
1. Cine este mirele în parabola celor zece fecioare?

2. Cine este mireasa în parabola celor zece fecioare?

3. Cine sunt fecioarele în parabola celor zece fecioare?

4. Când are loc nunta?

6. Unde are loc nunta?

7. Ce reprezintă ușa închisă?

5. Ce reprezintă strigătul de la miezul nopții?





STRIGĂTUL DE LA MIEZUL NOPȚII ȘI UȘA ÎNCHISĂ
Iată mirele,                            

ieșiți-i în întâmpinare!



DOUĂ PASAJE BIBLICE PRINCIPALE

DANIEL 8:14
„Curățirea sanctuarului” 
identificat cu biserica sau 
pământul

MATEI 25:6

„Strigătul de la miezul 
nopții” identificat cu 

vestirea revenirii lui Isus pe 
22 octombrie 1844



D O U Ă  P R O B L E M E  M A J O R E

„În căutarea lor pentru o explicație cu privire la dezamăgirea din 22 octombrie acești adventiști 
au avut de rezolvat două probleme majore: 1) Ce anume era simbolizat de «venirea» Mirelui, dacă 
parabola (Matei 25:1-13) și-a avut împlinirea în mișcarea celei de a șaptea luni și dacă «venirea» 

nu simbolizează a doua venire? 2) Care era semnificația curățirii sanctuarului (Daniel 8:14), dacă 
cele 2300 de zile s-au terminat în 22 octombrie?”

Gerard P. Damsteegt, Historical Background, Doctrine of the Sanctuary, A Historical Survey, Frank B. Holbrook, Editor,  
Daniel and Revelation Committee Series, vol. 5, BRI, Review and Herald Publishing Association, 1989, p. 21.



i) Parabola celor zece fecioare
Matei 25:1-13 



William Miller

William Miller și „strigătul de la miezul nopții”
„«Strigătul de la miezul nopții» reprezintă străjerii, sau pe unii 
dintre ei, care prin Cuvântul lui Dumnezeu descoperă timpul așa 
cum este relevat, și imediat rostesc solia de avertizare: «Iată mirele, 
ieșiți-i în întâmpinare!» (…) 

«Aprinderea lămpilor.» Vă veți reaminti, prietenii mei, că lampa este 
Cuvântul lui Dumnezeu. Să aprinzi o lampă înseamnă să o faci să 
dea lumină, mai multă lumină, și o lumină mai clară. (…) 

Timpul când se aplică această parabolă  
(…) Cred că nu putem fi greșiți în aplicația acestei parabole. 
«Atunci», este la timpul când slujitorii înțelepți privesc spre, și 
proclamă, venirea Sa (…) cei care sunt gata intră la nuntă și ușa este 
închisă.”

William Miller, Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ about the Year 1843,  
lecturi publicate de Joshua Himes, 1842, pp. 238, 242



Primăvara anului 1843

„La puțin timp după dezamăgire, milleriții au găsit o explicație 
care i-a ajutat să-și mențină credința în al doilea advent iminent, 
prin interpretarea lui Habacuc 2:3, care a sugerat o întârziere. (…) 
După dezamăgire, când anumiți milleriți au renunțat la 
convingerile anterioare, cei credincioși au interpretat întârzierea 
ca un mijloc de curățire a credincioșilor adventiști (n.t. așteptători) 
(…). Ei au numit perioada de după 21 martie 1843 timpul de zăbovire, 
când «mirele zăbovea».”

SMN după prima dezamăgire, 21 martie 1843 – 1844

Gerard Damsteegt,  Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, p. 93



Samuel Snow

„Timp de mai multe luni, calculele lui Snow au stârnit doar o mică 
atenție. Totuși, la întâlnirea de tabără din Exeter (12-17 august 
1844), data sa exactă pentru revenirea lui Hristos a mișcat mulți 
adventiști cu un entuziasm enorm, aducând eforturile lor 
misionare la culme. Răspunsul lor, ca un întreg, a ajuns să fie 
cunoscut repede ca MIȘCAREA CELEI DE A ȘAPTEA LUNI. Deși 
liderii milleriți au recunoscut o oarecare valoare în poziția lui 
Snow, ei au fost sceptici în privința noii evidențieri a timpului (…) 
Cu câteva luni înainte de evenimentul așteptat, totuși liderii s-au 
alăturat mișcării celei de a șaptea luni și au îngăduit ca opiniile lui 
Snow să fie tipărite în revistele millerite principale și și-au oferit 
sprijinul deplin.”

