
       ’’Betel’’ Giurgiu, 30 oct.2014 
  Dumnezeu măsoară ! Apoc.11:1,2   
 Apoc.10:8-10 – o invitaţie la a studia Cuvântul Lui Dumnezeu. Scriptura 
este pâinea din care dacă mâncăm ne săturăm. Ioan 4:31-36. 
Locul acestui eveniment este Jerusalimul în timpul primei jumătăţi a Necazului cel 
Mare. Israel are Templu, construit sub protectia lui Anticrist, al cărui caracter nu 
este încă descoperit iudeilor în acel moment. Să spui că aici se referă şi la evrei şi 
la neevrei (Neamuri), cum am explica totuşi curtea de afară a Neamurilor? Biserica 
conform Efeseni 2:11 este alcătuită din toţi cei care cred, doar că aceştia vor fi fost 
deja luaţi acasă.        
 
   
Luca 21:24 – vremea Neamurilor începe în 606 b.Ch. când Babilonul devasteaza 
Ierusalimul şi Iuda şi vremea lor continuă până la reîntoarcerea Lui Christos. 
Zaharia 14;  
 
În textul nostru avem o prăjină care este unitatea de măsură a Lui Dumnezeu. 
Prăjina este folosită ca o riglă de măsurat. Să măsori ceva înseamnă să susţii că eşti 
proprietarul. În acest caz Dumnezeu este adevăratul Proprietar al Pământului. El 
porunceşte să se măsoare. Se revendică Pământul ! Apoc.21:15 sau Zaharia                       
2:1-5. Se revendică Templul, altarul,şi închinătorii. 
 
În istoria omenirii s-a văzut de atâtea ori cum Dumnezeu a măsurat ce se întâmplă 
pe Pământ. El monitorizează orice mişcare : 
-Isaia 40.12 – măsoară cerurile 
-Iov 38:4,5 – Pământul 
-Iov 4:18 – îngerii Săi 
-Romani 3:23 – oamenii. Geneza 18:20,21; Iona 1-2 – du-te şi strigă.  
-Daniel 6:25-28 – pe oamenii mari: Belşaţar şi curtenii săi văd un cap de mână care 
scrie ceva pe un perete din faţa lor: ’’numărat,numărat, cântărit şi împărţit.’’ 
- Iov 31:6’’să mă cântărească Dumnezeu’’- există o măsurătoare. 
- Apoc.2:21,22 – ’’I-am dat vreme dar...de aceea am s-o arunc bolnavă’’ 
-Apoc.1-3. Dumnezeu porunceşte măsurarea Bisericilor, adică toţi componenţii ei :         
(1 Ioan 2.12,13,14-copilaşii, tinerii, părinţii şi Ioan măsurat pentru bătrâni) 
- Apoc.21:10-21 se măsoară cetatea sfântă Jerusalimul, în detaliu. În urma 
măsurătorilor făcute se constată o mărime impresionantă, o frumuseţe greu de 
descris în cuvinte. 
Exod 2:23-25- Dumnezeu ştie ce se întâmplă pe Pământ.Va veni o zi a socotelilor, 
o zi a scadenţelor. 



Concluzia: Dumnezeu monotorizează tot ce facem, cântăreşte,măsoară,observă, 
notează, şi în final dacă omul nu se pocăieşte, Dumnezeu îşi încordează arcul şi 
trage.Psalm 7.12. Atunci va fi uluiala lor.Mica 7:2-6 
Frate şi soră, aveţi altar? Ce aveţi pe el? Aveţi jertfa?Aveţi focul? Sau ai jertfa dar 
atarul e rece, sau ai foc dar nu ai jertfa? Focul=pasiunea; jertfa=Rom.12.1-2 
Dacă ai foc, ai grijă să nu fie foc străin, învăţătură străină. Altarul vorbeşte despre 
jertfă. Ai jertfă pe vreun frate sau soră pe care-l aduci, dar pe tine trebuie să te 
aduci. 
Faptul că nu eşti în regulă nu înseamnă că Lui Dumnezeu nu-i pasă, sau nu ştie, ci 
înseamnă că El îţi dă vreme să te pocăieşti.De aceea te măsoară şi îţi spune cum 
eşti –uşor, sau frumos ca în Apoc.21?! 
 
De ce tace Dumnezeu după ce-i măsoară pe unii: Eclesiastul 8.11 
-Dumnezeu descoperă unele fapte făcute de noi, dar pe altele nu le descoperă dacă 
noi nu le spunem. De acelea se va ocupa El personal. 
 
Doamne, dacă azi ai scrie pe peretele casei mele, în sufrageria unde petrec cu 
prietenii mei, ce ai scrie despre mine, despre familia mea? 
2 Petru 3.11,12. 1Petru 1:15,16 
 
 


