaș să rămână nepedepsit, el, 
prin influența sa rea și violența crudă, îi va submina pe alții. Acest 

lucru ar duce la o situație similară cu cele existente înainte de 
potop. Dumnezeu trebuie să pedepsească ucigașii. El dă viață și 

El va lua viața, dacă viața aceasta devine o teroare și o 
amenințare. Mila manifestată unui ucigaș intenționat este o 

cruzime față de semenii săi.



NUMERI 35:16

Să știţi dar că Eu sunt Dumnezeu și că nu 
este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau 

viaţă și Eu omor, Eu rănesc și Eu 
tămăduiesc, Și nimeni nu poate scoate pe 

cineva din mâna Mea.

מּות -	#4191	(mûth)



IMPORTANT DE ÎNȚELES!

1. Dumnezeu nu ucide (ratsach), nu 
încalcă legea Sa (Exodul 20:13)

2. Dumnezeu omoară (mûth), 
susține legea Sa (Deutoronom 35:16)



MATEI 10:28 (FIDELA)

Și nu vă temeți de cei care ucid trupul, 
dar nu sunt în stare să ucidă sufletul; 
ci mai degrabă temeți-vă de Cel care 

este în stare să nimicească 
deopotrivă și sufletul și trupul în iad.



DEUTORONOMUL 30:19

Iau azi cerul și pământul martori 
împotriva voastră că ţi-am pus înainte 
viaţa și moartea, binecuvântarea și 

blestemul. Alege viaţa, ca să trăiești, 
tu și sămânţa ta



EZECHIEL 33:11

Spune-le: ‘Pe viaţa Mea’, zice Domnul 
Dumnezeu, ‘că nu doresc moartea 

păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui 
și să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă 
de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi 

să muriţi, voi, casa lui Israel?’



PATRIARHI ȘI PROFEȚI, P.628

Pentru Dumnezeul nostru milos, lucrarea de pedepsire este ceva ciudat, 
nemaiauzit. ‘Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea 

păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască’ (Ezechiel 
33,11). Domnul este ‘plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de 

bunătate şi credincioşie, ... iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar 
nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat’ (Exod 34, 6.7). Chiar dacă 

nu are plăcere de răzbunare, El va aduce judecata asupra 
călcătorilor Legii Sale. El este nevoit să facă aceasta pentru a-i 
scăpa pe locuitorii pământului de o degenerare deplină şi de o 

pierzare veşnică. Pentru a-i salva pe unii, trebuie să-i nimicească pe 
cei împietriţi în păcate.



IACOV 4:12 (FIDELA)

Este un singur legiuitor, care 
este în stare să salveze și să 

nimicească;



NOE ȘI POTOPUL



GENEZA 6:7, 13, 17 (FIDELA)

7) Și DOMNUL a spus: Voi nimici de pe fața pământului pe 
omul pe care l-am creat, deopotrivă om și animal și târâtoarea 
și păsările cerului, fiindcă aceasta mă face să mă pocăiesc că i-
am făcut. 13) Și Dumnezeu i-a spus lui Noe: Sfârșitul a toată 
făptura a ajuns înaintea mea, fiindcă pământul este umplut cu 

violență prin ei; și, iată, îi voi nimici împreună cu pământul. 17) 
Și iată, eu, chiar eu, voi aduce un potop de ape peste pământ, 
pentru a nimici toată făptura de sub cer, în care este suflarea 

vieții și fiecare lucru care este pe pământ va muri.



PATRIARHI ȘI PROFEȚI, P.99

Satana însuşi, care a fost obligat să rămână în mijlocul 
elementelor naturii dezlănţuite, se temea că va pieri. Se simţise 
foarte fericit că are sub stăpânirea sa un neam de oameni aşa de 
puternici şi dorea ca ei să trăiască şi să săvârşească mai departe 
urâciunea lor şi să continue răzvrătirea împotriva Conducătorului 

cerului. Acum, el rostea cuvinte de hulă la adresa lui Dumnezeu, 
acuzându-L de nedreptate şi cruzime. O mare parte dintre 

oameni, asemenea lui Satana, Îl blestemau pe Dumnezeu şi, dacă 
ar fi fost în stare, L-ar fi dat jos de pe tronul puterii.



