


Vino să-ți arăt mireasa!
(Miresele încurcate)



Apocalipsa 19:7-9



Înțelegerea comună cu privire la parabola celor zece fecioare este că Mirele este Hristos, iar 
mireasa este biserica. 

Ieremia 6:2 2 Corinteni 11:2Efeseni 5:22-23



„Foarte apropiată și sfântă, este relația dintre Hristos și biserica 
Sa – El este mirele și biserica este mireasa, El este capul și biserica 
trupul.” 

General Conference Bulletin, 1 iulie 1902, art. C, par. 13



„Parabola nu este o reprezentare a celor care sunt păcătoși pe 
față, ci a acelora care îl mărturisesc pe Hristos. Mireasa este 
biserica care așteaptă cea de-a doua venire a Domnului și 
mântuitorului nostru, Isus Hristos.” 

Review and Herald, 31 octombrie 1899, par. 7



Isaia 54:1-5



Galateni 4:26-27



Isaia 60:1-4, 11, 15, 19, 21



Isaia 49:14-18



Apocalipsa 21: 1-2; 9-10



Luca 19:12-15



Luca 12:36-37



Isaia 9:2-6



„Intrarea lui Hristos ca Mare Preot în Locul Preasfânt pentru 
curățirea Sanctuarului, așa cum a fost scoasă în evidență în 
Daniel 8:14; venirea Fiului omului înaintea Celui Îmbătrânit de 
zile, așa cum ni se prezintă în Daniel 7:13; și venirea Domnului în 
Templul Său, profetizată de Maleahi, sunt descrieri ale aceluiași 
eveniment; și lucrul acesta mai este reprezentat și prin venirea 
mirelui la ospățul de nuntă descris de Hristos în parabola celor 
zece fecioare, din Matei capitolul 25.” (…)



„În vara și în toamna anului 1844, a fost proclamată solia: «Iată 
Mirele vine». Cele două categorii, reprezentate prin fecioarele 
înțelepte și cele neînțelepte, se găseau atunci în biserică - o 
grupă care aștepta cu bucurie venirea Domnului și care se 
pregătea cu grijă pentru a se întâlni cu El; o altă grupă care, 
influențată de teamă și acționând din impuls, se mulțumise cu 
teoria adevărului, dar căreia îi lipsea harul lui Dumnezeu. În 
parabolă, când a venit mirele, «cele care au fost gata au intrat 
cu el la nuntă». Venirea mirelui, arătată aici, are loc înainte de 
nuntă. Nunta reprezintă primirea de către Hristos a Împărăției 
Sale. Sfânta cetate, Noul Ierusalim, care este capitala și 
reprezentanta Împărăției, este numită «mireasa, soția Mielului». 
Îngerul i-a spus lui Ioan: «Vino aici, și-ți voi arăta mireasa, soția 
Mielului». «El m-a dus în Duhul, zice profetul, și mi-a arătat 
cetatea cea mare, Ierusalimul cel sfânt, coborând din cer de la 
Dumnezeu» (Apocalipsa 21:9-10).” (…)



„Atunci este clar că mireasa reprezintă Cetatea cea sfântă, iar 
fecioarele care merg în întâmpinarea Mirelui sunt simbolul 
bisericii. În Apocalipsa, se spune despre poporul lui Dumnezeu 
că este oaspete la masa de nuntă (Apocalipsa 19:9). Dacă sunt 
oaspeți, nu pot fi reprezentați și prin mireasă. Hristos, așa cum 
declarase profetul Daniel, va primi de la Cel Îmbătrânit de zile 
în ceruri „stăpânirea, slava și împărăția”; El va primi Noul 
Ierusalim, capitala Împărăției Sale, „pregătită ca o mireasă 
împodobită pentru bărbatul ei” (Daniel 7:14; Apocalipsa 21:2). 
După ce a primit Împărăția, va veni în slava Sa, ca Împărat al 
împăraților și Domn al domnilor, pentru mântuirea poporului 
Său, care trebuie să „stea cu Avraam, Isaac și Iacov”, la masă în 
Împărăția Sa (Matei 8:11; Luca 22:30), pentru a participa la masa 
nunții Mielului.”  

