
NIMICEȘTE DUMNEZEU?



MAREA LUPTĂ  P.556

Dar nimeni nu trebuie să fie amăgit de 
pretențiile mincinoase ale spiritismului. 

Dumnezeu a dat lumii suficientă lumină pentru 
a o ajuta să descopere cursa. Așa cum s-a 
arătat deja, teoria care formează chiar 

temelia spiritismului este în luptă cu 
declarațiile lămurite ale Scripturii.



MAREA LUPTĂ  P.496,497

Și, pentru a-și susține acuzația de nedreptate a lui Dumnezeu față 
de el, a recurs la interpretarea tendențioasă a cuvintelor și 
faptelor Creatorului. Metoda lui era să-i încurce pe îngeri cu 

argumente subtile cu privire la planurile lui Dumnezeu. A îmbrăcat 
în mister tot ce era simplu și, printr-o pervertire măiastră, a 
aruncat îndoială asupra declarațiilor celor mai lămurite ale lui 

Iehova. Poziția lui înaltă, într-o legătură atât de strânsă cu 
conducerea divină, a dat mai multă putere sofisticăriilor lui și mulți 
au fost induși în eroare să se unească în răzvrătire împreună cu el 

împotriva autorității cerului.



EVREI 6:18

…este cu neputinţă ca 
Dumnezeu să mintă



ISAIA 8:20 (FIDELA)

La lege și la mărturie; dacă ei nu 
vorbesc conform acestui cuvânt, este 

pentru că nu au lumină în ei.



1 CORINTENI 3:16-17

16) Nu știţi că voi sunteţi Templul lui 
Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu 

locuiește în voi? 17) Dacă nimicește cineva 
Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici 
Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este 

sfânt, și așa sunteţi voi.



CELE 10 PLĂGI DIN EGIPT



EXODUL 5:1-2

1) Moise și Aaron s-au dus apoi la Faraon și i-au zis: 
„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Lasă 
pe poporul Meu să plece, ca să prăznuiască în pustie 

un praznic în cinstea Mea.’” 2) Faraon a răspuns: 
„Cine este Domnul, ca să ascult de glasul Lui și să 
las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și 

nu voi lăsa pe Israel să plece.”



EXODUL 6:1

Domnul a zis lui Moise: „Vei vedea acum 
ce voi face lui Faraon: o mână 

puternică îl va sili să-i lase să plece; 
da, o mână puternică îl va sili să-i 

izgonească din ţara lui.”



CELE 10 PLĂG

    1 .   Prefacerea apei în sânge (Exodul 7:14–25) 
    2 .   Broaștele  (Exodul 7:25–8:11)  
    3.   Păduchii  (Exodul 8:12–15) 
    4 .   Musca cânească  (Exodul 8:20–32) 
    5.   Ciuma vitelor (Exodul 9:1–7) 
    6.   Bubele pe oameni (Exodul 9:8–12) 
    7 .   Piatra și  focul (Exodul 9:13–35) 
    8.   Lăcustele (Exodul 10:1–20) 
    9.   Întunerec de trei  zile (Exodul 10:21–29) 
    10.  Moar tea întâilor-născuți  (Exodul 11:1–12:36)



PATRIARHI ȘI PROFEȚI, P. 263

Fiecare pedeapsă respinsă avea să fie urmată de alta şi mai severă, până când 
inima lui îngâmfată avea să fie umilită şi până când el avea să-L recunoască pe 
Creatorul cerului şi al pământului ca viul şi adevăratul Dumnezeu. Domnul avea 

să le dea egiptenilor prilejul de a vedea cât de zadarnică era înţelepciunea 
celor mai de seamă oameni ai lor, cât de slabă era puterea zeilor lor, atunci 

când se împotriveau poruncilor Domnului. El avea să-i pedepsească pe 
locuitorii Egiptului pentru idolatria lor şi să aducă la tăcere lăudăroşenia lor 

cu privire la binecuvântările primite din partea idolilor lor fără viaţă. 
Dumnezeu urma să-şi glorifice Numele, pentru ca celelalte naţiuni să poată 
auzi despre puterea Lui şi să tremure în faţa faptelor Lui măreţe şi pentru 

ca poporul Său să poată fi condus să se întoarcă de la idolatrie şi să-I aducă o 
închinare curată.



