Séria

Ja som Alfa i Omega
Povzbudenie „pred búrkou“ – komu patríš
1 Potom som videl štyroch anjelov stáť na štyroch uhloch zeme, ktorí držali štyri zemské vetry, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom. A videl som
vystupovať od východu slnka iného anjela; mal pečať živého Boha, zvolal mohutným
hlasom na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi, moru, 3 a hovoril im: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým služobníkov nášho Boha neoznačíme na čelách. 4 Počul som počet označených: sto štyridsaťštyritisíc zo všetkých kmeňov izraelských: 5 z kmeňa Júdovho dvanásťtisíc označených, z kmeňa Rúbenovho dvanásťtisíc, z kmeňa Gádovho dvanásťtisíc, 6 z kmeňa Ašerovho dvanásťtisíc, z kmeňa Neftalímovho dvanásťtisíc, z kmeňa Menaššeho dvanásťtisíc, 7 z kmeňa Simeonovho dvanásťtisíc, z kmeňa Lévího dvanásťtisíc, z kmeňa Issacharovho dvanásťtisíc, 8 z kmeňa
Zebulúnovho dvanásťtisíc, z kmeňa Jozefovho dvanásťtisíc, z kmeňa Benjamínovho
dvanásťtisíc označených.
-táto 7. kapitola je ako zastavenie pred naplnením siedmej pečate. Tvorí predel medzi
šiestimi pečaťami a naplnením tej siedmej, hroznej.
Ukončením 6. Pečate nie je možné vidieť koniec dejín, pretože to by bola smrť a Boh
predsa zasľúbi život. Celá 7. kapitola je povzbudením božieho vyvolenia a sily, ktorou
bude sprevádzať svoju cirkev v časoch najväčšieho utrpenia.
-4 anjeli zadržiavajúci 4 vetri na 4 uhloch zeme symbolizujú boží čas milosti, keď nie je
naplno prejavený boží hnev, strážia zem pred tým, čo príde v siedmej pečati. (niekto
by tu mohol vidieť predstavu, že zem je doska...)
-pre veriacich je to uistenie, že aj zlo má svoju moc len v medziach, ktoré mu dovolí
Boh. Nič zlé nemôže pôsobiť bez dohľadu Boha. Je to „kontrolované utrpenie.“
A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela; mal pečať živého Boha, zvolal
mohutným hlasom na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi, moru, a hovoril
im: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým služobníkov nášho Boha neoznačíme
na čelách.
-prv než sa naplnia udalosti 7 pečate, je poslaný anjel, aby zastavil oných štyroch anjelov, ktorí zadržiavali prichádzajúce zlo kým nebudú poznačení boží verní.
Pečať: má symbol náležania niekoho niekomu. (značkovanie na zvieratách...), Boh
hovorí, že kto verí v Neho, patrí Mu.
Pečate v S. Zmluve: napr. obriezka , ktorú Boh prikázal vykonávať na chlapcoch, mužoch. Odlišovala židov od pohanov. Pečať je aj zachraňujúci prvok v SZ: 2M 12, 1-23
(v skratke: krv na verajách dvier symbolizuje anjelovi zhubcovi, že tento dom je poznačený a v ňom nemá zabiť prvorodeného.) Podobne v Zjavení 14,1: „Pozrel som, a

hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s Ním stoštyridsaťštyritisíc tých, ktorí mali napísané
na čele jeho meno a meno Jeho Otca.“ V 1M 4,15 Boh dal znak Kainovi na čelo, aby
každý vedel, čo urobil, ale aby ho nikto nemohol zabiť.
-zmysel pečate je oddeliť aj zachrániť človeka, ľudí od niečoho .

Máme aj my nejakú pečať už teraz?
- viditeľnou božou pečaťou na kresťanovi je, že miluje druhých, Ján 13,35: „Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“
Niet jasnejšej pečate na kresťanovi ako je láska. Znak, tetovanie je vidieť zďaleka, láska kresťana by ho mala predchádzať.
-pečaťou na kresťanovi aj dar Ducha Svätého, že je prítomní v kresťanovom
srdci. Ef 1,13-14: „V Ňom aj vy – keď ste počuli slovo pravdy Evanjelium o svojej spáse a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako Jeho vlastní boli vykúpení na chválu Jeho
slávy.“
-DS je daný ako závdavok, teda záloha, že v budúcnosti, vo večnosti ho budeme mať
plnosť, pretože teraz poznávame Boha iba čiastočne, ale raz Ho poznáme dokonale
a celkovo. R. 8,16: „Ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme božie deti.“ Ef 4,30...
Ako to zistíme, že sme zapečatení DS, že patríme Bohu?
cez čítanie Božieho slova, modlitbe, povzbudení vo vytrvaní v skúškach ti Boh ukazuje, že mu patríš, že si jeho dieťa. Musí to pocítiť každý osobne.
Otázkou zostáva, aká to bude pečať, ktorou si Boh svojich verných označí, či to bude
niečo extra viditeľné na čelách, alebo niečo symbolické.
-zaujímavé je, že nielen veriaci budú poznačení, ale aj druhá strana, patriaca diablovi
dostane svoje cejchy na čelo, či pravú ruku .(Zjavenie 13,16-17; nezabudnime, že diabol je božia opica...)
Počul som počet označených: sto štyridsaťštyritisíc zo všetkých kmeňov izraelských: z
kmeňa Júdovho dvanásťtisíc označených....
Kto je 144 000?
-vymenúva 12 kmeňov Izraela, ktoré už v podstate neexistujú. Nejde o fyzické pokolenia, ale o o Izraela „podľa Ducha – nový Izrael.“ Číslo 12, číslo plnosti hovorí, že nikto
nebude zabudnutí, teda všetci veriaci budú zachránení. Tá číslovka je obraz cirkvi.
Nový Jeruzalem je zobrazovaný stále so symbolikou 12 (brán, mien, kmeňov....)
-jehovisti: je to 144 000 jehovistov z jehovistov narodení pred 1914, to sú vyvolení, aby
bývali v nebi s Kristom a zvyšok bude na novej zemi. Ak je niekto mladší, má smolu.
Tento kastovnícky systém nemá podklad v božom Slove.
Zj 21,3: „ A počul som mohutný hlas od trónu: Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať
bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi, zotrie im každú slzu z očí
a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo prvotné
sa pominul“