Samuel Snow și noile calcule profetice

Ibid., Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, p. 96



„Redeșteptarea plină de entuziasm a inițiativei misionare a fost 
interpretată ca împlinirea exactă a parabolei celor zece fecioare 
din Matei 25 și a fost identificată cu ADEVĂRATUL STRIGĂT DE 
LA MIEZUL NOPȚII. În conformitate cu Storrs, strigătul de la 
miezul nopții predicat înainte a fost «doar alarma. Acum cel real 
sună și Oh, ce timp solemn!».”

Noul strigăt de la miezul nopții

Ibid., Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, pp. 96, 97



„După dezamăgirea de la 1844, pentru o vreme, eu am susținut, 
asemenea celorlalți din grupul de adventiști, că ușa harului era 
deja închisă definitiv pentru lume. Poziția aceasta a fost adoptată 
înainte de prima viziune care mi-a fost dată. Prima viziune a 
constituit lumina dată mie de Dumnezeu, care a corectat greșeala 
noastră și ne-a făcut în stare să înțelegem care este poziția corectă.”

SMN după a doua dezamăgire, 22 octombrie 1844

Ellen White, Solii alese, vol. 1, p. 63

Ellen White



„Imediat după dezamăgire, a existat printre aproape toți 
adventiștii un sentiment că ușa din Matei 25:10, care a fost 
identificată cu ușa milei pentru biserici și lume, a fost închisă pentru 
totdeauna în ziua a zecea a lunii a șaptea din 1844. Pentru o 
perioadă scurtă de timp, acest concept «extrem» al ușii închise, 
care excludea posibilitatea mântuirii pentru toți cei care nu 
participaseră la mișcarea celei de a șaptea luni și nu s-au separat 
de biserici, a dus aproape toate eforturile misionare ale 
adventiștilor, printre neadventiști, la o oprire completă.”

SMN după a doua dezamăgire, 22 octombrie 1844

Gerard Damsteegt,  Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, p. 106



William Miller

„Ne-am făcut lucrarea de avertizare a păcătoșilor și de trezire a 
bisericilor formale. În providența Sa, Dumnezeu a închis ușa (…).”

SMN după a doua dezamăgire, 22 octombrie 1844

William Miller către J. Himes



„După dezamăgirea de la 1844, pentru o vreme, eu am susținut, 
asemenea celorlalți din grupul de adventiști, că ușa harului era 
deja închisă definitiv pentru lume. Poziția aceasta a fost adoptată 
înainte de prima viziune care mi-a fost dată. Prima viziune a 
constituit lumina dată mie de Dumnezeu, care a corectat greșeala 
noastră și ne-a făcut în stare să înțelegem care este poziția corectă.”

SMN după a doua dezamăgire, 22 octombrie 1844

Ellen White, Solii alese, vol. 1, p. 63

Ellen White



Ellen White

„Așa după cum Dumnezeu mi-a arătat în viziune călătoriile 
poporului advent către cetatea sfântă, și răsplata bogată care 
urmează a fi dată celor ce așteaptă revenirea Domnului lor de la 
nuntă, este de datoria mea să vă dau o scurtă descriere cu privire la 
ceea ce mi-a descoperit Dumnezeu. (…)  Am încercat să aduc 
înapoi un raport bun și câțiva struguri din Canaanul ceresc, pentru 
care mulți ar arunca cu pietre în mine, la fel cum adunarea a cerut 
piatră pentru Caleb și Iosua pentru raportul lor (Numeri 14:10). 
Dar eu vă declar, fratele meu în Domnul, este o țară frumoasă și 
suntem în stare să mergem sus să o stăpânim. În timp ce ne rugam 
în cadrul altarului familial, Duhul Sfânt a căzut peste mine și se 
părea că mă ridicam din ce în ce mai sus, cu mult deasupra lumii 
întunecate. (…)

