A Cztery wiatry. Objawienie 7:1-3
 W proroctwie, wiatry reprezentują wojny między narodami (Daniel 7:2). Bóg może ich
użyć do wykonania swoich wyroków (Jeremiasz 51:1).
 Bóg nie pozwoli szatanowi użyć całej swojej niszczycielskiej mocy, dopóki lud Boży nie
zostanie zapieczętowany (Ezechiel 9:1-11).
 Pieczęć jest używana do naznaczenia Bożej własności ( 2Tym. 2:19). Lud Boży został
zapieczętowany Duchem Świętym na przestrzeni całej historii ludzkości (Efezjan 1:1314).
B 144 000 opieczętowanych. Objawienie 7:4-8
 144 000 to liczba symboliczna. Gdyby była dosłowna, 144 000 byliby pojedynczymi
żydowskimi mężczyznami, którzy nigdy nie zgrzeszyli. Włączając Pawła, byłoby to
niemożliwe (Rzymian 3:23).
 12x12 reprezentuje lud Boży ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu. 1,000
jest używany w hebrajskiej literaturze jako ekwiwalent „wielu” (5Mojż. 32:30; 1Sam.
18:7; Iz. 60:22).
 Pokolenie Dana nie jest wliczone z powodu bałwochwalstwa (Sędz.18). Efraim został
zastąpiony przez swojego ojca, Józefa, być może również z powodu bałwochwalstwa
(Ozeasz 4:17).
C Wielki tłum. Objawienie 7:9-17
 Tak jak w innych ustępach, Jan usłyszał, a potem zobaczył (Obj. 1:10, 12; 5:5, 6; 9:6,
7). Jan zobaczył wszystkich zbawionych.
 Ostatni opieczętowani pośród nich, to grupa znana jako „144,000”. Wszyscy
odkupieni otrzymają nagrodę w tym samym czasie (Hebrajczyków 11:39-40).
 Są oni przed tronem i przed Barankiem ponieważ „wyprali szaty swoje, i wybielili je
we krwi Baranka” (Obj. 7:14)
 Stoczyli walkę wiary, i mogą tam stać tylko dlatego, że otrzymali sprawiedliwość
Chrystusa dzięki łasce.
D Odkupione pierwociny. Objawienie 14:1-4
 W tych ostatnich dniach, ta grupa ludzi nie zostanie zwiedziona przez odstępcze
kościoły. A jeśli teraz są w Babilonie, opuszczą go (Obj. 18:1-4).
 Są pierwocinami, najlepszymi owocami ze zbiorów, które są ofiarowane Bogu (4Mojż.
18:12).
 Są szczególną grupą, ponieważ zostaną przemienieni podczas powtórnego przyjścia,
nie zaznając przedtem śmierci.
E Bez kłamstwa czy skazy. Objawienie 14:5
 Nie oznacza to, że nigdy nie zgrzeszyli, ale że wszystkie plamy grzechu zostały
usunięte, ponieważ „umyli swoje szaty.... we krwi Baranka”.
 Są nienaganni, jak byli Abraham czy Job (Rdz 17:1; Job 1:1). We wszystkich
pokoleniach Bóg miał mężczyzn i kobiety, którzy byli częścią kościoła „bez żadnej
skazy lub rysy albo jakiegoś braku, ale w świętości i nieskazitelności” (Efezjan 5:27).
 Ty również możesz być częścią tej szczególnej grupy.