Tragedia veacurilor, p. 426.1.2



„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. (…) Este adevărat că 
termenul gamos, redat prin căsătorie sau nuntă, semnifică 
ceremonia nupţială, incluzând masa de nuntă; dar nu se referă 
doar la masa de nuntă, aşa cum ar vrea unii să credem. Unde au loc 
aceste tranzacţii? Acolo unde este mireasa, desigur. Atunci când 
mirele a intrat la nuntă, nu se putea ca El să vină pe pământ din cer, 
fiindcă atunci ar fi venit de la nuntă în loc să meargă la nuntă; dar El 
trebuia să meargă la locul în care are loc nunta, în noul Ierusalim.” 

O.R.L. Crosier, The Law of Moses, p. 44.5



„În afara cetății Noului Ierusalim – locul pe care Hristos a promis 
că-L pregătește pentru poporul Lui, și care este numit mireasa, 
nevasta Mielului – este muntele Sion pe care stă templul cel viu, marea 
sală de consiliu a Celui Preaînalt.” 

S.N. Haskell, The Story of the Seer of Patmos, p. 266.1



„La prima Sa venire El a fost Mire pentru poporul Său și așa i-a lăsat 
(…), a plecat cu acest titlu și îl păstrează sau îl însușește din nou în 
legătură cu nunta Sa sau unirea veșnică cu Noul Ierusalim, care – este 
clar din Apocalipsa 21:2, 9-10 – va avea loc înainte de a doua sa 
venire. Dar când va veni să primească poporul Său pentru care a fost 
mire, va veni cu un titlu total diferit, anume de rege (Matei 25:34). 
Atunci este clar, de asemenea, că El nu va veni din nou pe acest 
pământ cu titlul de mire.” 

Joseph Bates, Second Advent Way Marks and High Heaps (Bates’ Pamphlet #2 - BP2), p. 97.3



„Sfinții sunt invitații. Dar mireasa, nevasta Mirelui, este sfânta 
cetate, Noul Ierusalim.”  

J.N. Andrews, The Judgement. Its Events and Their Order, p. 115.1



„Note 
21:9 „Mireasa, nevasta Mielului.” Restaurarea 
Ierusalimului este descrisă în Vechiul Testament 
prin termenii unei nunți. Isaia portretizează 
Ierusalimul restaurat  ca fiind împodobit cu 
podoabe, ca o mireasă (Isaia 49:18). De asemenea, el 
a profetizat că «precum mirele se bucură de 
mireasă, tot astfel Dumnezeul tău se va bucura de 
tine» (Isaia 62:5 conform 61:10). 

Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ, Andrews University Press, p. 583



„Ceasul a fost unul din cele mai grele. Părea că există o puternică 
înclinație pentru mulți să renunțe, care s-a maturizat în ei într-o fugă 
generală în direcția Egiptului. Nu puțini s-au așezat în cele din urmă, cu 
mai multă sau mai puțină claritate, într-o poziție în care au îmbrățișat 
următoarele puncte: 1) Că parabola celor 10 fecioare a reprezentat marea 
mișcare adventă (…); 5) Că prin înțelesul parabolei Mirele a venit. Unde a 
venit? Răspuns: La nuntă. Nunta Mielului avea să aibă loc în această 
lume la cea de-a doua venirea a lui Hristos? Mirele nu a venit. Dar dacă 
nunta Mielului avea să aibă loc în ceruri, poziția ar putea fi corectă. Chiar 
aici, însărcinarea Domnului pentru cei care așteaptă vine cu o forță 
specială: «Mijlocul să vă fie încins, și făcliile aprinse. Și să fiți ca niște 
oameni, care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i 
deschidă îndată, când va veni și va bate la ușă.» Luca 12:35-36. Dacă 
Domnul la cea de-a doua venire se întoarce de la nuntă, atunci nunta 
Mielului trebuie să aibă loc în ceruri înainte de revenirea Sa. De aceea, în 
parabolă venirea mirelui a ilustrat anumite schimbări în ceruri în poziția 
și lucrarea Marelui nostru Preot cu referire la nunta Mielului.”  

