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5. PPrriimmuull ii UUllttiimmuull

„Eu sunt Alfa i Omega, Începutul i
Sfâr itul”, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce 
este, Cel ce era i Cel ce vine, Cel 
Atotputernic.” (Ap. 1:8).

„Care zicea: „Eu sunt Alfa i Omega,
Cel dintâi i Cel de pe urm ”. (Ap. 1:11).

„Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi i
Cel de pe urm .” (Ap. 1:17).

„EU sunt Alfa i Omega,
Cel dintâi i Cel de pe urm ,

Începutul i Sfâr itul.” (Ap. 22:13). 

Una din caracteristicile cu care Domnul 
Isus se prezint  în cartea Apocalipsei, este c
El este primul i ultimul, începutul i sfâr itul, 
Alfa i Omega. Dintre toate caracteristicile, 
aceasta este scoas  în eviden . În primul 
capitol, nu întâlnim o alt  caracteristic  a Lui 
Isus, care s  apar  atât de des ca aceasta, c  El 
este Primul i Ultimul. În mod deosebit, prima 
caracteristic  a Lui Hristos este, capacitatea de 
a cunoa te înc  de la început sfâr itul.

În studiul anterior am v zut c , conform cu 
declara ia sorei White Dumnezeu nu repet
lucrurile care nu sunt importante!

Dumnezeu, ca primul i ultimul 
Dac  începem s  citim cartea profetului 

Isaia de la capitolul 40, g sim acele 
caracteristici, prin care Dumnezeu vorbe te
despre Sine. Are capacitatea, ca la începutul 
lumii s  cunoasc  sfâr itul acesteia. Aceast
putere se asociaz  cu dreptatea Lui, i acesta Îl 
deosebe te de dumnezeii idolatrilor. 

„A a vorbe te Domnul, Împ ratul lui 
Israel i R scump r torul lui, Domnul 
o tirilor: „Eu sunt Cel dintâi i Cel de pe 
urm , i afar  de Mine, nu este alt 
Dumnezeu.” (Isaia 44:6).

„Ascult -M , Iacove! i tu, Israele, pe 
care te-am chemat! Eu, Eu sunt Cel dintâi, i
tot Eu sunt i Cel din urm .” (Isaia 48:12).

„Cu cine voi i s  asem na i pe 
Dumnezeu? i cu ce asem nare Îl ve i
asem na? ... „Nu ti i? N-a i auzit? Nu vi s-a 
f cut cunoscut de la început? Nu v-a i gândit 
niciodat  la întemeierea p mântului? Cu 
cine M  ve i asem na, ca s  fiu deopotriv
cu el?” zice Cel Sfânt. „Ridica i-v  ochii în 
sus, i privi i! Cine a f cut aceste lucruri? 
Cine a f cut s  mearg  dup  nu-m r, în ir, 
o tirea lor? El le cheam  pe toate pe nume; 
a a de mare e puterea i t ria Lui, c  nici 
una nu lipse te. „Pentru ce zici tu, Iacove, 
pentru ce zici tu, Israele: „Soarta mea este 
ascuns  dinaintea Domnului, i dreptul meu 
este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului 
meu? „Nu tii? N-ai auzit? Dumnezeul cel 
ve nic, Domnul a f cut marginile 
p mântului. El nu obose te, nici nu 
ostene te; priceperea Lui nu poate fi 
p truns ”.” (Isaia 40:18, 21, 25-28).

Dac  dori i s -L în elege i pe Creator, fi i
v  rog aten i la ce spune despre El lumea 
creat .

„T ce i, ostroave, i asculta i-M ! S - i
învioreze popoarele puterea, s  înainteze, i
s  vorbeasc ! S  ne apropiem i s  ne 
judec m împreun . Cine a ridicat de la 
r s rit pe acela pe care, în neprih nirea Lui, 
îl cheam  s  calce pe urmele Lui? Cine îi 
supune neamuri i împ ra i? Cine le face 
sabia praf, i arcul o pleav  luat  de vânt? 
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El îi urm re te, merge în pace pe un drum pe 
care n-a mai c lcat niciodat  cu piciorul Lui. 
Cine a f cut i a împlinit aceste lucruri? Acela 
care a chemat neamurile de la început Eu, 
Domnul, cel dintâi i Acela i pân  în cele din 
urm  veacuri.” (Isaia 4:1-4)

Caracteristica cea mai important , care Îl 
identific  pe Hristos ca i Creator este faptul 
c  El arat  sfâr itul lumii la începutul acesteia. 
Cheam  genera iile la început ca prin ele s
ilustreze sfâr itul. 