PATRIARHI ȘI PROFEȚI, P. 263

Mâna lui Dumnezeu, şi nu influenţa sau puterea omenească pe 
care ar fi avut-o Moise sau Aaron, a fost aceea care a făcut 

minunile pe care ei le-au săvârşit înaintea lui faraon. Aceste 
semne şi minuni erau menite să-l convingă pe faraon că marele 
“EU SUNT” îl trimisese pe Moise şi că era datoria împăratului 
să lase pe Israel să plece, ca să-I poată sluji viului Dumnezeu. 
Vrăjitorii au săvârşit şi ei semne şi minuni, întrucât ei nu 
lucrau prin propria lor iscusinţă, ci prin puterea zeului lor, 
Satana, care i-a sprijinit în imitarea lucrării lui Iehova.



PATRIARHI ȘI PROFEȚI, P. 264

De fapt, vrăjitorii n-au prefăcut într-adevăr toiegele lor în şerpi; 
dar, prin vrăjitorii, ajutaţi de marele înşelător, ei au fost în 

stare să producă această înşelăciune. Era mai presus de 
puterea lui Satana să schimbe toiegele în şerpi vii. Prinţul răului, 

deşi posedă toată înţelepciunea şi puterea unui înger căzut, nu 
are puterea de a crea sau de a da viaţă; această prerogativă o 
are numai Dumnezeu. Dar tot ceea ce era în puterea lui Satana 

să facă, a făcut; el a săvârşit o înşelăciune. Pentru ochii omului, 
toiegele s-au prefăcut în şerpi. Aşa credea faraon şi aşa 

credea curtea lui.



PATRIARHI ȘI PROFEȚI, P. 266

Faraon le-a cerut vrăjitorilor să facă şi ei la 
fel, dar n-au putut. Lucrarea lui Dumnezeu s-

a dovedit acum a fi superioară aceleia a lui 
Satana. Vrăjitorii înşişi au recunoscut: “Aici 
este degetul lui Dumnezeu” (Ver 19). Dar 
împăratul a rămas mai departe neclintit.



PATRIARHI ȘI PROFEȚI P.747, 748

A doua zi, profetul Gad a adus lui David următoarea solie: “Aşa 
vorbeşte Domnul: ‘Primeşte: sau trei ani de foamete, sau trei luni în 

timpul cărora să fii nimicit de potrivnicii tăi şi atins de sabia 
vrăjmaşilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului şi 

ciuma să fie în ţară şi Îngerul Domnului să ducă nimicirea în tot 
ţinutul lui Israel.’ Vezi acum”, zise proorocul, “ce trebuie să 

răspund Celui ce mă trimite”. Răspunsul împăratului a fost: “Sunt 
într-o mare strâmtorare. Oh! Mai bine să cădem în mâinile 

Domnului, căci îndurările Lui sunt nenumărate; dar să nu cad în 
mâinile oamenilor” (2 Samuel 24, 14).



PATRIARHI ȘI PROFEȚI P.747, 748

Îngerul nimicitor se oprise în afara Ierusalimului. El 
stătea pe muntele Moria, ‘în aria lui Ornan, Iebusitul’. 
Sfătuit de prooroc, David s-a dus pe munte şi a zidit 

acolo un altar Domnului; ‘şi a adus arderi de tot şi jertfe 
de mulţumire. A chemat pe Domnul şi Domnul i-a răspuns 
prin foc, care s-a pogorât din cer pe altarul arderii de 
tot.’ ‘Atunci Domnul a fost potolit faţă de ţară şi a 
încetat urgia deasupra lui Israel’ (2 Samuel 24, 25).