Prima viziune, decembrie 1844



M-am întors să caut poporul advent în lume, dar nu l-am putut găsi, 
atunci o voce mi-a spus: «Uită-te încă o dată, și uită-te un pic mai sus.» 
La acestea, am ridicat ochii și vedeam o cărare strâmtă și îngustă, 
deasupra lumii. Pe această cărare poporul advent mergea spre cetate, 
care era la capătul îndepărtat al cărării. Ei au avut o lumină strălucitoare 
în spatele lor la primul capăt al cărării, despre care un înger mi-a spus că a 
fost Strigătul de la Miezul Nopții. Această lumină a strălucit de-a lungul 
cărării și le-a luminat picioarele, astfel încât aceștia să nu se împiedice. (…) 
am văzut o perdea încărcată cu franjuri de argint și de aur. (…) Era 
foarte frumoasă. L-am întrebat pe Isus ce era după perdea. El a 
ridicat−o cu mâna Sa dreaptă și mi-a ordonat să fiu atentă. Am văzut 
acolo un chivot glorios, placat cu aur curat, având un chenar splendid, 
care semăna cu coroanele lui Isus, unde erau doi îngeri strălucitori – 
aripile le erau deasupra chivotului de o parte și de alta, cu fețele 
întoarse unul către celălalt, uitându-se în jos.”

Prima viziune, decembrie 1844

Scrisoarea 1, 1845, Ellen Harmon către Enoch Jacobs, 20 decembrie 1845, publicată în Day-Star Extra, 24 ianuarie 1846

Ellen White



Hiram Edson

„Una din interpretările timpurii ale dezamăgirii, care a susținut 
validitatea mișcării celei de a șaptea luni și calculele pentru 22 
octombrie 1844, pare să fi venit de la Hiram Edson.”

În căutarea unor răspunsuri

Gerard Damsteegt,  Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, p. 117



Hiram Edson

„După micul dejun am spus unuia din frații mei: «Haide să 
mergem, să vedem și să încurajăm pe unii din frații noștri. Am 
pornit, și în timp ce treceam printr-un câmp mare am fost oprit pe 
la mijlocul câmpului. Cerul părea deschis vederii mele și am văzut 
în mod distinct și clar că, în loc ca marele nostru preot să vină 
afară din sfânta sfintelor, din sanctuarul ceresc, pentru a veni pe 
acest pământ, în ziua a zecea a lunii a șaptea, la sfârșitul celor 2300 
de zile, pentru prima dată El a intrat în ziua aceea în a doua 
încăpere a sanctuarului, și că are de făcut o lucrare în sfânta 
sfintelor înainte ca să vină pe acest pământ. Că El a venit la nuntă 
atunci; cu alte cuvinte, la Cel îmbătrânit de zile pentru a primi 
împărăția, stăpânirea și slava, iar noi trebuie să așteptăm întoarcerea 
Sa de la nuntă.»”

În căutarea unor răspunsuri

Edson, Fragment de manuscris



„(…) conform lui Edson, în a zecea zi a lunii a șaptea, 1844, Hristos 
a venit la nuntă, adică la primirea împărăției, stăpânirii și slavei.”

În căutarea unor răspunsuri

Gerard Damsteegt,  Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, p. 118



„Una din cele mai extensive cercetări timpurii a temei mirelui a 
apărut în prima, și singura ediție, a Advent Mirror, ianuarie 1845. În 
conformitate cu editorii ei, Hale și Turner, parabola din Matei 
25:1-3 trebuie să fie interpretată într-un «sens spiritual sau figurat». 
Problema curentă, au spus ei, era dacă Hristos era reprezentat în 
Matei 25:10 ca mirele care vine pe pământ ca «împărat al slavei»  
sau ca mirele care vine la nuntă în ceruri. Ei au rezolvat problema, 
sugerând nunta cerească a mielului. Concluzia lor a fost că nunta 
trebuia să aibă loc înainte ca Hristos să vină pe acest pământ ca 
rege al slavei, și că întoarcerea Sa reală era simbolizată prin venirea 
Sa de la nuntă. Ei au caracterizat nunta prin inaugurarea lui 
Hristos ca rege al slavei. (…) În februarie și martie 1845, Hale a 
publicat două articole pe același subiect în care a oferit o fundație 
hermeneutică pentru noua interpretare a lui Matei 25:10.”

