Séria

Ja som Alfa i Omega
Dvaja svedkovia Zj. 11,1-15
Zmeranie Božieho chrámu Dostal som trstinu, podobnú prútu, s týmito slovami: Vstaň
a zmeraj Boží chrám i oltár, i modliacich sa v ňom. Vonkajšie nádvorie chrámu však
vynechaj, nemeraj ho, lebo bolo dané pohanom, ktorí budú plieniť sväté mesto
štyridsaťdva mesiacov.
-meranie chrámu je symbolickým „meraním“ vernosti Izraela, jeho viery, zhodnotenie
tých, čo mu patria. Niektorí do tohto chrámu počítajú aj kresťanskú cirkev. Iní si
myslia, že sa jedná o skutočné meranie skutočného chrámu v Jeruzaleme (tzv. tretí
chrám, postavený za Antikrista.) Ezechiel 40. kap. opisuje videnie a v ňom meranie
chrámu podrobne. Ezechiel bol prorokom v exile a tak je to nádej návratu židov
domov a postavenie nového „kamenného“ chrámu. Podľa toho by to malo byť
zmeranie nového chrámu, kde podľa Ez 43,7 sa do chrámu navráti Hospodinova
sláva. To všetko hovorí o napravení vzťahu Židov a Hospodina.
-Návrat slávy Hospodina a obraz o chráme symbolizuje chrám ako miesto vzťahu
človeka a Boha. Je o obraz obnovy tohto vzťahu. To sa stalo skrze JKrista. (dnes nie
je chrám, kostol, svätyňa potrebná na vzťah s Bohom, každý musí uctievať Boha
v duchu a v pravde.)
Boh stále túži, „sníva“, po obnovení vzťahu s nami, s človekom a nikdy s tou túžbou
neprestane, až do poslednej chvíle...
-42 mesiacov s vzťahuje na súženie, ktoré podľa proroka Daniela bude trvať 3,5
roka, 1260 dní (Daniel 7,25; 12,7; 3,5 roka to je polovica zo 7, čo je akoby protiklad
k 7 rokom plnosti, dobroty... bohatosť „biblickej numerológie“)
Ale svojim dvom svedkom, oblečeným do vrecoviny, dám prorokovať tisíc
dvestošesťdesiat dní. To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Pánom
zeme. Keby im niekto chcel škodiť, vyjde im oheň z úst a zožerie ich nepriateľov.
Áno, keby im niekto chcel škodiť, takto musí zahynúť. Oni majú moc zatvoriť nebo,
aby v dňoch ich prorokovania nepršalo, majú moc nad vodami premeniť ich na krv a
trápiť zem všelijakou pliagou, kedykoľvek to budú chcieť.
-Povstanú ešte dvaja svedkovia, ktoré budú neohrozene hlásať Božie kráľovstvo
a svedčiť o Bohu a o JKristovi, že v ňom je záchrana. (na čas 3,5 roka)
-Oliva a svietnik sú symbolmi pravdy: oliva, olej – Duch Svätý; svietnik je svetlom pre
blúdiacich v tme, hľadajúcich, čo je správne. Dostanú mimoriadnu moc svedectva.
Zachariáš 4, „Nato som mu odpovedal: Čo znamenajú tieto dve olivy napravo a
naľavo od svietnika? I druhý raz som sa ho opýtal: Čo znamenajú dve olivové vetvy,
ktoré vylievajú zo seba zlato cez dve zlaté rúrky? On mi odpovedal: Nevieš, čo

znamenajú? Odpovedal som: Nie, pane môj! Nato mi odpovedal: To sú dvaja
pomazaní, ktorí stoja pred Pánom celej zeme.“ Sú to Mojžiš a Eliáš, predstavitelia
zákona a prorokov. Teda naplnenie toho, čo Boh plánoval pre tento svete. (je to
jedno z možných vysvetlení, samozrejme.)
Keď však dokončia svoje svedectvo, šelma, ktorá vystúpi z priepasti, bude bojovať
proti nim, zvíťazí nad nimi a zabije ich. Ich mŕtvoly budú na námestí veľkého mesta,
ktoré sa duchovne volá Sodoma a Egypt, kde aj ich Pána ukrižovali. Mnohí z ľudu a
kmeňov, jazykov a národov vidia ich mŕtvoly za tri a pol dňa, ale mŕtvoly nedovolia
položiť do hrobu. Obyvatelia zeme sa budú radovať nad nimi, dary si budú posielať,
lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme.
-budú usmrtení, pretože prinášali pravdu Evanjelia pre ľudí, Jeruzalem sa pre
nemravnosť, nevernosť volá Sodoma a pre zosvetáčtenie správania zase Egypt.
Šelmou je antikrist. Budú v to istom meste, kde zomrel Ježiš Kristus.
Zaujímavé je, že až keď dokončia svedectvo, budú zabití, nie skôr. Boh dá svojmu
dielu dokončenie, aby sa naplnilo jeho slovo. To povzbudenie aj pre nás, že naša
práca bude dovedená do tej miery, ktorú určil Boh. Nikto neumiera, ani neplatí: ... bol
odvolaný od nedokončenej práce.... Boh má svoju presnú mieru.
-Ľudia sa budú radovať, že im nikto už nebude vstupovať do svedomia (podobne ako
Ján Krstiteľ, keď napomínal Herodesa, resp. aj jeho nezákonnú ženu, na ktorú
Jánovo svedectvo pôsobilo ešte nepríjemnejšie. Túžbou sa ho bolo zbaviť a to sa aj
stalo. Podobne nepríjemne bude ľuďom za dvoch svedkov a podobne radi budú, keď
svedkovia zomrú.)
O tri a pol dňa však vošiel do nich duch života z Boha, stali si na nohy a veľká bázeň
padla na tých, čo ich videli. Počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril: Vystúpte
sem hore! I vystúpili na nebo v oblaku a ich nepriatelia hľadeli na nich.
-svedkovia však budú vzkriesení, podobne ako Ježiš, aby Boh ukázal, že pravda
patrí jemu. Je tomu aj v našom živote, niekedy zdanlivo zahynie naša pravda, sme
potupení, zavrhnutí, „zastaraní názormi“, ale časom vyjde pravda Evanjelia na svetlo,
skutočné hodnoty Evanjelia vijdú na svetlo, budú „vzkriesené.“
V tú hodinu nastalo prudké zemetrasenie, desatina mesta sa zrútila, sedemtisíc ľudí
zahynulo v zemetrasení a ostatní, prestrašení, vzdali slávu nebeskému Bohu.
-jedni vykladači si myslia, že ľudia pod vplyvom tohto vzkriesenia a strašným
zemetrasením sa obrátia k Bohu a uznajú ho ako Pána a mocného Boha, teda ich to
privedie k pokániu. Ale iní vykladači hovoria, že udalosti ľudí len privedú v vyznaniu,
že nejaký boh kdesi existuje a to je všetko. Ich život zostane nezmenený.

