
 
 

Studiul 22 

Ospățul nunții Mielului 
 

Apocalipsa 19:5-9, 11-21 
 
 

Dacă ținem cont de faptul că Apocalipsa face o legătură directă între judecata 

asupra Babilonului și revenirea lui Hristos, înseamnă că ultimele studii au fost extrem de 

importante. Putem observa legătura între aceste două evenimente din faptul că același 

cor ceresc care cântă judecata asupra puterii opresoare a Babilonului, cântă și despre 

ospățul nunții Mielului (Apoc. 19:1-9). 

Revenirea lui Isus pentru a-Și aduna poporul de pe acest pământ este marea 

nădejde prezentată creștinului de către Scriptură (Tit 2:13). Se estimează că un verset 

din 11 ale Noului Testament și 2500 versete din întreaga Biblie vorbesc despre acest 

important eveniment. Tocmai pentru că a studia Apocalipsa înseamnă a te pregăti 

pentru revenirea lui Hristos, Satana încearcă să-i țină pe oameni departe de această 

carte. Știind aceste lucruri, vă invit ca, într-un spirit de rugăciune, să mai facem un pas 

în pregătirea noastră pentru acest glorios eveniment. 
 
 

1. Cine cântă la ospățul nunții Mielului? Apoc. 19:6 
 

Şi am auzit, ca un glas de        […]. 
 

NOTĂ: Tonul cântării este dat de un glas de la scaunul de domnie, care invită să Îl 

laude pe Dumnezeu toţi robii Lui și cei care se tem de El (v.5). Tocmai aceștia sunt 
cei care, la cea de-a șaptea trâmbiță, cea din urmă, primesc răsplata (Apoc. 11:18, 

compară cu 22:12). Toți aceștia alcătuiesc o mare gloată pe care nu poate s-o 

numere nimeni (Apoc.7:9-10), adică mântuiții din toate veacurile. 
 

2. Ce altceva mai înseamnă nunta Mielului pentru cei răscumpărați? Apoc. 19:6 
 

[…] Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să                   . 
 

NOTĂ: La prima Sa venire, Hristos a declarat că împărăția Sa nu este din lumea 

aceasta (Ioan 18:36). La cea de-a șaptea trâmbiță, atunci când Domnul vine a doua 

oară, putem vorbi deja despre sfârșitul împărățiilor acestei lumi (Apoc. 11:15 ,17). 

Hristos revine nu ca om al durerii, obișnuit cu suferința (Is. 53:3), nu ca Miel de 

jertfă purtător de păcate (Ioan 1:29, compară cu Evr. 9:28), ci ca Domn al domnilor 

și Împărat al împăraților (Apoc. 19:16). 
 
3. Ce alte evenimente au loc la cea din urmă trâmbiță? 1 Corinteni 15:52 
 

a. Cei morți vor                            ; 
 

b. Cei aflați în viață vor fi   . 
 

NOTĂ: Când Isus se reîntoarce, morții cei drepți sunt înviați cu trupuri noi, 

nemuritoare, iar cei drepți aflați încă în viață vor primi și ei trupuri noi, de slavă 

(Filipeni 3:20-21). Împreună, toți aceștia sunt cei care formează acel uimitor cor 

ceresc care îl întâmpină pe Domnul. 
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4. Cine îi adună pe cei sfinți, care au primit trupuri de slavă? Matei 24:31 
 

El va trimite pe     Săi cu trâmbița răsunătoare, și vor 

aduna pe aleșii Lui […]. 

NOTĂ: În discuția Sa cu ucenicii, Isus a spus clar că noi nu trebuie să dăm curs 

niciunei chemări de a merge într-un loc anume ca să-L întâlnim (Matei 24:23-26). 

Îngerii lui Dumnezeu sunt aceia care îi vor aduna pe sfinții aflați în viață, împreună 

cu cei înviați, pentru a-L întâmpina pe Domnul Hristos (v. 31). 
 