PATRIARHI ȘI PROFEȚI P.269

Ruină şi pustiire au marcat calea îngerului 
distrugător. Numai ţinutul Gosen a fost 
cruţat. S-a arătat astfel egiptenilor că 

pământul este sub controlul viului Dumnezeu, 
că elementele naturii ascultă de vocea Sa şi că 

unica siguranţă stă în ascultarea de El.



ISTORIA MÂNTUIRII, P.118

Moise i-a spus apoi împăratului că 
îngerul lui Dumnezeu le va ucide 

întâii născuţi.



EXODUL 12:12-13

Domnul a zis: “În noaptea aceea Eu voi trece prin 
ţara Egiptului şi voi lovi pe toţi întâii născuţi din 
ţara Egiptului, de la oameni până la dobitoace; şi voi 
face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului.... 
Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu 
voi vedea sângele şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu 

vă va nimici nici o urgie, atunci când voi lovi ţara 
Egiptului”



PROROCUL ILIE ȘI PROFEȚII LUI BAAL



PROFEȚI ȘI REGI P.153

Pentru ca Israelul cel pocăit să fie 
protejat de rătăcirile acelora care îl 
învăţase să se închine la Baal, Ilie a 

fost îndrumat de Domnul să-i 
distrugă pe aceşti învăţători falşi.



ADRIAN EVENS - ADMINISTRAREA MORȚII P.38

Ilie nu a fost îndrumat 
să omoare pe profeții 

lui Baal



MATERIALELE 1888, P.487

Dumnezeu a lucrat prin Ilie când a 
distrus pe profeții lui Baal, ceea ce a 

aprins în inima Izabelei, din focul 
iadului, dorința de a răzbuna sângele 

preoților lui Baal.



ULTIMELE 7 PLĂGI



SCRIERI TIMPURII, P.36

Neamurile acum devin mânioase, dar când 
Marele nostru Preot Îşi va fi sfârşit 

lucrarea din Sanctuar, Se va ridica, Îşi 
va pune hainele răzbunării şi apoi vor fi 

revărsate ultimele şapte plăgi.



ISTORIA MÂNTUIRII P.415

Atenţia mi-a fost iarăşi îndreptată asupra pământului. Cei răi 
fuseseră distruşi, iar trupurile lor moarte zăceau pe suprafaţa 
lui. Mânia lui Dumnezeu îi pedepsise pe locuitorii pământului 

prin ultimele şapte plăgi, făcându-i să-şi muşte limba de durere şi 
să-L blesteme pe Dumnezeu. Păstorii falşi au fost obiectul 

principal al mâniei lui Dumnezeu. Ochii le-au putrezit în orbite şi 
limba în gură, în timp ce ei erau încă pe picioare. După ce sfinţii 
au fost eliberaţi de glasul lui Dumnezeu, mulţimea celor răi şi-a 

întors furia unul împotriva altuia. Pământul părea inundat de 
sânge şi de la un capăt la altul se aflau trupuri moarte.



SCRIERI TIMPURII P.51

La conferinţa generală a celor care cred în 
adevărul prezent, ţinută la Sutton, Vermont, în 
septembrie 1850, mi-a fost arătat că ultimele 

şapte plăgi vor fi turnate după ce Isus părăseşte 
Sanctuarul. Îngerul a spus: “Mânia lui Dumnezeu 
şi a Mielului este cea care provoacă distrugerile 

sau moartea celor răi.



ISTORIA MÂNTUIRII, P.118

Moise i-a spus apoi împăratului că 
îngerul lui Dumnezeu le va ucide 

întâii născuţi.



REVIEW AND HERALD, 19 SEPTEMBRIE, 1854

În curând îngerul nimicitor va intra din 
nou în acţiune, nu pentru a nimici doar pe 

întâiul născut, ci să nimicească cu 
desăvârşire bătrân şi tânăr, atât bărbaţi, 

femei cât şi copii care nu au semnul.