ISTORIA MÂNTUIRII, P.70

Câtă bunăvoinţă din partea lui Dumnezeu! Câtă îndurare pentru omul 
greşit, ca să aşeze în nori frumosul curcubeu multicolor, o dovadă a 

legământului atotputernicului Dumnezeu cu omul! Acest curcubeu avea să 
arate tuturor generaţiilor faptul că Dumnezeu i-a nimicit pe locuitorii 
pământului prin potop, din cauza marii lor răutăţi. Planul Lui era ca atunci 

când copiii generaţiilor următoare aveau să vadă curcubeul în nor şi să 
întrebe despre motivul acestui arc superb îmbrăţişând cerul, părinţii să le 
poată explica distrugerea lumii vechi prin potop, din cauză că oamenii s-

au dedat la tot felul de nelegiuiri, iar mâinile Celui Prea Înalt au îndoit 
curcubeul şi l-au aşezat în nori, ca o dovadă că El nu va mai aduce 

niciodată un potop de ape pe pământ.





GENEZA 3:6

Femeia a văzut că pomul era 
bun de mâncat și plăcut de 

privit și că pomul era de dorit 
ca să deschidă cuiva mintea. A 

luat deci din rodul lui și a 
mâncat; a dat și bărbatului ei, 

care era lângă ea, și 
bărbatul a mâncat și el.



MĂRTURII VOL.5, P.173,174

Ne închinăm viului Dumnezeu sau idolilor? 
Poate că nu există nici un altar vizibil în exterior, poate că nu există nici 
un chip pe care ochiul să se oprească și, cu toate acestea, noi putem 

practica idolatria. 
Este tot așa de ușor să-ți faci un idol dintr-o idee sau un obiect care îți 

place, cum poți modela idoli din lemn sau piatră. Mii de oameni au o 
concepție greșită despre Dumnezeu și atributele Sale. Într-adevăr, ei 
slujesc unui dumnezeu fals, tot așa cum făceau și slujitorii lui Baal. Ne 

închinăm noi adevăratului Dumnezeu, așa cum este El descoperit în 
Cuvântul Său, în Domnul Hristos, în natură sau adorăm vreun idol filozofic, 

așezat în locul Lui?



PATRIARHI ȘI PROFEȚI, P.95

Cum păcatul s-a generalizat, el a ajuns să li se pară 
din ce în ce mai puţin păcătos, iar în cele din urmă 

au declarat că Legea divină nu mai era în vigoare 
nicidecum; că era contrar caracterului lui 

Dumnezeu să pedepsească fărădelegea; ei au 
negat faptul că judecăţile Lui aveau să cadă 

asupra pământului.



PATRIARHI ȘI PROFEȚI, P.101

“Prin Cuvântul lui Dumnezeu ... lumea de atunci a 
pierit înecată de apă. Iar cerurile şi pământul de 
acum sunt păzite şi păstrate prin acelaşi Cuvânt, 
pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a 
oamenilor nelegiuiţi” (2 Petru 3, 5-7). O altă 

furtună stă să vină. Pământul va fi din nou nimicit 
de mânia pustiitoare a lui Dumnezeu, iar păcatul 

şi păcătoşii vor fi nimiciţi. 



SODOMA ȘI GOMORA



EXODUL 18:16-23

16) Bărbaţii aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre 
Sodoma. Avraam a plecat cu ei, să-i petreacă. 17) Atunci, 

Domnul a zis: „Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac? 
20) Și Domnul a zis: „Strigătul împotriva Sodomei și 

Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus 
de greu. 22) Bărbaţii aceia s-au depărtat și au plecat spre 

Sodoma. Dar Avraam stătea tot înaintea Domnului. 23) 
Avraam s-a apropiat și a zis: „Vei nimici Tu oare și pe cel 

bun împreună cu cel rău?



EXODUL 18:28-33

28) Poate că din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, 
vei nimici Tu oare toată cetatea?” Și Domnul a zis: „N-o voi nimici 
dacă voi găsi în ea patruzeci și cinci de oameni buni.” 29) Avraam I-a 

vorbit mai departe și a zis: „Poate că se vor găsi în ea numai patruzeci 
de oameni buni.” Și Domnul a zis: „N-o voi nimici pentru cei 

patruzeci.”… 32) Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai 
vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece 
oameni buni.” Și Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece 

oameni buni.” 33) După ce a isprăvit de vorbit lui Avraam, Domnul a 
plecat. Și Avraam s-a întors la locuinţa lui.



