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Versete călăuzitoare: Apocalipsa 19.7-9

Apocalipsa 19.7-9: Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-I dăm glorie, pentru că nunta
Mielului a venit şi soţia Lui s-a pregătit. Şi i s-a dat să se îmbrace în in subţire, strălucitor
şi curat, pentru că inul subţire sunt faptele drepte ale sfinţilor. Şi mi-a spus: „Scrie:
Ferice de cei chemaţi la cina nunţii Mielului!“ Şi mi-a spus: „Acestea sunt cuvintele
adevărate ale lui Dumnezeu!“

Întrebare: Uneori se spune [de exemplu A. G. Fruchtenbaum în "Handbuch für biblische
Prophetie", pag. 150] că ceremonia de nuntă va avea loc în cer, şi sărbătoarea nunţii
respectiv masa de nuntă va avea loc pe pământ. Este corect aceasta?

Răspuns: Unii vor să vadă nunta Mielului în cer şi sărbătoarea nunţii, respectiv masa de nuntă
o transpun pe pământ, deoarece nu se vede că în momentul nunţii în cer sunt deja credincioşi
din Vechiul Testament. Este adevărat că potrivit obiceiurilor iudaice nunta şi masa de nuntă
nu trebuie să aibă loc în acelaşi timp şi în acelaşi loc. Din acest motiv se vrea plasarea nunţii
în casa Tatălui şi masa de nuntă în Împărăţia de o mie de ani pe pământ. După convingerea
noastră aceasta nu este posibil din mai multe motive. Ar fi pe de o parte o amestecătură fatală
între chemarea crească şi chemarea pământească, dacă mireasa cerească nu ar sărbători
acolo unde este patria ei, cetăţenia ei, şi aceasta chiar după ce ea a fost la Mirele ei în patria
cerească, în casa Tatălui. Pe de altă parte ar fi şi o desconsiderare a miresei pământeşti
Ierusalimul, dacă Hristos ar sărbători pe pământ masa de nuntă cu mireasa cerească.

Profeţia este plină de descrieri ale miresei pământeşti Ierusalimul şi despre faptul că
Dumnezeul legământului Iehova Se va îndura de ea (de exemplu Psalmul 45; Isaia 49.14-18;
54.1-8; 62.1-5; Ieremia 2.2). Să renunţe Domnul Isus la acest plan cu mireasa Sa
pământească, în timp ce Ierusalimul este numit „cetatea marelui Împărat! (compară cu Psalm
48.2; Matei 5.35)? În afară de aceasta este puţin convingător, că mireasa cerească trebuie să
fie într-un fel oarecare un „înlocuitor” pentru mireasa Ierusalim. Căci atunci toate profeţiile s-ar
interpreta literalmente şi numai profeţiile despre mireasa pământească Ierusalim ar fi
interpretate spiritual. Gândesc aceşti comentatori cu adevărat, că ar putea fi pe pământ
simultan două mirese? (În paragraful § 7 ne ocupăm detaliat cu principiile de interpretare a
profeţiei.)

În afară de aceasta, aceia care plasează masa de nuntă pe pământ trebuie să explice de ce
această scenă se termină abrupt pe pământ cu Apocalipsa 19.9 şi de ce noi în versetul 11
suntem conduşi deodată înapoi în timp şi ne regăsim iarăşi în cer – însă nimic din textul nostru
nu arată spre o astfel de schimbare.

Deseori se mai afirmă că fericirile rostite în Apocalipsa 19.9 şi în alte locuri din cartea
Apocalipsa (compară cu Apocalipsa 1.3; 14.13; 16.15; 20.6; 22.7,14) ar avea a face numai cu
pământul. Nici argumentul acesta nu este convingător. Cel puţin Apocalipsa 20,6 ar fi o altă
excepţie, căci acolo sunt numiţi fericiţi sfinţii glorificaţi în cer. Pe de altă parte nu surprinde că
rostirile de fericire în Apocalipsa au mult a face cu pământul, căci în cele din urmă totul din
această carte stă în legătură cu evoluţia căilor lui Dumnezeu pe pământ.1 Şi nunta Mielului
este amintită aici numai ca rezultat al judecăţii asupra „miresei” false, curva, creştinismul
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decăzut pe pământ.2 Abia după ce mireasa falsă a fost judecată, poate avea loc nunta
Mielului cu mireasa adevărată, Biserica. Dacă vom compara numărul de versete referitoare la
judecata asupra curvei cu numărul de versete care relatează despre nunta Mielului cu
mireasa Sa vom vedea unde este aici centrul de greutate.

 

Adnotare

[1] Citim în Apocalipsa că pământul va fi curăţit, că pe el va fi instaurată domnia lui Dumnezeu şi Împărăţia păcii şi
cum va arăta pe pământ în timpul stării veşnice. Dar ceea ce are loc în cer ne este făcut cunoscut numai în măsura în
care este interesant în legătură cu derularea evenimentelor pe pământ. De aceea căutăm zadarnic în cartea
Apocalipsa arătarea credincioşilor înaintea scaunului de judecată, precum şi casa Tatălui.

[2] Însă desigur aceasta nu înseamnă că nunta va avea loc numai pentru că a avut loc judecata asupra miresei false.
Nunta este amintită aici în cartea Apocalipsa mai mult pentru că ea are loc în timp după judecata asupra miresei
false. Recunoaşterea publică a miresei adevărate aşteaptă condamnarea miresei false. Acesta este şi aspectul
propriu-zis al nunţii aici: este vorba de preţuirea publică. Alte aspecte ale nunţii – care sunt mai mult personale –
putem recunoaşte şi la Rusalii şi la răpire.

Tradus de la: Findet die Hochzeit des Lammes im Himmel und das Fest auf der Erde statt?

Extras din cartea Der vergessene Reichtum de D. Schürmann | S. Isenberg
Capitolul 19: „Die Hochzeit des Lammes“, pag. 589–599

Tradus: Nunta Mielului SW.htm

Traducere:Ion Simionescu
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