În căutarea unor răspunsuri

Gerard Damsteegt,  Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, pp. 118, 119



„Frate Bates, ați scris într-o scrioare adresată lui James despre venirea 
mirelui, așa cum a fost prezentată în prima viziune tipărită. Prin 
scrisoare, ați dorit să știți dacă am avut lumină cu privire la venirea 
mirelui, înainte de a avea viziunea. Pot răspunde prompt, NU. Domnul 
mi-a arătat călătoriile grupei advente și strigătul de la miezul nopții în 
decembrie  (1844), dar nu mi-a arătat venirea mirelui până în luna 
februarie care a urmat (1845). Probabil că dorești să fac o declarație cu 
privire la ambele viziuni. La momentul în care am avut viziunea 
strigătului de la miezul nopții, renunțasem la a mai crede că e în trecut și 
am crezut că este în viitor, la fel cum a făcut cea mai mare parte a grupei.”

În căutarea unor răspunsuri

Ellen White către Joseph Bates, 13 iulie 1847, scrisoarea 3

Ellen White



James White

„Când a primit prima ei viziune în decembrie 1844, ea și tot grupul 
din Portland, Maine (unde locuiau părinții ei atunci), renunțaseră 
la a mai considera strigătul de la miezul nopții și ușa închisă ca 
fiind în trecut. Atunci Domnul i-a arătat în viziune eroarea în care 
căzuse ea și grupul din Portland. Ea a relatat apoi grupului 
viziunea și aproximativ 60 și-au mărturisit greșeala și au recunos-
cut că experiența celei de a șaptea luni a fost lucrarea lui 
Dumnezeu.”

În căutarea unor răspunsuri

James White, A Word to the Little Flock, p. 22



„În ianuarie 1846, Day-Star a publicat viziunea lui Ellen Harmon 
din decembrie 1844, viziune care zugrăvea un loc în ceruri, similar 
sfintei sfintelor din sanctuarul de pe pământ și l-a descris în con-
textul lui Evrei 9:3-5 și a cinei nunții mielului, care a sugerat 
realitatea fizică a sanctuarului ceresc. În martie 1846 Day-Star a 
publicat o altă viziune a lui Ellen Harmon, primită în februarie 
1845, zugrăvind venirea mirelui la nuntă, o vedere susținută de 
Edson, Hale și Turner.”

În căutarea unor răspunsuri

Gerard Damsteegt,  Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, pp. 120, 121



„Pentru că ideile acestea au fost transmise într-o viziune, ele au 
fost acceptate de unii adventiști ca o confirmare din partea lui 
Dumnezeu a corectitudinii temei mirelui și a mișcării celei de a 
șaptea luni.”

În căutarea unor răspunsuri

Gerard Damsteegt,  Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, p. 121



„Domnul mi-a arătat în viziune că Isus s-a ridicat și a închis ușa și a 
intrat în sfânta sfintelor în luna a șaptea 1844.”

Ușa închisă

Ellen White, A Word to the Little Flock, p. 12

Ellen White



„Eu încă mai cred în teoria «ușii închise», dar nu în sensul în care am 
înțeles la început termenul, și nici în sensul în care este folosit de 
împotrivitorii mei. (…) Mi-a fost arătat în viziune, și eu încă mai cred că 
în 1844 a fost o ușă închisă. Toți aceia care au înțeles lumina soliilor 
primului și celui de al doilea înger și au respins această lumină au fost 
lăsați în întuneric. Iar aceia care au acceptat-o și au primit Duhul Sfânt 
care a însoțit propovăduirea soliei venite din cer, dar care, după aceea, 
au renunțat la credința lor și au declarat că experiența lor a fost o 
iluzie, au respins prin acest fapt Duhul lui Dumnezeu, iar El nu a mai 
lucrat asupra lor. (…)