EXODUL 19:14,23-25

14) Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi, care luaseră pe 
fetele lui: „Sculaţi-vă”, a zis el, „ieșiţi din locul acesta; căci 
Domnul are să nimicească cetatea.” Dar ginerii lui credeau 
că glumește. 23) Răsărea soarele pe pământ când a intrat 
Lot în Ţoar. 24) Atunci, Domnul a făcut să plouă peste 

Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din 
cer. 25) A nimicit cu desăvârșire cetăţile acelea, toată 
câmpia și pe toţi locuitorii cetăţilor, și tot ce creștea pe 

pământ.



EXODUL 19:26-29

27) Avraam s-a sculat a doua zi dis-de-dimineaţă și s-a 
dus la locul unde stătuse înaintea Domnului. 28) Și-a 

îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată 
câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un 

fum, ca fumul unui cuptor. 29) Când a nimicit Dumnezeu 
cetăţile câmpiei, Și-a adus aminte de Avraam și a scăpat 

pe Lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din 
temelie cetăţile unde își așezase Lot locuinţa.



ISAIA 13:19

Și astfel, Babilonul, podoaba 
împăraţilor, falnica mândrie a 
caldeenilor, va fi ca Sodoma și 
Gomora, pe care le-a nimicit 

Dumnezeu.



EVENIMENTELE ULTIMILOR ZILE P.114

San Francisco şi Oakland devin ca 
Sodoma şi Gomora, şi Domnul îşi va 
revărsa mânia asupra lor. Nu peste 

mult timp, vor suferi judecăţile Sale.



CORE, DATAN ȘI ABIRAM



NUMERI 16:1-4

1) Core, fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat 
împreună cu Datan și Abiram, fiii lui Eliab și On, fiul lui Pelet, 
câteșitrei fiii lui Ruben. 2) S-au răsculat împotriva lui Moise, 

împreună cu două sute cincizeci de oameni din copiii lui Israel, 
din fruntașii adunării, din cei ce erau chemaţi la sfat și care 
erau oameni cu nume. 3) Ei s-au adunat împotriva lui Moise și 

Aaron și le-au zis: „Destul! Căci toată adunarea, toţi sunt sfinţi 
și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicaţi voi mai presus 

de adunarea Domnului?” 4) Când a auzit Moise lucrul acesta, a 
căzut cu faţa la pământ.



NUMERI 16:5-7

5) A vorbit lui Core și la toată ceata lui și a zis: 
„Mâine, Domnul va arăta cine este al Lui și cine este 
sfânt și-l va lăsa să se apropie de El; va lăsa să se 

apropie de El pe acela pe care-l va alege. 6) Iată ce 
să faceţi. Luaţi cădelniţe, Core și toată ceata lui. 7) 

Mâine, puneţi foc în ele și puneţi tămâie pe el înaintea 
Domnului. Acela pe care-l va alege Domnul va fi 

sfânt.



NUMERI 16:19,23,24,27

19) Și Core a chemat toată adunarea împotriva lui Moise și 
Aaron, la ușa cortului întâlnirii. Atunci, slava Domnului s-a 

arătat întregii adunări.  
23) Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 24) „Vorbește adunării 
și spune-i: ‘Daţi-vă la o parte din preajma locuinţei lui Core, 

Datan și Abiram!’” 
27) Ei s-au depărtat din preajma locuinţei lui Core, Datan și 

Abiram. Datan și Abiram au ieșit afară și au stat la ușa 
corturilor lor, cu nevestele, copiii și pruncii lor. 



NUMERI 16:28-32

28) Moise a zis: „Iată cum veţi cunoaște că Domnul m-a trimis să fac 
toate aceste lucruri și că nu lucrez din capul meu. 29) Dacă oamenii 

aceștia vor muri cum mor toţi oamenii și dacă vor avea aceeași 
soartă ca toţi oamenii, nu m-a trimis Domnul, 30) dar dacă Domnul 
va face un lucru nemaiauzit, dacă pământul își va deschide gura ca 
să-i înghită cu tot ce au, așa încât se vor coborî de vii în Locuinţa 

morţilor, atunci veţi ști că oamenii aceștia au hulit pe Domnul.” 31) 
Pe când isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei 

s-a despicat în două. 32) Pământul și-a deschis gura și i-a înghiţit, pe 
ei și casele lor, împreună cu toţi oamenii lui Core și toate averile lor.



