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Em Apocalipse 11, João é ordenado a medir o templo interno na “santa cidade”
(Jerusalém),2 onde o Senhor foi crucificado (Ap. 11:8).3 Isso significa a
preservação (cf. Zc. 2:1-5; Ap. 21:15) do pátio interno do templo. Mas o pátio
externo do templo é deixado sem medida; assim, é destinado à destruição (Ap. 11:1,
2).
Continua no Cristianismo. Os cristãos são chamados de “templos” pelo uso
desse mesmo termo grego, naos.4 Como na Epístola aos Hebreus, o
templo/tabernáculo aqui recebe uma substituição celestial (Ap. 11:19). O pátio
exterior fala do templo físico, que será destruído (Mt. 24:1-2). A história registra que o
muro de Jerusalém “foi posto abaixo até o seu fundamento por aqueles que o
escavaram, de sorte que as pessoas que lá chegavam não criam que a cidade
tinha sido alguma vez habitada. Esse foi fim ao qual Jerusalém chegou”.5
Os “quarenta e dois meses” (v. 2) ou “1.260 dias” (v. 3) indica o período
da Guerra Judaica com Roma desde o seu engajamento formal até o Templo ser
destruído. “Quando Vespasiano chegou na primavera seguinte [e meados de
67] para encarregar-se das operações, ele esmagou a Galiléia, a Peraea... Tito
[filho de Vespasiano] começou o cerco de Jerusalém em abril de 70... No final
de agosto, a área do templo estava ocupada e a casa santa completamente
incendiada...”.6
Os “dois profetas” provavelmente representam um corpo pequeno de
cristãos que permaneceram em Jerusalém para testificar contra isso. Eles são
retratados como dois, para mostrar que são testemunhas legítimas das
maldições do pacto.7
Fonte: He shall have dominion: A Postmillennial Eschatology,
Kenneth L. Gentry, Jr., p. 407-408.
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