Ușa închisă

Ellen White



„Aceia care nu au înțeles lumina nu au fost vinovați de respingerea ei. 
Numai la cei care au disprețuit lumina venită din cer, Duhul lui 
Dumnezeu nu a mai putut să ajungă. Așa cum am afirmat, categoria 
aceasta îi cuprindea atât pe aceia care au refuzat să primească solia, 
atunci când le-a fost prezentată, cât și pe aceia care, deși au primit-o, au 
renunțat mai târziu la credința lor. Aceștia ar putea să aibă o formă de 
evlavie și să se declare a fi urmași ai lui Hristos, dar, pentru că nu au 
nicio legătură vie cu Dumnezeu, vor fi prinși în robia amăgirilor lui 
Satana. Aceste două clase sunt evidențiate în viziune – cei care au 
declarat că lumina pe care o urmaseră era o amăgire și cei nelegiuiți 
din lume, care, după ce au respins lumina, au fost respinși de 
Dumnezeu. Nu se face nicio referire la aceia care nu au înțeles lumina 
și care, prin urmare, nu au fost vinovați de respingerea ei.”

Ușa închisă

Ellen White, Solii alese, pp. 63, 64

Ellen White



James White

„Mulți vor admite că va exista o ușă închisă înaintea celei de a 
doua veniri, însă puțini par doritori să o aibă acolo unde a avut loc. 
Să ne uităm pe scurt la istoria noastră trecută, așa cum a fost 
marcată de parabola celor zece fecioare, și cred că vom vedea cu 
claritate că nu poate exista un alt loc pentru ușa închisă în afara 
toamnei lui 1844.”

Ușa închisă

James White, The Present Truth, 1 mai 1850, „The Sanctuary, 2300 Days, and the Shut Door”



ii) Mireasa și nunta
Matei 25:1-13 



O.R.L. Crosier

„La fel ca atunci, acum, potrivit Scripturilor, o serie de evenimente 
constituie circumstanţele venirii Domnului, şi formează criza celor 
două dispensaţiuni. În perioada aceea, crucificarea şi învierea Sa 
au fost principalele evenimente faţă de care toate celelalte erau 
subordonate. Dar există alte evenimente legate de acestea, care, ca 
o necesitate, trebuie să le preceadă. Unul dintre aceste evenimente, 
aşa cum am văzut deja, este curăţirea sanctuarului. Un altul este 
nunta. Că Hristos a fost sau va fi vreodată căsătorit în felul fiinţelor 
umane, nimeni nu pretinde. Dar că există o tranzacţie divină, 
ilustrată pentru înţelegerea noastră prin simbolul căsătoriei, nu poate 
fi negat. Hristos este mirele şi noul Ierusalim este mireasa. Căsătoria 
semnifică unirea dintre ei într-un sens special şi trebuie să aibă loc 
acolo unde este mireasa, în ceruri.”

Cine e mireasa?

O.R.L. Crosier, Sanctuary,  p. 44 (Legea lui Moise, p. 45)



James White

„Hristos este «părintele veșnic» al poporului Său (Isaia 9:6), noul 
Ierusalim este mama (Galateni 4:26), iar membrii bisericii lui 
Hristos sunt copiii. Curând, întreaga familie din ceruri și de pe 
pământ va fi unită. Opinia că biserica este mireasa lui Hristos nu 
unește prin căsătorie doar pe tatăl cu copiii, ci pe mire cu invitații. Aici 
trebuie înțeles că fecioarele din parabolă  nu au fost mireasa. Ei 
reprezintă biserica, în vreme ce mireasa reprezintă noul Ierusalim, 
nevasta mielului. Acest fapt fiind înțeles, noi putem vedea acum că 
nunta mielului are loc în cer, acolo unde este mireasa, înainte de a 
veni pentru a-i chema pe sfinții care dorm și să-i transforme pe 
neprihăniții vii. Pentru că atunci când El vine, El nu vine la nuntă, El 
se întoarce de la nuntă.”

Cine e mireasa?

James White, The Parable, p. 22



James White

„Nunta fiului de împărat (Matei 22:1-14) a fost menită să ilustreze 
același lucru ca și parabola celor zece fecioare, deși aplicarea ei 
poate include mai mult. A fost un timp la nunta fiului de împărat, 
când regele a intrat să-și viziteze oaspeții. A găsit pe unul fără 
haină de nuntă, care a fost legat de mâini și de picioare și aruncat 
afară. Aceasta este o parte importantă a parabolei și are o aplicație 
directă, la fel ca celelalte părți ale ei. Dar este absolut imposibil să 
faci vreo aplicație la căsătorie, că biserica este mireasa și că nunta 
are loc la a doua venire sau după. (…)

Cine e mireasa?