NUMERI 16:33-35

33) Și s-au coborât astfel de vii în Locuinţa 
morţilor, ei și tot ce aveau; pământul i-a acoperit de 

tot și au pierit din mijlocul adunării. 34) Tot 
Israelul care era în jurul lor, când au ţipat ei, a 
fugit, căci ziceau: „Să fugim ca să nu ne înghită 
pământul!” 35) Un foc a ieșit de la Domnul și a 

mistuit pe cei două sute cincizeci de oameni care 
aduceau tămâia.



NUMERI 16:41-45

41) A doua zi, toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit 
împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron, zicând: „Voi aţi 

omorât pe poporul Domnului!” 42) Pe când se strângea adunarea 
împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron și pe când își îndreptau 
privirile spre cortul întâlnirii, iată că l-a acoperit norul și s-a 

arătat slava Domnului. 43) Atunci, Moise și Aaron au venit 
înaintea cortului întâlnirii. 44) Și Domnul a vorbit lui Moise și a 
zis: 45) „Daţi-vă la o parte din mijlocul acestei adunări și-i voi 

topi într-o clipă!” Ei au căzut cu feţele la pământ;



NUMERI 16:46-50

46) și Moise a zis lui Aaron: „Ia cădelniţa, pune foc în ea de pe 
altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare și fă ispășire 
pentru ei, căci a izbucnit mânia Domnului și a început urgia.” 
47) Aaron a luat cădelniţa, cum zisese Moise, și a alergat în 

mijlocul adunării și iată că începuse urgia printre popor. El a 
tămâiat și a făcut ispășire pentru norod. 48) S-a așezat între 
cei morţi și între cei vii, și urgia a încetat. 49) Paisprezece mii 
șapte sute de inși au murit de urgia aceasta, afară de cei ce 

muriseră din pricina lui Core. 50) Aaron s-a întors la Moise, la ușa 
cortului întâlnirii. Urgia încetase.



PATRIARHI ȘI PROFEȚI, P.404

Dumnezeu dăduse dovezi îndestulătoare că El îl conduce pe 
Israel. Dar Core şi tovarăşii săi au respins lumina până când 

au orbit atât de mult, încât nici cele mai izbitoare 
manifestări ale puterii lui Dumnezeu n-au fost îndestulătoare 

pentru a-i convinge; ei le-au pus pe toate pe seama unor 
mijloace omeneşti sau satanice. Acelaşi lucru a fost făcut 
de popor, care, în ziua imediat următoare nimicirii lui Core 
şi a cetei lui, a venit la Moise şi Aaron, zicând: “Voi aţi 

omorât pe poporul Domnului”.



PATRIARHI ȘI PROFEȚI, P.404

Fără a ţine seama de faptul că avuseseră cele mai 
convingătoare dovezi ale neplăcerii lui Dumnezeu faţă de 

purtarea lor în nimicirea oamenilor care îi amăgiseră, ei au 
îndrăznit să pună judecăţile Lui pe seama lui Satana, 
declarând că prin puterea celui rău Moise şi Aaron au 

pricinuit moartea unor oameni buni şi sfinţi. Această faptă 
le-a pecetluit soarta. Ei săvârşiseră păcatul împotriva 
Duhului Sfânt, un păcat prin care inima omului este într-

adevăr împietrită faţă de influenţa harului divin.



Puterea lui  satana? 
Puterea omului? 

Puterea lui  Dumnezeu?

A CUI PUTEREA A FĂCUT ACEASTA?

X



ADRIAN EBENS - REBELIUNEA LUI CORE P.26

Din toate dovezile care sunt în 
fața noastră, nu trebuie să facem 
violent caracterul lui Dumnezeu și 

să-i atribuim Lui, atributele lui 
Satan și să pretindem că 

Dumnezeu a ars fizic acești 
oameni de vii.



