A PIERWSZA PIECZĘĆ. Objawienie 6:1-2
 Pierwsza pieczęć została złamana, a Jan zobaczył czystego (białego) konia. Jeździec
wymachiwał bronią dalekiego zasięgu (łuk) i odniósł zwycięstwo (korona).
 Koń ten jest symbolem wczesnego Kościoła.
 Wczesny Kościół otrzymał władzę w dniu Pięćdziesiątnicy i „wyruszył jako zwycięzca aby
dalej zwyciężać”.
B DRUGA PIECZĘĆ. Objawienie 6:3-4
 Jezus zapowiedział, że Ewangelia stawi czoła opozycji ze strony sił zła (Mateusz 10:34).
 Imperium Rzymskie prześladowało chrześcijan i od II w. n. e. przelało krew wielu
męczenników.
C TRZECIA PIECZĘĆ. Objawienie 6:5-6
 Czarny jest przeciwieństwem białego. Czystość Ewangelii białego konia została przerwana
podczas okresu pomiędzy 313 r. n. e. a 538 r. n. e..
 Biblia została porzucona, a ludzie cierpieli głód Słowa Bożego (pszenicy i jęczmienia).
 Jednak Bóg wciąż oferował zbawienie, przez Ducha Świętego (oliwę) i krew Jezusa (wino).
D CZWARTA PIECZĘĆ. Objawienie 6:7-8
 Kolor tego konia jest symbolem duchowej śmierci jako konsekwencji odrzucenia Biblii i
zasad Ewangelii.
 Jest to ten sam okres czasu, co poselstwo do zboru w Tiatyrze, zboru martwego duchowo.
 Nowe kary (śmierć i dzikie zwierzęta) zostały dodane do poprzednich (miecza i głodu). Może
to być Boża próba przebudzenia Kościoła i spowodowanie, aby odwrócił się od swojego
odstępstwa (3Mojż. 26:21-41).
E PIĄTA PIECZĘĆ. Objawienie 6:9-11
 W Świątyni krew ofiar była przelewana na ołtarzu ofiarnym (Księga Kapłańska 4:25).
 Tam właśnie Jan - symbolicznie - widział ludzi (dusze, zob. 1K. 15:29), którzy zostali zabici
przez Kościół Rzymski z powodu swojej wiary.
 Męczennicy ci są uważani za godnych (zob. Ap. 3:4) i są pewni, że Bóg o nich nie zapomniał.
Muszą poczekać jakiś czas, aż każdy przypadek zostanie rozpatrzony
i Chrystus przyjdzie ponownie „oddać każdemu według jego uczynków” (Ap. 22:12).
 W tym momencie zostaną wskrzeszeni i dołączą do „swoich sług i braci”.
F SZÓSTA PIECZĘĆ. Objawienie 6:12-17
 Znaki, które ten werset zapowiadał, zostały spełnione dokładnie w takiej kolejności, w jakiej
zostały wymienione:
— 11/1/1755 Trzęsienie ziemi w Lizbonie
— 5/19/1780 Ciemność od godziny 10 rano.
— 5/19/1780 Księżyc wyglądał jak krew
— 11/13/1833 Wielki deszcz meteorytów
 Żyjemy w czasie szóstej pieczęci, aż do momentu, gdy każdy człowiek usłyszy prawdę o
Ewangelii. Ci, którzy odrzucają tę prawdę, będą chcieli uciec od obecności Baranka. „I kto
zdoła przeżyć?”