James White

Nu poate fi presupus că Hristos, la a doua venire, va lua pe unii la 
El însuși, în aer sau în cetate, care nu sunt pregătiți, iar după 
examinare va fi găsit cu lipsă – ceea ce poate fi reprezentat prin 
haina de nuntă și aruncat pe pământ din nou. Aplică nunta acolo 
unde trebuie aplicată, la scenele pregătitoare ale venirii Fiului 
omului, și totul este clar înțeles.”

Cine e mireasa?

James White, The Parable, p. 22



„Parabola hainei de nuntă cuprinde o învățătură cu consecințe foarte 
mari. Prin căsătorie este reprezentată unirea umanității cu divinitatea; 
haina de nuntă reprezintă caracterul pe care trebuie să-l aibă toți aceia 
care vor fi socotiți pregătiți pentru nuntă.”

Ce este nunta?

Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, p. 307

Ellen White



„Vestirea «Iată mirele vine», din vara anului 1844, a făcut ca mii de 
oameni să aștepte venirea imediată a Domnului. La timpul cuvenit, 
mirele a venit, dar nu pe pământ, cum așteptau oamenii, ci la Cel 
Îmbătrânit de zile în ceruri, la nuntă, să-Și primească împărăția. «Cele 
care erau gata, au intrat cu El la nuntă și s-a încuiat ușa.» Ei nu puteau 
fi prezenți în persoană la nuntă, deoarece ea are loc în ceruri, în timp ce 
ei sunt pe pământ. Urmașii lui Hristos trebuie «să aștepte pe Domnul 
când Se va întoarce de la nuntă» (Luca 12:36). Însă trebuie să înțeleagă 
lucrarea Lui și să-L urmeze prin credință atunci când intră înaintea lui 
Dumnezeu. În sensul acesta se spune că ei merg la nuntă. (…)

Ce este nunta?

Ellen White



„În parabolă, au intrat la nuntă aceia care aveau ulei în candele. Aceia 
care, odată ce au cunoscut adevărul din Scripturi, au avut și Duhul și 
harul lui Dumnezeu și care, în noaptea celei mai amare încercări, au 
așteptat cu răbdare, cercetând Biblia după o lumină mai clară, au 
înțeles atât adevărul cu privire la sanctuarul din ceruri, cât și noua 
slujire a Mântuitorului, iar prin credință L-au urmat în lucrarea Sa din 
sanctuarul de sus. Toți aceia care, prin mărturia Scripturilor, primesc 
aceleași adevăruri, Îl urmează pe Hristos prin credință când intră înaintea 
lui Dumnezeu, pentru a aduce la îndeplinire ultima lucrare de mijlocire, la 
a cărei încheiere să-Și primească împărăția – toți aceștia sunt reprezentați 
ca unii care intră la nuntă. (…)

Ce este nunta?

Ellen White



„În parabola din Matei capitolul 22 este prezentat același tablou al 
nunții, iar judecata de cercetare este reprezentată clar ca având loc înainte 
de nuntă. Înainte de nuntă, Împăratul intră să-și vadă oaspeții, să vadă 
dacă toți sunt îmbrăcați în haine de nuntă, haina fără pată a 
caracterului, spălată și albită în sângele Mielului (Matei 22:11; Apocalipsa 
7:14). Acela care este găsit fără haină de nuntă este aruncat afară, dar 
toți aceia care la cercetare sunt găsiți având haină de nuntă sunt primiți 
de Dumnezeu și socotiți vrednici să moștenească împărăția și să stea pe 
tronul Său. Această lucrare de examinare a caracterului, de a hotărî cine 
sunt aceia care sunt pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu, este judecata 
de cercetare, care încheie lucrarea din Sanctuarul de sus. (…)

Ce este nunta?

Ellen White



Când lucrarea de cercetare se va încheia, când cazurile acelora care în 
toate veacurile, au mărturisit că sunt urmașii lui Hristos, au fost 
examinate și hotărâte, atunci și nu mai înainte, se va încheia harul, iar 
ușa milei se va închide. Astfel, printr-o singură declarație scurtă: „Cele 
care erau gata au intrat cu El la nuntă; și s-a încuiat ușa”, suntem aduși la 
slujirea finală a Mântuitorului, la data când lucrarea cea mare pentru 
mântuirea omului va fi terminată.”

