A Ang panan-awon sa trono. Pinadayag 4: 1-3, 5, 9-11
❖ Ang balangaw sa palibot sa trono usa ka pahinumdom sa mga saad ug proteksyon sa Dios
(Genesis 9: 9-17). Makasuod kita sa trono sa grasya nga masaligon (Mga Hebreohanon
4:16).
❖ Ang Amahan nakadawat sa usa ka triple nga pagdayeg ug ang Iyang pagpaluyo ug paglalang
nga gahum giila (b.11).
❖ Niini nga panan-awon, gidayeg ang Amahan tungod sa Iyang gahum sa pagdumala sa
uniberso nga Iyang gibuhat.
B Ang 24 ka mga anciano. Pagpadayag 4:4
❖ Dili sila mga tigulang tungod sa ilang edad apan tungod sa ilang posisyon. Kini
nagrepresentar sa grupo sa mga tawo. White nga sapot: Pagkamatarung. Mga korona sa
bulawan: Pagkahari o kadaugan.
— Sila mahimong unang mga bunga nga nabanhaw uban ni Hesus ug nagpuyo sa Langit,
nga naghawas sa katawhan (Mateo 27: 52-53)
— Mahimo nila nga magrepresentar sa katawhan sa Dios sa daan ug bag-ong pakigsaad: 12
mga patriyarka ug 12 ka apostoles (Mateo 19:28)
— Mahimo silang mga representante gikan sa mga gibuhat nga kalibutan nga wala mahulog
sa sala, nga nagsilbing 24 ka mando sa pari sa atubangan sa Dios (Pinadayag 5: 8)
C Ang 4 ka mga buhing binuhat. Pinadayag 4:6-8
❖ Ang aspeto niini nga mga binuhat ug ang kamatuoran nga kini 4 nag-link kanila sa Yuta.
— Leon: Mga hayop nga ihalas.
— Nateng Vaca: Mga hayop sa balay.
— Tawo: Katawhan.
— Agila: Nagalupad nga mga hayop.
❖ Dili sila mga lalaki, gitawag sila nga "kerubin" (Ezekiel 10:2)
❖ Kini nag representar sa mga anghel nga nagtrabaho pabor sa katawhan (Mateo 18:10).
D Ang sinilyohan nga basahon. Pagpadayag 5:1-4
❖ Si Juan makakita sa umaabot, "mga butang nga kinahanglan mahitabo human niini" (4: 1).
Kana nga kahibalo nabugkos (gitaptapan, gitago) alang sa tanan gawas Kaniya nga takus nga
ibutyag kini.
❖ Si Jesus lamang ang makahimo sa pag-abli sa maong basahon, tungod kay Siya mao ang
Leon (Iyang nabuntog) ug ang Kordero (Siya namatay aron sa pagluwas kanato).
❖ Ang sulod sa basahon nalangkit sa kasaysayan sa atong kaluwasan.
E ng Kordero takus. Pagpadayag 5:5-14
❖ Ang Kordero (Jesus) takus tungod kay Siya gisakripisyo. Tungod niana nga sakripisyo, Siya
gihatag sa tanan nga gahum ug awtoridad (Mateo 28:18; Efeso 1: 20-22).
❖ Ang dakung langitnong koro nagdayeg sa usa ka pagdayeg, nga nagpahayag nga si Jesus
takus.
❖ Sa krus, nabuntog ug nabawi ni Jesus ang nawala ni Adan didto sa Eden. Siya nagpaila
kanato ngadto sa Amahan ug nagpataliwala alang kanato (Mga Hebreohanon 7:25).

