A Wizja tronu. Objawienie 4:1-3, 5, 9-11
❖ Tęcza wokół tronu jest przypomnieniem Bożych obietnic i ochrony (Rodzaju 9:9-17).
Możemy z ufnością przybliżyć się do tronu łaski (List do Hebrajczyków 4:16).
❖ Ojciec otrzymuje potrójną pochwałę, a Jego podtrzymująca i twórcza moc jest uznana
(w. 11).
❖ W tej wizji Ojciec jest wielbiony za Jego moc rządzenia wszechświatem, który
stworzył.
B 24 starców. Objawienie 4:4
❖ Nie są oni starcami z powodu swojego wieku, lecz z powodu zajmowanego
stanowiska. Reprezentują grupę ludzi. Białe szaty: Sprawiedliwość. Złote korony:
Królestwo lub zwycięstwo.
— Mogą stanowić pierwsze owoce tych, którzy zmartwychwstali z Jezusem i żyją w
niebie, reprezentując ludzkość (Mateusz 27:52-53)
— Mogą reprezentować lud Boży Starego i Nowego Przymierza: 12 patriarchów i
12 apostołów (Mateusz 19:28)
— Mogą być reprezentantami stworzonych światów, które nie popadły w grzech,
działając jako 24 kapłanów spełniających polecenia przed Bogiem (Objawienie 5:8)
C Cztery postacie. Objawienie 4:6-8
❖ Pojawienie się tych istot, a fakt istnienia czterech powiązań między nimi a Ziemią.
— Lew: Dzikie zwierzęta
— Cielec: Zwierzęta domowe
— Człowiek: Ludzkość
— Orzeł: Zwierzęta latające
❖ Nie są ludźmi, nazwane są „cherubami” (Ezechiel 10:2)
❖ Reprezentują aniołów, którzy pracują w służbie ludzkości (Mateusz 18:10)
D Zapieczętowana księga. Objawienie 5:1-4
❖ Jan pragnął zobaczył przyszłość, „rzeczy, które muszą nastąpić potem” (4:1). Wiedza
ta jest zapieczętowana (zasłonięta, ukryta) dla każdego, z wyjątkiem Tego, który jest
godny jej ujawnienia.
❖ Tylko Jezus może otworzyć tę księgę, ponieważ On jest Lwem (On zwyciężył)
i Barankiem (On umarł, aby nas zbawić).
❖ Treść tej księgi jest związana z historią naszego zbawienia.
E Godzien jest Baranek. Objawienie 5:5-14
❖ Baranek (Jezus) jest godny, ponieważ ofiarował siebie. Z powodu tej ofiary otrzymał
wszelką moc i władzę (Mt 28, 18; Efezjan 1, 20-22).
❖ Wielki niebiański chór wysławia Jezusa po siedmiokroć, ogłaszając, że jest On
godzien.
❖ Na krzyżu Jezus pokonał i odzyskał to, co Adam stracił w raju. Przedstawia nas Ojcu
i wstawia się za nami (Hebrajczyków 7:25).