Ce este nunta?

Ellen White, Tragedia veacurilor, pp. 427 - 428

Ellen White



James White

„În timp ce suntem în timpul nunții ne putem aștepta să fie dată o 
solie care va testa și încerca pe cei care au fost chemați afară din 
biserici și din lume, prin acele solii care i-au adus la timpul nunții 
în 1844. Lucrarea acestei solii se aseamănă cu examinarea invitaților la 
nuntă. Și noi credem să solia îngerului al treilea este un astfel de test, 
prin care invitații sunt acum examinați.”

Cum se obține haina?

James White, The Parable, p. 22



„Când lucrarea lui Isus din Sfânta a luat sfârşit şi El a trecut în Locul Preasfânt şi a stat 
înaintea chivotului care conţinea Legea lui Dumnezeu, Domnul a trimis un alt înger 
puternic, cu un al treilea mesaj pentru lume. Un sul de pergament a fost pus în mâna 
îngerului şi, când acesta a coborât către pământ în putere şi măreţie, a vestit o 
înfricoşătoare avertizare împreună cu cea mai îngrozitoare ameninţare adusă 
vreodată omului. Scopul urmărit de această solie era de a-i pune în gardă pe copiii 
lui Dumnezeu, arătându-le ceasul ispitei şi suferinţei, care se afla înaintea lor. 
Îngerul a spus: «Ei vor fi aduşi în luptă directă cu fiara şi cu icoana ei. Singura lor 
speranţă de a dobândi viaţa veşnică este aceea de a rămâne neclintiţi. Deşi le sunt în 
joc vieţile, ei trebuie să se prindă cu putere de adevăr.» Cel de-al treilea înger îşi 
încheie mesajul în felul acesta: «Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus». Când a repetat aceste cuvinte, el a arătat către 
Sanctuarul ceresc. Mintea celor care îmbrăţişează această solie este îndreptată către 
Sfânta Sfintelor, unde Isus stă înaintea chivotului, făcând o ultimă mijlocire pentru 
toţi aceia pentru care mila încă zăboveşte şi pentru cei care au încălcat Legea lui 
Dumnezeu din neştiinţă.”

Cum se obține haina?

Ellen White

Ellen White, Scrieri timpurii, p. 254 



„Mi-au scris câțiva, întrebându-mă dacă solia îndreptățirii prin credință este solia celui 
de-al treilea înger, iar eu am răspuns: «Cu adevărat, este solia celui de-al treilea înger».”

Cum se obține haina?

Ellen White

Ellen White, Review and Herald, 1 aprilie 1890  





„Oricine păzește toate poruncile lui Dumnezeu prin credință, va atinge 
starea de nepăcătoșenie1 în care a trăit Adam înainte de neascultarea 
sa.”

Implicațiile unei înțelegeri corecte a nunții

Ellen White

Ellen White, Signs of the Times, 23 iulie 1902

1. sinlessness



„Hristos a pregătit toate resursele pentru sfințirea bisericii Sale. El a 
pregătit resurse din belșug, pentru ca fiecare suflet să aibă un așa har 
și tărie abundente încât să fie mai mult decât un biruitor în bătălia 
împotriva păcatului. Mântuitorul este rănit din nou, și expus rușinii 
deschise, atunci când poporul Său nu ascultă cuvântul Său. El a venit 
în această lume și a trăit o viață fără păcat, pentru ca în puterea Sa, 
poporul Său să poată duce vieți de nepăcătoșenie.”

Implicațiile unei înțelegeri corecte a nunții

Ellen White

Ellen White, Australasian Union Gleaner, 17 ianuarie 1906



1. Cine este mirele în parabola celor zece fecioare?

2. Cine este mireasa în parabola celor zece fecioare?

3. Cine sunt fecioarele în parabola celor zece fecioare?

4. Când are loc nunta?

6. Unde are loc nunta?

7. Ce reprezintă ușa închisă?

5. Ce reprezintă strigătul de la miezul nopții?