ISAIA 5:20

Vai de cei ce numesc răul bine și 
binele, rău, care spun că întunericul 
este lumină și lumina, întuneric, care 
dau amărăciunea în loc de dulceaţă și 

dulceaţa, în loc de amărăciune! 



DISTRUGE ȘI SATAN ?



VIAȚA LUI ISUS P.52

Dumnezeu nimici pe oameni printr-un potop 
mare de apă, și a făcut să plouă foc și 
pucioasă peste orașele nelegiuite; totuși 

împotrivitorului i-a fost încă mereu îngăduit, 
să-și urmărească planurile sale de nimicire.



ISTORIA LUI FINEAS



NUMERI 25:1-4

1) Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie 
cu fetele lui Moab. 2) Ele au poftit poporul la jertfele 

dumnezeilor lor, și poporul a mâncat și s-a închinat până la 
pământ înaintea dumnezeilor lor. 3) Israel s-a alipit de Baal-
Peor, și Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel. 4) 

Domnul a zis lui Moise: „Strânge pe toate căpeteniile poporului 
și spânzură pe cei vinovaţi înaintea Domnului în faţa soarelui, 

pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a 
Domnului.”



NUMERI 25:5-7

5) Moise a zis judecătorilor lui Israel: 
„Fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au 
lipit de Baal-Peor.” 6) Și iată că un bărbat dintre copiii lui 

Israel a venit și a adus la fraţii lui pe o madianită, sub 
ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui 
Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. 7) La 

vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul 
preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării și a luat o 

suliţă în mână.



NUMERI 25:1-4

8) S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a 
străpuns prin pântece pe amândoi: atât pe bărbatul acela 

din Israel, cât și pe femeia aceea. Și a încetat astfel urgia 
care izbucnise printre copiii lui Israel. 9) Douăzeci și 

patru de mii au murit loviţi de urgia aceea. 10) Domnul a 
vorbit lui Moise și a zis: 11) „Fineas, fiul lui Eleazar, fiul 

preotului Aaron, a abătut mânia Mea de la copiii lui Israel 
prin râvna pe care a avut-o pentru Mine în mijlocul lor și n-

am nimicit, în mânia Mea, pe copiii lui Israel.



2 ÎMPĂRAȚI 19:20-22

20) Atunci, Isaia, fiul lui Amoţ, a trimis să spună lui Ezechia: 
„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Am auzit 

rugăciunea pe care Mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, 
împăratul Asiriei.’ 21) Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul 

împotriva lui: ‘Fecioara, fiica Sionului, te dispreţuiește și 
râde de tine; fata Ierusalimului dă din cap după tine. 22) Pe 
cine ai batjocorit și ai ocărât tu? Împotriva cui ai ridicat 

glasul? Și împotriva cui ţi-ai ridicat ochii? Împotriva 
Sfântului lui Israel!



2 ÎMPĂRAȚI 19:23-24

 23) Prin solii tăi ai batjocorit pe Domnul și ai zis: 
«Cu mulţimea carelor mele, am suit vârful munţilor, 
coastele Libanului! Voi tăia cei mai înalţi cedri ai lui, 

cei mai frumoși chiparoși ai lui și voi atinge creasta lui 
cea mai înaltă, pădurea lui care este ca o grădină de 

poame; 24) am săpat și am băut ape străine și voi seca 
cu talpa picioarelor mele toate râurile Egiptului.»



2 ÎMPĂRAȚI 19:32, 35

32) De aceea, așa vorbește Domnul asupra împăratului 
Asiriei: Nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va 

arunca săgeţi în ea, nu va sta înaintea ei cu scuturi și 
nu va ridica întărituri de șanţuri împotriva ei. 

35) În noaptea aceea, a ieșit îngerul Domnului și a ucis 
în tabăra asirienilor o sută optzeci și cinci de mii de 
oameni. Și, când s-au sculat dimineaţa, iată că toţi erau 

niște trupuri moarte.



HRISTOS LUMINA LUMII, P.700

Îngerii cerului erau martori, urmărind fiecare mişcare ce se 
făcea împotriva iubitului lor Conducător. Ei doreau nespus de 

mult să-L elibereze pe Hristos. Sub conducerea lui Dumnezeu, 
îngerii sunt atotputernici. Cu o ocazie, ascultând de porunca 

Domnului Hristos, ei au ucis într-o noapte o armată asiriană 
de o sută optzeci şi cinci de mii de oameni. Cât de uşor ar fi 

putut îngerii, privind ruşinoasa scenă a judecării Domnului 
Hristos, să-şi manifeste indignarea, mistuind pe vrăjmaşii lui 

Dumnezeu! Dar nu li se poruncise să facă acest lucru.