EVENIMENTELE ULTIMILOR ZILE, P.238

În curând, pământul va fi părăsit de îngerul 
îndurării şi ultimele şapte plăgi urmează să fie 
revărsate.... Fulgerele mâniei lui Dumnezeu vor 
cădea curând şi, când Dumnezeu va începe să-
i pedepsească pe călcătorii de Lege, nu va 
mai fi nici o clipă de răgaz până la sfârşit.



NIMICIREA CELOR NELEGIUIȚI



2 PETRU 3:7,10

7) Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și 
păstrate, prin același Cuvânt, pentru focul din ziua 
de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiţi. 
10) Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua 
aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile 

cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu 
tot ce este pe el, va arde.



EVREI 10:26-30

26) Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștinţa adevărului, nu 
mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, 27) ci doar o așteptare înfricoșată 
a judecăţii și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi. 28) Cine a 
călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei 

martori. 29) Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca 
în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a 
fost sfinţit și va batjocori pe Duhul harului? 30) Căci știm cine este Cel ce 

a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!” Și în altă parte: 
„Domnul va judeca pe poporul Său.” 31) Grozav lucru este să cazi în 

mâinile Dumnezeului celui viu!



SCRIERI TIMPURII P.52

Sfinţii, în perfectă armonie cu Isus, declară verdictul 
asupra morţilor celor răi. “Priveşte”, a spus îngerul, “în 

armonie cu Isus, sfinţii participă la judecată şi îi cântăresc 
pe cei răi în funcţie de faptele pe care le-au comis în trup, 

iar ceea ce trebuie să primească aceştia la executarea 
sentinţei este aşezat în dreptul numelor lor.” Am văzut că 

aceasta era lucrarea sfinţilor, împreună cu Isus, în timpul 
celor o mie de ani în Cetatea cea Sfântă, înainte ca aceasta 

să coboare spre pământ



SCRIERI TIMPURII P.54

Apoi cei nelegiuiţi au văzut ceea ce pierduseră; asupra lor a 
fost suflat foc de la Dumnezeu şi au fost mistuiţi. Aceasta 
a fost executarea judecăţii. Cei răi au primit atunci ceea ce 

sfinţii, în timpul celor o mie de ani, la unison cu Isus, 
stabiliseră ca ei să primească. Acelaşi foc de la Dumnezeu 

care i-a mistuit pe cei răi a purificat întregul pământ. 
Munţii cei zdrenţuiţi şi sfărâmaţi s-au topit de căldura 

arzătoare şi, de asemenea, atmosfera şi toate resturile au 
fost mistuite ca miriştea.



ISTORIA MÂNTUIRII P.429

Atunci se împlinesc cuvintele profetului: “Căci Domnul este 
mâniat pe toate neamurile şi plin de urgie pe toată oştirea lor: El 
le nimiceşte cu desăvârşire, le măcelăreşte de tot.” Isaia 34, 

2. “Peste cei răi plouă cărbuni, foc şi pucioasă: un vânt dogoritor, 
iată paharul de care au ei parte.” Psalmii 11, 6. Din cer, de la 
Dumnezeu coboară foc. Pământul se crapă. Armele ascunse în 
adâncimile lui sunt scoase la suprafaţă. Flăcări ce devorează 

izbucnesc din fiecare prăpastie ce se deschide. Chiar şi stâncile 
ard. A venit ziua care “va arde ca un cuptor.” Maleahi 4, 1.



ISTORIA MÂNTUIRII P.429

Corpurile cereşti se topesc de mare căldură, iar pământul, 
cu tot ce este pe el, arde. (2 Petru 3, 10.) Focul iadului este 

pregătit pentru împărat, pentru capul răzvrătirii. Rugul 
este adânc şi lat, iar “suflarea Domnului îl aprinde ca un 

şuvoi de pucioasă.” Isaia 30, 33. Suprafaţa pământului pare 
o masă topită, un lac întins de foc clocotind. Este ziua 

judecăţii şi a pierzării celor răi — “o zi de răzbunare a 
Domnului, un an de răsplătire şi răzbunare pentru Sion.” 