„Ca s  vad  cu to ii i s tie, s  priceap
i s  în eleag  c  mâna Domnului a f cut 

aceste lucruri, i Sfântul lui Israel le-a zidit. 
„Ap ra i-v  pricina”, zice Domnul, „ar ta i-
v  dovezile cele mai tari”, zice Împ ratul lui 
Iacov. „S  le arate, i s  ne spun ce are s  se 
întâmple, care sunt prorociile pe care le-a i
f cut vreodat ? Spune i, ca s  lu m seama la 
ele i s  le vedem împlinirea; sau, vesti i-ne 
viitorul. Spune i-ne ce se va întâmpla mai 
târziu, ca s tim c  sunte i dumnezei, face i
m car ceva bun sau r u, ca s  vedem i s
privim cu to ii”.” (Isaia 41:20-23)

Putem s  recunoa tem natura divin  a Lui 
Isus din faptul c  El poate s  spun  sfâr itul
din ce se întâmpl  la început. El este primul i
cel de pe urm . Aceasta este una din 
principiile profe iei biblice, pe care trebuie s
o în elegem foarte bine ... i o vom în elege în 
timp ce progres m în studiu. 

„Cine a vestit lucrul acesta de la început,
ca s -l tim i cu mult înainte, ca s  zicem: 
„Are drepta-te?” Nimeni nu l-a vestit, nimeni 
nu l-a proorocit, i nimeni n-a auzit cuvintele 
voastre.” (Isaia 41:26). 

Dumnezeu vorbe te prin cele vechi

„Eu sunt Domnul, acesta este Numele 
Meu; i slava Mea n-o voi da altuia, nici 
cinstea Mea idolilor. Iat  c cele dintâi
lucruri s-au împlinit, i v  vestesc altele noi; vi
le spun mai înainte ca s  se întâmple.” (Isaia
42:8-9). 

Cum poate s  ne spun  ce va fi, înainte 
ca s  se întâmple? Prin cele vechi. Aici este 
ilustrat  puterea Lui creatoare înaintea tuturor, 
doritori s  vad .

„Cine dintre voi, îns , pleac  urechea la 
aceste lucruri? Cine vrea s  ia aminte la ele 
i s  asculte pe viitor?” (Isaia 42:23)

Pentru noi viitorul este sfâr itul lumii. Iar 
pentru a ne preg tii la evenimentele 
sfâr itului e nevoie de ascultarea atent .

„A a vorbe te Domnul, Împ ratul lui 
Israel i R scump r torul lui, Domnul 
o tirilor: „Eu sunt Cel dintâi i Cel de pe 
urm , i afar  de Mine, nu este alt 
Dumnezeu. Cine a f cut proorocii ca Mine 
(s  spun i s -Mi dovedeasc ), de când am 
f cut pe oameni din vremurile str vechi? S
vesteasc viitorul i ce are s  se întâmple! 
Nu v  teme i, i nu tremura i, c ci nu i-am
vestit i nu i-am spus de mult lucrul acesta? 
Voi Îmi sunte i martori! Este oare un alt 
Dumnezeu afar  de Mine? Nu este alt
Stânc , nu cunosc alta!”” (Isaia 44:6-8)

Care este acel popor antic, care pân -n 
ziua de azi are un rol important? Iat  dou
exemple simple: 1. Israel a fost una din 
popoarele din vremurile de odinioar . i din 
cine este alc tuit Israel ast zi? Din tine i din 
mine. 2. Exist i o alt  persoan  antic ,
primul n scut al lui Avraam: Ismael. i el a 
fost unul din popoarele antice, de asemenea 
este prezent i în lumea de ast zi.

Dumnezeu domne te în mod providen ial 
istoria trecutului, i de asemenea domne te în 
purtarea Lui de grij  asupra prezentului i
asupra viitorului. Noi suntem martorii puterii 
Lui! El este capabil s  ilustreze sfâr itul 
lumii prin istorisirile descrise în Cuvântul 
S u. A a lucreaz  Domnul: de la început 
veste te sfâr itul.

Profe iile ilustreaz  idealurile!

Acele evenimente care împlinesc profe ii, 
ilustreaz  sfâr itul lumii. Exist  un mod 
corect i una gre it  de aplicare, de aceea 
trebuie s  avem grij  cum o efectu m.

„Eu n-am vorbit în ascuns într-un col
întunecos al p mântului. Eu n-am zis 
semin ei lui Iacov: „C uta i-M  în zadar!” 
Eu, Domnul, spun ce este adev rat, vestesc 
ce este drept. Strânge i-v , veni i i
apropia i-v  împreun , voi cei sc pa i dintre 
neamuri! N-au nici o pricepere cei ce î i duc 
idolul de lemn, i cheam  pe un dumnezeu, 
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care nu poate s  mântuiasc . Spune i-le, i
aduce i-i încoace ca s  se sf tuiasc  unii cu 
al ii! Cine a proorocit aceste lucruri de la 
început, i le-a vestit de mult? Oare nu Eu, 
Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât Mine, 
Eu sunt singurul Dumnezeu drept i mântuitor, 
alt Dumnezeu afar  de Mine nu este. 
Întoarce i-v  la Mine, i ve i fi mântui i to i cei 
ce sunte i la marginile p mântului! C ci Eu 
sunt Dumnezeu i nu altul!” (Isaia 45:19-22). 