James White, The Judgement. Life Sketches, pp. 117., 118.2



„Unde ne găsim în împlinirea profeției? – a devenit curând o chestiune 
de cercetare foarte interesantă. Unii au cedat vociferărilor bisericii și 
lumii (…). Calea lor înfricoșătoare a mărit mult dorința puternică de a 
înțelege adevărata poziție. Ceasul acela era unul de probă. Se părea că 
mulți au o puternică înclinație de a da înapoi, care s-a transformat în ei 
într-o fugă în direcția Egiptului. În cele din urmă, nu puțini, s-au fixat cu 
mai multă, sau mai puțină acuitate, într-o poziție care conținea 
următoarele puncte: 
1. Că parabola celor zece fecioare a reprezentat marea mișcare adventă, 

fiecare detaliu ilustrând un eveniment corespunzător legat de istoria 
celui de al doilea advent. 

(…). (…)  

James White, Life Incidents, p. 198.5



„6. Că opinia consacrată – că în nunta Mielului, biserica este mireasa lui 
Hristos – a fost printre erorile din trecut. S-a văzut limpede, prin cercetare, 
că erau două lucruri pe care Scripturile Vechiului și Noului Testament le 
ilustează prin nuntă. Primul, unirea poporului lui Dumnezeu cu Domnul 
lor în toate veacurile trecute, precum și la prezent. Al doilea, primirea de 
către Hristos a tronului lui David, care este Noul Ierusalim. Dar unirea 
credincioșilor cu Domnul lor a existat din zilele lui Adam și nu poate fi 
considerată ca nunta mielului. (…) Atunci cine este mireasa de la nunta 
mielului? Îngerul i-a spus lui Ioan: «Vino să-ți arăt mireasa, soția 
Mielului!» Apocalipsa 21:9. I-a arătat îngerul, lui Ioan, biserica? Să-l 
lăsăm pe Ioan să aducă mărturie: «Și m-a dus în Duhul pe un munte 
mare și înalt. Și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din 
cer, de la Dumnezeu.» Versetul 10.” (…) 

James White, Life Incidents, p. 202.2, 203.4



„Noul Ierusalim este, de asemenea, reprezentat ca o mamă. «Dar cetatea 
Ierusalimului de sus este liberă, și ea este mama noastră.» Galateni 4:26. 
Hristos este reprezentat (Isaia 9:6) ca «Tatăl veșnic» al poporului Său; 
Noul Ierusalim este mama, iar cei care învie la prima înviere sunt copiii. Și, 
fără nicio îndoială, învierea celor drepți este reprezentată prin naștere. 
Cât de potrivită, deci, este opinia că nunta mielului are loc în cer înainte 
ca Domnul să vină, și înainte ca copiii marii familii a cerului să fie 
născuți la învierea celor drepți.”  

James White, Life Incidents, p. 203.5



„L-am văzut pe Tatăl ridicându-Se de pe scaunul de domnie, 
mergând cu un car de foc în Sfânta Sfintelor, dincolo de cea 
de−a doua despărțitură și așezându-Se. Apoi, Isus S-a ridicat de 
pe tron și cei mai mulți dintre cei care erau aplecați s-au ridicat 
împreună cu El. Din momentul în care S-a ridicat, nu am văzut 
nicio rază de lumină căzând de la Isus peste mulțimea 
nepăsătoare, și aceasta a fost lăsată în întuneric total. Cei care 
s-au ridicat odată cu Isus și-au păstrat privirile ațintite asupra 
Sa când a părăsit tronul și i-a condus o mică bucată de drum. 
Apoi, și-a ridicat brațul drept și L-am auzit spunând cu glasul 
Său încântător: «Așteptați aici; Mă duc la Tatăl Meu să primesc 
Împărăția; păstrați-vă veșmintele nepătate, iar Eu mă voi 
întoarce după puțină vreme de la nuntă și vă voi primi.»”

Ellen White, Scrieri timpurii, p. 55.1