5. Unde are loc mare reunire a celor răscumpărați cu Mântuitorul? 1Tes. 4:17 
 

[…] vom fi răpiți toți împreună ..., ca să întâmpinăm pe Domnul în 
 

  ; 
 

NOTĂ: Isus nu a promis că Se va reîntoarce pentru a rămâne aici pe pământ, ci ca 
să ia poporul Lui în ceruri pentru a fi acolo cu El (Ioan 14:1-3). Pentru cei mântuiți 

aceasta înseamnă o reunire uimitoare care va aduce înapoi împreună prieteni și 

iubiți care fuseseră despărțiți de moarte (2Tes. 4:16-18). Această sărbătoare nu va fi 

umbrită de boală sau suferință (Isaia 35:4-6).  

Iată un motiv în plus pentru care Isus ne-a avertizat în mod solemn cu privire la 
Hristoșii falși (Matei 24:24). Amăgirea va fi atât de puternică, încât primele Sale 

cuvinte în discuția cu ucenicii legată de a doua venire au fost: Băgați de seamă să 

nu vă înșele cineva (v.4). Când nu ascultăm de porunca directă a lui Isus, atunci ne 

așezăm într-o poziție greșită, iar diavolul are un mare avantaj asupra noastră. Dacă 
vom merge atunci când Isus spune să nu ne ducem, atunci suntem într-un pericol 

teribil de a fi înșelați. Noi nu trebuie să mergem într-un loc sau altul pentru a-L 

întâmpina pe Domnul, ci trebuie să fim pregătiți pentru clipa când îngerii îi vor 

aduna pe cei răscumpărați, care vor fi răpiți în văzduh. 

6. Este această răpire în văzduh un eveniment secret? Mat. 24:30 
 

[…]  Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului,               seminţiile 

pământului se vor boci şi vor                       pe Fiul omului venind pe norii 

cerului cu putere şi cu o mare slavă; 

NOTĂ: Am văzut deja că sfinții sunt luați la cer la cea de-a doua venire a 

Mântuitorului. Apariția Lui este comparată cu fulgerul care brăzdează cerul de la 

răsărit până la apus (Matei 24:27). Nu este nimic secret în lumina fulgerului. Cum 

altfel se poate explica faptul că toate națiunile pământului vor plânge la apariția Sa? 

Mai mult, Ieremia declară că Domnul va veni cu strigate și zgomote care vor fi 

auzite până la marginile pământului (Ier. 25:30-33). 
 

7. Când va reveni Domnul Hristos? Ef. 1:9-10 
 

[…] după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi, ca să-l aducă la 

îndeplinire la împlinirea                              […]. 
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NOTĂ: Matei 24 descoperă unele din semnele și condițiile din lumea noastră care 

indică iminența apariției Mântuitorului. Evenimentul acesta nu așteaptă însă doar 

împlinirea unor semne ci, la fel ca la prima venire (vezi Gal. 4:4 și Rom. 5:6), 

așteaptă împlinirea unor perioade profetice.  
 

8. Învață Isus că nu trebuie să ne preocupe timpul revenirii Sale? Mat. 24:37 
 

Cum s-a întâmplat în zilele lui           , aidoma se va întâmpla şi la venirea 

Fiului omului. 

NOTĂ: Versetul anterior este adesea făcut să spună mai mult decât spune el de 

fapt. E ca și când Dumnezeu Tatăl ar fi ascuns timpul mult-așteptatului eveniment 

chiar și de îngerii Săi și, dacă e să luăm declarația din Marcu 13:32, chiar și de Fiul 
Său. Însă versetul este lămurit imediat după aceea prin comparația făcută cu 

vremea lui Noe. Înainte de venirea potopului a existat un timp profetic de 120 de 

ani (Gen. 6:3). Abia după expirarea acestei perioade, când Noe a intrat în corabie, 

Dumnezeu a comunicat doar slujitorului Său că mai erau 7 zile până la declanșarea 
potopului (Gen. 7:4), în timp ce pentru cei nelegiuți acest adevăr a rămas o taină.  

 

9. Ce înseamnă că nimeni nu știe ziua și ceasul? 1Cor. 2:2 (vezi Mar. 13:32) 
 

Căci n-am avut de gând să                   între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi 

pe El răstignit. 