Isaia 34, 8. 



ISTORIA MÂNTUIRII P.429

În timp ce focul răzbunării lui Dumnezeu învăluie 
pământul, neprihăniţii rămân în siguranţă în cetatea 
sfântă. Asupra celor care au avut parte de prima 

înviere a doua moarte nu are nici o putere. 
(Apocalipsa 20, 6.) În timp ce pentru cei răi 

Dumnezeu este un foc mistuitor, pentru poporul Lui 
este un soare şi un scut. (Psalmii 84, 11.) 



LUCA 17:28-30

 28) Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va 
întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, 

cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, 29) dar, în 
ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc 
și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toţi. 30) 
Tot așa va fi și în ziua când Se va arăta Fiul 

omului.



APOCALIPSA 14:9-11

9) Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: 
„Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește 

semnul ei pe frunte sau pe mână, 10) va bea și el din vinul 
mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei 
Lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinţilor 

îngeri și înaintea Mielului. 11) Și fumul chinului lor se suie în 
sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei 
ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul 

numelui ei! 



MAREA LUPTĂ  P.537

O mare categorie de oameni, pe care învățătura despre 
chinurile veșnice îi revoltă, sunt conduși către o rătăcire 

opusă acesteia. Ei văd că Scripturile Îl prezintă pe 
Dumnezeu ca o ființă a iubirii și milei și nu pot crede că El 
încredințează făpturile Sale focului unui iad care este 
veșnic. Dar, susținând că sufletul este nemuritor de la 
natură, nu văd o altă alternativă, ci doar să ajungă la 
concluzia că toată omenirea va fi în cele din urmă 

mântuită.



MAREA LUPTĂ  P.537

Mulți privesc amenințările Bibliei ca fiind destinate numai 
să-i îngrozească pe oameni, determinându-i să asculte, dar 
nu ca să fie împlinite literal. Astfel, păcătosul poate trăi în 

plăceri egoiste, disprețuind cererile lui Dumnezeu, și cu 
toate acestea așteaptă să fie în cele din urmă primiți în 

harul Său. O astfel de învățătură care se încrede în mila 
lui Dumnezeu, dar care nesocotește dreptatea Sa, este 
plăcută inimii firești și îi încurajează pe cei nelegiuiți în 

nelegiuirea lor.



MAREA LUPTĂ  P.670-673

Mânia lor se aprinde împotriva lui Satana şi a acelora care au 
fost agenţii lui de amăgire şi, într-o furie demonică, se întorc 

împotriva lor…. 
Cade foc de la Dumnezeu din cer. Pământul se crapă.... Flăcări 
nimicitoare izbucnesc din fiecare prăpastie deschisă.... A venit 
ziua care va arde ca un cuptor. Elementele sunt amestecate 
cu dogoarea mistuitoare, şi chiar pământul cu tot ce este pe el 
arde. Maleahi 4, 1; 2 Petru 3, 10. Suprafaţa pământului pare o 

masă topită — un lac de foc uriaş, în clocot....



MAREA LUPTĂ  P.670-673

Cei nelegiuiţi îşi primesc răsplata.... Unii sunt nimiciţi într-o 
clipă, în timp ce alţii suferă multe zile. Toţi sunt pedepsiţi 

“după faptele lor”. Păcatele celor drepţi fiind transferate asupra 
lui Satana, el trebuie să sufere nu numai pentru răzvrătirea lui 

proprie, ci şi pentru toate păcatele pe care i-a provocat pe sfinţi 
să le săvârşească. Pedeapsa lui este cu mult mai mare decât a 
acelora pe care i-a amăgit. După ce toţi cei care au căzut prin 

amăgirile lui au pierit, el încă mai trăieşte şi mai suferă. În 
flăcările nimicitoare, cei nelegiuiţi sunt nimiciţi.



