
51. Az első angyal üzenete 

Jel 14:6-7 

 

A látomások új egységével találkozunk a 6-13. között. Mivel ez egy összefüggő egység, ezért azok, akik 

magyarázták ezt a részt, hármas angyali üzenet néven tették ismertté. A három angyal intő üzenetet hoz. 

Lényegében Isten üzenete, amelyet szimbolikusan három angyal képvisel.   

Három gondolat kap erős hangsúlyt ebben az üzenetben. Mindhárom jellege időszerű! Az üzenetet angyal 

hirdeti nagy szóval. Ez azt jelenti, hogy fontos üzenetről van szó. Most az első angyal üzenetével foglal-

kozunk. 

A Bibliában az angyal lehet mennyből küldött lény, de jelentheti Isten gyermekeit, akik az örökkévaló 

evangélium hirdetésében fáradoznak. Az ég közepén repülő angyal jelzi, hogy az üzenetnek el kell jutni az 

egész világra.   

Az első angyal üzenetét három hangsúlyos részre osztjuk: 

1. Örökkévaló evangélium   

2. Eljött az ítélet órája   

3. Imádjátok a teremtő Istent! 

1. „Örökkévaló evangélium” Egyedül itt fordul elő ezzel a jelzővel. Jézus erre utal: Ez az „evangéliu-

ma”!  Mt 24:14. Jézus itt az ő eljövetelének jeleiről beszél. 

Gal 1:6-8. Hangsúly: nem lehet más evangélium! Van? Úgy látszik igen. 

Az evangélium a Jézus Krisztusban és Krisztus által elnyerhető örökéletről szóló üzenet. 

Csodálkozna-e ma Pál, ha ismerné sok keresztény elképzelését az üdvösséggel és az üdvösségről szóló 

örömüzenettel (az evangéliummal) kapcsolatban?  

1973-ban Bangkok-i világmissziói konferencián, az evangéliumot gazdasági és politikai kategóriákba 

helyezték.  Szó sincs benne a Krisztusról és a Krisztus által elnyerhető üdvösségről. Pálnak lett volna sza-

va ezen a konferencián: „Ha mennyből jövő angyal hirdetne mást, legyen átok.” 

Az evangélium meghamisítása az üdvösség elnyeréséről szóló meggyőződés és reménység elvesztését 

jelenti. Ez a korunknak szóló, egyik legidőszerűbb üzenet. Egy újságcikk: „A világ egyik része éhezik, a 

másik nem alszik.”  

ENSZ célkitűzése: 2015-re felére szorítni a szegénységben élők számát.  

A fejlett technika világában nem tudnak megbirkózni az indiai árvíz helyzettel. 

Az Isten által kínált evangélium helyett minden más pótlék a nyomorúságba vezet. A világ minden prob-

lémájára egyedüli megoldás az örökkévaló evangélium. 

2. Eljött az ő ítéletének órája. Azt az időt jelzi, amikor elkezdődik az ítélet.  

Az Ószövetségben az egyik legnagyobb ünnep az engesztelés napja – ítélet napja volt. Ezen a napon lettek 

jelképesen az összes bűnök eltörölve, amelyeket az év folyamán elkövettek. A középpont a főpap szolgá-

lata volt. 

A főpap évenként egyszer – ezen az ünnepen – mehetett be a szentek szentjébe, hogy engesztelést végez-

zen a nép egész évi bűneiért. :„ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon,  írtassék ki az ő 

népe közül”  (3.Móz 23:29.) 

„Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség 

királyi székének jobbjára üle.” (Zsid:8:1.) 

Vajon az Engesztelés napjának mi lehet a mennyei valósága? 

Hogy itt nem a végső ítéletről van szó. bizonyítja az, hogy ezután még van lehetőség a megtérésre. (Még 

két angyal jön figyelmeztetéssel.) Itt másról van szó. 
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Dániel, egy Isten népét érintő idői próféciával kapcsolatban magyarázatot kér az Úrtól, Dn 8:13-14-ben és 

Dn 9:23-27. csodálatos választ kap a kérdésére. 