NOTĂ: Apostolul Pavel cunoștea meșteșugul facerii de corturi și avea cunoștințe 

vaste în diverse domenii. Însă, scriind corintenilor, el a declarat că nu a dorit să facă 

acestora cunoscut nimic altceva decât pe Hristos răstignit. În Marcu 13:32 și Matei 

24:36 avem exact același verb care, și în acest caz, ar putea fi tradus la fel de bine 

prin „a face cunoscut”. În consecință, mesajul acestor versete este că Dumnezeu Tatăl 

este Cel care va proclama ziua și ceasul revenirii.  

 

10. Ce pregătire este necesară înainte ca Domnul să revină? Apoc. 19:7-8 
 

«[…] a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a    şi i s-a dat să se 

îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.» (Inul subţire sunt faptele 

neprihănite ale sfinţilor.) 

NOTĂ: Fără aceste haine (inul alb, strălucitor și curat) va fi imposibil cuiva să 

treacă biruitor prin acel timp de mare strâmtorare prin care va trece lumea atunci 
când ultimele șapte plăgi vor cădea (Apoc. 16:15; 7:13-14). Acest timp va fi chiar 

înainte de revenirea lui Hristos. 

 

11. Cine Îl însoțește pe Isus la revenirea Sa? Marcu 8:38 
 

[…] Fiul omului […] va veni în slava Tatălui Său împreună cu   
 

  . 
 

NOTĂ: Oștile din cer (Apoc. 19:14) care îl însoțesc pe Mântuitorul la a doua 
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venire sunt milioanele de îngeri care, de-a lungul lungilor ani de păcat, au slujit 

acelora care urma să moștenească mântuirea (Evr.1:14). Astfel, cei mântuiți vor 

avea bucuria de a se întâlni și cu tovarășii lor nevăzuți care i-au protejat și care de 

multe ori i-au scos nevătămați din multe pericole văzute și nevăzute. 

 

Bătălia de la Armaghedon 
12. Ce vor face Hristos și armata Sa națiunilor?  Apoc.19:11-16 

 

Din gura Lui ieșea o                 , ca să 
 

   neamurile cu ea […]. 
 
 

NOTĂ: Avem aici o reprezentare simbolică a războiului zilei celei mari a 

Dumnezeului celui Atotputernic. Toate națiunile vor fi angajate în marea bătălie a 

Armaghedonului atunci când Isus va reveni (Apoc. 16:14). În mijlocul 

Armaghedonului, când Isus apare cu armatele cerului, înconjurat de putere și slavă, 

nelegiuiții pământului vor intra în panică și vor striga la stânci și la munți să cadă 

peste ei ca să-i ascundă de fața lui Isus (Apoc. 6:14-17). 
 

13. Ce fel de glorie este vizibilă la revenirea lui Hristos? Luca 9:26 
 

[…] Fiul omului […] va veni în slava    şi a    şi a sfinţilor 
 

  . 
 

 

NOTĂ: Slava unui singur înger a făcut ca întreaga strajă romană să cadă ca moartă 

atunci când acesta a apărut la mormântul lui Isus (Matei 28:2-4). Încearcă așadar să 

înțelegi slava a milioane de îngeri, plus aceea a Lui Dumnezeu Tatăl şi aceea a 

Fiului Său Isus. Da, Isus vine cu putere și cu mare slavă! 
 

14. Ce se va întâmpla cu cei răi la a doua venire a Isus? Is. 11:4 (vezi şi 2Tes. 
1:7-8; 2:8) 

 

[…] cu suflarea buzelor Lui va   _pe cel rău . 
 

 

15. De ce nu oferă Dumnezeu o altă șansă celor răi?  2Tesaloniceni 2:10-12 
 

[…] pentru că n-au    dragostea   […]. 
  

NOTĂ: Cei răi nu ar folosi într-adevăr o altă ocazie pentru a se reîntoarce la 

Dumnezeu, chiar dacă această ocazie ar fi dată. Ei au făcut o alegere definitivă de a fi 

neascultători, chiar după ce Dumnezeu a descoperit minunata Sa dragoste pentru ei 

prin Fiul Său Isus Hristos. În realitate, ei s-ar simți mizerabil în ceruri, pentru că 

viețile lor nu sunt în armonia cerului, cu iubirea și adevărul lui Dumnezeu. 
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