PARABOLELE DOMNULUI HRISTOS P.72

Chiar îngerii cei credincioşi nu au înţeles pe deplin 
caracterul lui [Satana]. De aceea, Dumnezeu nu l-a 

nimicit de îndată. Dacă ar fi făcut astfel, îngerii cei sfinţi 
nu ar fi înţeles dreptatea şi dragostea lui Dumnezeu. O 
îndoială cu privire la bunătatea lui Dumnezeu ar fi fost ca 

o sămânţă rea, care ar fi produs fructul amarnic al 
păcatului şi al nenorocirii. Din această cauză, cel rău a 
fost cruţat, ca să-şi dezvolte pe deplin caracterul.



ROMANI 16:20

Dumnezeul păcii va zdrobi în 
curând pe Satana sub picioarele 

voastre.



SENTIMENTALISMUL



MANUSCRISE ELIBERATE, VOL.13, P.382

Dacă Biserica lui Hristos ar fi astăzi ceea ce ar 
trebui să fie, credincioșii mai în vârstă și mai tineri 
ar fi uniți în legăturile părtășiei sfinte, eliberați de 
tot sentimentalismul stricat al creației lui Satan. 

Cei care refuză mărturiile pe care le-a trimis 
Dumnezeu nu mănâncă trupul și nu beau sângele 

Fiului lui Dumnezeu.



SCHIȚE ISTORICE ALE MISIUNILOR DIN STRĂINĂTATE, P. 137

Vă rog, fraților, să veniți la Hristos și să beți; 
bea liber din apa mântuirii. Nu apelați la 
sentimentele voastre. Nu credeți că 

sentimentalismul este o religie. Scuturați-vă 
de orice umbră umană și sprijiniți-vă puternic 

de Hristos.



SLUJITORII EVANGHELIEI, P.309

Domnul Hristos îi cere poporului Său să creadă şi să pună în 
practică acest Cuvânt al Său. Cei care acceptă şi îşi însuşesc 

Cuvântul, făcându-l o parte a fiecărei fapte, a fiecărei 
trăsături a caracterului lor, vor deveni puternici prin puterea 
lui Dumnezeu. Toţi vor vedea că învăţătura lor este de origine 
cerească. Ei nu vor rătăci pe căi lăturalnice. Mintea lor nu se 
va îndrepta spre o religie a sentimentalismului şi a exaltării 
emoţionale. Ei vor sta înaintea îngerilor şi înaintea oamenilor ca 

unii care au un caracter creştin consecvent şi puternic.



JUDECĂȚILE EXECUTATE PRIN DREPTATE

”Potopul” 
”Leviții  execută  pe cei răz vrătiți”  

”Nadab și  Abihu” 
”Core,  Datan și  Abiram” 

”Distrugerea Ierihonului”  
”Elie îndrumat de Dumnezeu să  distrugă  profeții  lui  Baal” 

”Fineas îndeplinește porunca lui  Dumnezeu” 
”Nimicirea în timpul lui  David” 

”Nimicirea întâilor născuți”  
”Anania și  Safira” 

”185000 de asirieni” 
”Irod” 

”Iosua și  gabaoniții”  
”Ultimile 7  plăgi”



APOCALIPSA 16:7

„Da, Doamne Dumnezeule 
atotputernice, adevărate și 

drepte sunt judecățile Tale!”



MAREA LUPTĂ, P. 543

Din milă față de lume, Dumnezeu i-a șters de pe fața 
pământului pe locuitorii nelegiuiți din vremea lui Noe. Din milă 

i-a distrus pe locuitorii stricați ai Sodomei. Prin puterea 
amăgitoare a lui Satana, făptuitorii fărădelegii câștigă simpatie 
și admirație și în felul acesta i-a condus continuu și pe alții la 
răzvrătire. Așa a fost în zilele lui Cain și ale lui Noe, ca și în 

vremea lui Avraam și a lui Lot; la fel stau lucrurile și în 
vremea noastră. Din milă pentru univers, Dumnezeu îi va 

distruge, în cele din urmă, pe aceia care au respins harul Său.