MAREA LUPTĂ, P.614

Un singur înger i-a nimicit pe toți întâii născuți ai 
egiptenilor și a umplut țara de jale. Când David a păcătuit 
împotriva lui Dumnezeu, prin numărarea poporului, un înger 
a făcut o distrugere mare, prin care i-a fost pedepsit 

păcatul. Aceeași putere de distrugere, pe care au arătat-
o îngerii sfinți la porunca lui Dumnezeu, va fi manifestată 

de îngerii răi atunci când El le îngăduie. Sunt gata acum 
forțe și așteaptă doar îngăduința divină, ca să răspândească 

pustiirea pretutindeni.



FAPTELE APOSTOLILOR 12:7

Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el 
pe neașteptate și o lumină a strălucit în 
temniţă. Îngerul a deșteptat pe Petru, 

lovindu-l în coastă, și i-a zis: „Scoală-te, 
iute!” Lanţurile i-au căzut jos de pe mâini.



FAPTELE APOSTOLILOR P.152

Acelaşi înger care coborâse din curţile împărăteşti 
spre a-l elibera pe Petru fusese solul mâniei şi 

judecăţii lui Irod. Îngerul l-a lovit pe Petru spre a-l 
trezi din somn; dar o cu totul altă lovitură a dat 
acelui rege nelegiuit, dezgolindu-l de mândria sa şi 

aducând asupra-i pedeapsa Celui Atotputernic. Irod 
a murit în chinurile groaznice ale minţii şi trupului, sub 

judecata răsplătitoare a lui Dumnezeu. 



MANUSCRISE ELIBERATE 12:207-209

Dragostea lui Dumnezeu este reprezentată în zilele 
noastre ca având un astfel de caracter care ar 

interzice distrugerea păcătosului. Oamenii se gândesc la 
propriul standard scăzut a ceea ce este dreptate și 
justețe. "Ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine." (Psalmul 

50:21). Ei măsoară pe Dumnezeu cu ei înșiși. Ei se gândesc 
cum ar acționa ei înșiși în circumstanțe și decid că și 

Dumnezeu ar face la fel după închipuirile lor...



MANUSCRISE ELIBERATE 12:207-209

În nici o împărăție sau guvern nu este lăsat ca călcătorii de lege 
să spună ce pedeapsă trebuie să fie aplicată împotriva celor 

care au încălcat legea. Tot ce avem, toate darurile harului Său 
pe care le avem, Îi datorăm lui Dumnezeu. Caracterul agravant 

al păcatului împotriva unui astfel de Dumnezeu nu poate fi 
estimat mai mult decât cerurile pot fi măsurate cu o shioapă. 
Dumnezeu este un guvernator moral, precum și un Tată. El 

este legiuitorul. El face și execută legile Sale. Legea care nu 
are nici o pedeapsă nu are nici o putere.



MANUSCRISE ELIBERATE 12:207-209

…Se poate presupune ca un Tată iubitor nu va putea să-i vadă pe 
copiii Săi suferind pedeapsa lui Dumnezeu prin foc în timp ce El are 
puterea să-i elibereze. Dar Dumnezeu, pentru binele supușilor Săi și 

pentru siguranța lor, va pedepsi pe cel care a încălcat legea. 
Dumnezeu nu lucrează după planul omului. El poate face dreptate 
infinită pe care omul nu are dreptul să o facă înaintea semenului 
său. Noe ar fi dezamăgit pe Dumnezeu dacă l-ar îneca pe unul dintre 
batjocoritorii și hulitorii care l-au hărțuit, dar Dumnezeu a înecat 
lumea vastă. Lot nu ar fi avut dreptul să-i pedepsească pe ginerii 

săi, dar Dumnezeu ar face-o în dreptate strictă.



MANUSCRISE ELIBERATE 12:207-209

Cine va spune că Dumnezeu nu 
va face ceea ce spune că va 

face?


