A ANG UNANG SELYO. Pinadayag 6:1-2.
❖ Ang unang selyo naablihan, ug nakita ni Juan ang usa ka putli (puti) nga kabayo. Ang nagkabayo
nagdala og latus nga (pana) ug nagmadaugon (purongpurong).
❖ Kining kabayoa maoy simbolo sa unang Iglesia.
❖ Ang unang Iglesia nakadawat og gahum didto sa Pentecostes ug “nanglakaw nga nagmadaugon ug
nanagpanaug.”
B ANG IKADUHANG SELYO. Pinadayag 6:3-4.
❖ Gitagna nang daan ni Jesus nga ang Evangelio makasugat og mga pagsupil gikan sa mga gahum sa
daotan (Mateo 10:34).
❖ Ang Romanhong Impiro naglutos sa mga Cristiano ug gipang-ula ang dugo sa daghang mga martir
sukad pa sa ikaduhang Siglo.
C ANG IKATUILONG SELYO. Pinadayag 6:5-6.
❖ Ang itom maoy kaatbang sa puti. Ang kaputli sa Evangelio sa puting kabayo nadagtaan atol sa
katuigan taliwala niadtong 313 AD ug 538 AD.
❖ Ang Biblia gibaliwala, ug ang katawhan nag-antus sa kagutom sa Puong sa Dios (trigo ug sebada).
❖ Pero, sa gihapon ang Dios nagtanyag og kaluwasan pinaagi sa Balaang Espirito (lana) ug ang dugo ni
Jesus (vino).
D ANG IKAUPAT NGA SELYO. Pinadayag 6:7-8.
❖ Ang bolok ning kabayoa maoy usa ka simbolo sa espiritohanong kamatayon ingon nga usa ka
sangpotanan sa pagbiya sa Biblia ug sa mga prinsipyo sa Maayong Balita.
❖ Kini mao ra ang susamang panahon ingon nga ang mensahe sa iglesia didto sa Tiatira, usa ka iglesia
nga patay sa espiritohanon.
❖ Mga bag-ong silot (kamatayon ug mapintas nga mananap) gidugang sa mga nangagi (espada ug
kagutom). Tingali kini mao ang langitnong buhat sa pagpukaw sa Iglesia ug pahinumduman siya sa
pagbalik gikan sa iyang pagbiya sa kamatuoran (Levitico 26:21-41).
E ANG IKALIMANG SELYO. Pinadayag 6:9-11.
❖ Didto sa Templo, ang dugo sa mga biktima giula didto sa Altar nga Sinunog (Levitico 4:25).
❖ Kana diin si Juan—pinasambingay—nga nakakitag katawhan (mga kala, tan-awa 1 Hari 15:29) nga
gipangpatay sa Romanhong Iglesia tungod sa ilang pagtoo.
❖ Kadtong mga martira giila nga takus ( tan-awa ang Pin. 3:4) ug gipasaligan nga ang Dios wala
nahikalimot kanila. Sila kinahanglan maghulat sa pipila ka panahon hangtud ang matag kaso
mahukman ug nga si Cristo mobalik pag-usab “sa paghatag sa matag usa sumala sa iyang
binuhatan.” (Pin. 22:12)
❖ Nianang gutloa, sila mabanhaw ug mokuyog “sa ilang isigka-alagad ug sa ilang mga kaigsuonan.”
F ANG IKAUNOM KA SELYO. Pinadayag 6:12-17.
❖ The signs this verse foretold were fulfilled in the exact order they were listed:
❖ Ang mga timaan niining bersikuloha nga gitag-an nangatuman sa insaktong pagkasunod-sunod nga
kini gipangtala:
— 11/1/1755 The Lisbon earthquake.
— 5/19/1780 Kangitngit gikan sa alas 10 sa buntag.
— 5/19/1780 Ang Bulan daw dugo tan-awon
— 11/13/1833 Dakung pagpangatagak sa mga bolalakaw
❖ Kita nanagpuyo sulod sa panahon sa ikaunom ka selyo, hangtud ang matag tawo mahibalo sa
kamatuoran sa Maayong Balita. Kadtong nanagsalikway sa kamatuoran mokalagiw gikan sa
presensya sa Cordero “Ug kinsa ang arang makatindog?”

