
MISTERUL TEMPLULUI SI AL CELOR DOI 
MARTORI 

Capitolul 11:1-13



In capitolul 11, decretul lui Dumnezeu
garanteaza prezenta Sa cu poporul Sau si
marturia lor eficienta, care duce la infrangerea
lor aparenta si culimineaza cu judecarea
prigonitorilor lor.



STRUCTURA

Templul (1-2)

Misiunea celor doi martori (3-6)

 Infrangerea si biruinta celor doi martori (7-13)



TEMPLUL (1-2)

1. Apoi mi-a fost dată o trestie asemenea unui băț și mi s-a 

spus: „Ridică-te și măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul și

pe cei ce se închină în el!

2. Curtea exterioară a Templului las-o la o parte și să n-o 

măsori, pentru că ea a fost dată neamurilor, care vor călca în

picioare cetatea cea sfântă patruzeci și două de luni.



MISIUNEA CELOR DOI MARTORI (3-6) 

3. Le voi da celor doi martori ai mei autoritatea să profețească o mie

două sute șaizeci de zile, îmbrăcați în sac.”4. Aceștia sunt cei doi

măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului

pământului. 5. Dacă vrea cineva să le facă rău, din gurile lor iese foc

care-i mistuie pe dușmanii lor. Deci, dacă vrea cineva să le facă rău, 

așa trebuie să fie omorât. 6. Ei au autoritatea să închidă cerul, ca să

nu mai cadă ploaie în zilele profeției lor. Ei au autoritate peste ape, 

ca să le transforme în sânge, și să lovească pământul cu orice fel de 

urgie, ori de câte ori doresc ei.



INFRANGEREA SI BIRUINTA CELOR DOI MARTORI     
(7-10)

7. Când își vor sfârși mărturia, fiara care se ridică din Adânc va

purta război cu ei, îi va învinge și-i va omorî. 8. Cadavrele lor vor

zăcea pe strada marii cetăți, care, în sens duhovnicesc, este numită

„Sodoma” și „Egipt”, unde a fost răstignit și Domnul lor. 9. Și oameni

din unele popoare, seminții și neamuri și de diferite limbi, se vor uita

la cadavrele lor timp de trei zile și jumătate și nu vor da voie ca 

acestea să fie puse în mormânt. 10. Locuitorii de pe pământ se vor

bucura de moartea lor, se vor înveseli și își vor trimite daruri unii

altora, căci acești doi profeți îi chinuiseră pe locuitorii pământului. 



INFRANGEREA SI BIRUINTA CELOR DOI MARTORI     
(11-13)

11. Dar după cele trei zile și jumătate, o suflare de viață de la 

Dumnezeu a intrat în ei, și ei s-au ridicat în picioare; și o mare frică

i-a cuprins pe cei ce i-au văzut. 12. Apoi ei au auzit un glas puternic

din cer, care le-a spus: „Suiți-vă aici!” Și ei s-au suit în cer, într-un 

nor, în timp ce dușmanii lor se uitau la ei.13. Chiar în ceasul acela

a avut loc un mare cutremur și s-a prăbușit a zecea parte din 

cetate. Șapte mii de oameni au murit în acel cutremur, iar cei care 

au rămas s-au înfricoșat și au dat slavă Dumnezeului cerului. 



INTERACTIUNE SI APLICATIE

Cum armonizam judecata si mania lui Dumnezeu pe de o 
parte, cu harul si dragostea Lui, pe de alta parte?  Suntem
tentati sa accentuam un aspect in favoarea celuilalt?  Ne 
determina acest lucru sa preferam anumite carti din Biblie si
anumite invataturi din in detrimentul altora? 



INTERACTIUNE SI APLICATIE

 Intrebari si remarci

Urmatorul studiu (intentie provizorie):
11 Septembrie - Capitolul 11:15-19