În acest capitol, Isaia, în timp ce vorbe te
despre Hristos, ca despre Cel dintâi i Cel de 
pe urm , face diferen  între idolatrii i
Domnul. Ce este în centrul idolatriei în vremea 
sfâr itului? Femeia care st  pe balaur. 
Diferen a dintre a te închina unei femei i c
merit  s  te închini Lui Dumnezeu, este c  El 
veste te de la început sfâr itul. 

„ ine i minte aceste lucruri, i fi i oameni! 
Veni i-v  în fire, p c to ilor. Aduce i-v
aminte de cele petrecute în vremurile str bune,
c ci Eu sunt Dumnezeu, i nu este altul, Eu 
sunt Dumnezeu, i nu este nici unul ca Mine. 
Eu am vestit de la început ce are s  se 
întâmple i cu mult înainte ce nu este înc
împlinit. Eu zic: „Hot rârile Mele vor r mâne
în picioare i Îmi voi aduce la îndeplinire 
toat  voia Mea. Eu chem de la r s rit o 
pas re de prad , dintr-o ar  dep rtat , un om 
ca s  împlineasc  planurile Mele; da, Eu am 
spus, i Eu voi împlini; Eu am pl nuit i Eu voi 
înf ptui. Asculta i-M , oameni cu inima 
împietrit , vr jma i ai neprih nirii. Eu Îmi 
apropii neprih nirea, nu este departe; i
mântuirea Mea nu va z bovi. Eu voi pune 
mântuirea Mea în Sion i slava Mea peste 
Israel.” (Isaia 46:8-13). 

tim s  mai „zbur m”?
În timpul c l toriei, o pas re a v zut ceva 

frumos, acolo jos, i s-a decis c  va coborâ s
vad  ce este. Au trecut ani, p s rile au migrat 
din nord spre sud i din sud spre nord i o 
chemau, dar ea între timp s-a îngr at i nu 
mai era în form . N-a reu it niciodat  s  se 
ridice de pe p mânt. N-a mai putut niciodat  s
se întoarc  pe ruta ei. 

Noi nu suntem potrivi i pentru Sion, dac
deviem de la ruta de zbor. Conform Bibliei, 

Dumnezeu î i va sfâr i lucrarea, dac  va fi 
nevoie, atunci i f r  noi. Lumea va vedea 
slava Lui! 

Trebuie s  vorbim despre aceasta, fiindc
evenimentele ilustrate de mi carea milerit  se 
împlinesc. Cre terea cuno tin ei, despre care 
ne vorbe te cartea lui Daniel, e o realitate. 
Cele dou  grupe (cea a fecioarelor în elepte 
i cele nechibzuite) sunt în formare. Iar noi 

suntem într-adev r, laodiceeni. 

Am ajuns la sfâr itul timpului

i fiindc  ne afl m aici, aceasta pretinde 
apari ia unei solii, care va aduce trezirea, 
despre care a profetizat Dumnezeu. 

„Fiecare dintre profe ii vechi au vorbit 
mai pu in timpului lor i mai mult nou ,
a a c  profe iile lor sunt valabile pentru noi. 
„Toate aceste lucruri li s-au întâmplat ca sa 
ne slujeasc  drept pilde, i ele au fost scrise 
pentru înv tura noastr , peste care au 
venit sfâr iturile veacurilor.” (1 Corinteni 
10:11).” Selected Messages, vol. 3, p. 338-
339.

Dumnezeu a mai prezis c poporul Lui 
va dormi în vremea aceasta. Trebuie s  ne 
rug m ca Domnul nostru s  ne trezeasc  ca 
s  ne preg tim! Avem nevoie de putere, ca s
putem duce solia de avertizare lumii întregi. 
Avem nevoie de în elepciune, ca s  putem 
prezenta solia în mod inteligibil, i aceast
solie s  ridice oamenii la Dumnezeu. 

În acest timp întâlnim împotrivire, 
puterea care vine de jos, îi atac  pe aceia, 
care primesc puterea de sus. Dar cu ajutorul 
Lui Dumnezeu, noi trebuie s  fim printre 
fecioarele în elepte, i experien a Filadelfiei 
trebuie s  ne caracterizeze. 

Avem nevoie s  iubim lucrarea i slujirea 
Elenei White. Nu de aceea, ca pe ea s  o 
ridic m deasupra Bibliei, ci ca s -i asigur m
un loc potrivit în inima i în mintea noastr ,
ca c  în elegem ceea ce prin solia ei trebuie 
s  în elegem în aceast  vreme. 

Amin