Ebben a válaszban felismerhetővé válik a Messiás eljövetele, születése és halála, és az ószövetségi rend-

tartás beteljesedése. 

Felismerhetővé válik az ószövetségi áldozati rendtartás vége és a mennyei szentélyszolgálat valósága. 

Felismerhető az időpont. Kr.e. 457- Kr. u. 1844-ig = 2300 év. 

A Hetednapi Adventista Egyház egyik azonossági igéjének tartja a hármas angyali üzenetet. Amint az 

ószövetség népének fel kellett volna ismernie a Dániel 8.9. alapján Jézus földi szolgálatában a Messiás 

jelenlétét, úgy ma a hármas angyali üzenetben fel kellene ismerni a korunknak szóló üzenetet.  

Eszerint 1844 óta a vizsgálati ítélet idejében élünk. Abban az időben, aminek előképe volt az ószöv. En-

gesztelés napja. Amint a főpap szentélyben történt szolgálata döntő jelentőségű volt a nép számára, úgy 

ma az üdvösség szempontjából döntő jelentősége van Jézus Krisztus szentélybeli szolgálatának. 

Amikor a főpap kijött, ezután az ítélet következett. Amikor Jézus kilép a szentek szentjéből, kimondatik: 

„Aki szent, szenteltessék meg…” (Jel 22:11) 

3.”Imádjátok azt, aki teremtett…” 

Ez egy megint különös jelentőséggel bíró üzenet. Egy kétezer évvel ezelőtt megfogalmazott, mának szóló 

üzenet. Isten 2000 évvel előre válaszol egy merész emberi tanításra, az evolúcióra. Keresztények között a 

Középkorban az evolúció tanításáért máglya járt. Ma az egyházakban óriási problémát jelent. 

Georg Wald. világhírű angol, Nobel-díjas kémikus: 

„Amikor a földi élet eredetéről van szó, csupán két lehetőség kínálkozik: a teremtés vagy a spontán kelet-

kezés (evolúció). Nincs harmadik út. A spontán keletkezést, (ősnemzést) száz évvel ezelőtt megcáfolták 

(Pasteur), de ez csak egetlen más végkövetkeztetéshez vezet el bennünket: a természetfeletti teremtéshez. 

Ezt filozófiai okokból nem tudjuk elfogadni, (személyes indítékokból), ezért azt választjuk, hogy 

elhisszük a lehetetlent; azt, hogy az élet önmagától, véletlenül jött létre.” 

Különös „fejlődési folyamat” 

17. sz. Deizmus – Isten teremtett, de utána evolúció Panteizmus: Isten a természetben.    

1844. Adventi üzenet: Féljétek a teremtő Istent. Felismerik ebben a kornak szóló üzenetet. A hármas an-

gyali üzenet hirdetése megelőzi a darwini tan hirdetését. 

1859. Darwin: A fajok eredete. 

1881-1955. Teilhard de Chardin. Kína – New York. Nézetei merészek voltak. Az egyház elutasította. 

A 2. Vatikáni Zsinat utána elindult egy új folyamat. 

1996. okt. 24-én II. János Pál pápa: megalapozottnak tekinti a darwini evolúció tanát. „A lélek jóllehet 

isteni eredetű, de a test a majomtól, mint közös őstől származik.” 

Itt kérdések merülnek fel. Természetes, hogy a majomember még nem felel tetteiért. De mikor ért el fejlő-

dése során az emberszabású majom addig, amikor erkölcsileg felelős a tetteiért? Amikor lemászott a fáról 

vagy amikor megborotválkozott? Amikor elkezdte szégyellni magát, hogy meztelen?  

Mikor lépett be a megváltás a majomember életébe? Az u. n. isteni eredetű lélek mikor költözött a majom-

emberbe?  

Isten előre tudott erről a veszélyes útról, és előre megfogalmazta üzenetét: Féljétek az Isten…” „Imádjátok 

azt, aki teremtett…” 

Megdöbbentő Georg Wald kijelentése: Inkább hisszük a lehetetlent. 

Az első angyal üzenete: 

1. Örökkévaló evangélium       

2. Eljött az ítéletének órája.      

3. Imádjátok a Teremtőt! 

Erdélyi László 


