A Siódma pieczęć. Objawienie 8:1-5
 Kiedy rozżarzone węgle (w. 5) są wyrzucone na zewnątrz (na dziedziniec Świątyni, na
Ziemię), Jan widzi, że sądy Boży spadają na zbuntowaną ludzkość.
B Siedem trąb. Objawienie 8:6-9:21
 W jakim celu używano trąb w Starym Testamencie?
— Aby zgromadzić ludzi (IV Mojż. 10:2-4)
— Aby ostrzegać i zwoływać na wojnę (IV Mojż. 10:9)
— Aby uświetnić święta, ofiary całopalne i ofiary pojednania (IV Mojż. 10:10)
— Aby ogłosić „dzień Pana”, Dzień Sądu (Joel 2:1)
 Lud Boży jest już zapieczętowany (9:4), a czterej aniołowie uwalniają wiatry (9:14-15;
por. 7:1-3), tak więc dzieje się to równocześnie z ostatnimi siedmioma plagami.
 Trąby wywołały plagi bardzo podobne do tych w Egipcie. Jeśli zinterpretujemy
pieczęć i wiatry w odniesieniu do wszystkich świętych (Efezjan 1:13), możemy
zastosować interpretację siedmiu trąb do historii.
C Wstawka:
 Zachodzi wyjaśniające powiązanie między Bożym sądem nad niegodziwymi a
siedmioma trąbami.
 Bóg tłumaczy, w jaki sposób powołuje do siebie ludzi w czasie 1260 lat prześladowań
i przed końcem czasu łaski. Używał On Resztki (rozdział 10) i Biblii (rozdział 11).
 Anioł z małą książeczką. Objawienie 10
— Ten aspekt potężnego Anioła z Objawienia 10 ujawnia, że jest nim Jezus Chrystus
(Obj. 1:13-16; 5:5; Oz. 11:10; Am. 3:8).
— Anioł ma w ręku księgę Daniela i oświadcza, że czasu już nie będzie (por. Daniel
12:7-9). To oświadczenie znajduje się pomiędzy końcem 1260 lat prześladowań a
końcem najdłuższego proroctwa czasowego w Danielu, czyli 2300 lat (tj. 1844 r.
n.e.).
— Nie ma już więcej proroctw czasowych po tym okresie. Jest tylko jedno zadanie:
głosić Ewangelię (w. 11).
 Dwóch świadków. Objawienie 11
— Świątynia, którą miał zmierzyć Jan, była Niebiańskim Sanktuarium i jego złotym
ołtarzem. Dziedziniec zewnętrzny nie powinien być mierzony, ponieważ
reprezentuje Ziemię.
— Porównując to z wizją Zachariasza 4, rozumiemy, że ci dwaj świadkowie są
„Słowem Pana” wzmocnionym „przez Bożego Ducha” (w. 6)
— Pod koniec prześladowań rewolucja francuska próbowała zniszczyć Biblię,
zakazując jej używania na trzy i pół roku (od 26.11.1793 do 17.06.1797 r.).
— Jednak Towarzystwa Biblijne rozpowszechniały Biblię w taki sposób, że została ona
ponownie podźwignięta, dzięki czemu nigdy nie mogła zostać zniszczona.

