
„NAPJAINK KIHÍVÁSAI AZ ADVENTISTA HÍVŐK ELŐTT”

A sorozat részei:
 1. Szombat és vasárnap az Ige mérlegén

- Előtérben a szombat-vasárnap kérdés -

2. Róma és az Egyesült Államok kapcsolata
az ökumené hátterében

- adventista szemmel nézve - 

3. „Meglássátok, valaki el ne hitessen titeket”
- A négy angyal tartja még a szeleket -

4. Sátán utolsó nagy csalása
A döntő vereség

HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ

BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE

Kiadja:
„Boldog Élet” Alapítvány
(1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.)
Felelős kiadó: Dr. Szigeti István

Hetednapi Adventista Egyház
Advent Irodalmi Műhely
(1171 Budapest, Borsfa u. 55.)
Felelős kiadó: Dr. Szilvási András
Felelős szerkesztő: Zarkáné Teremy Krisztina

Kiadványszerkesztő: Dr. Erdélyiné Halász Edit



Isten utolsó kegyelmi üzenete

Erdélyi László

„BOLDOG ÉLET” ALAPÍTVÁNY

HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ

ADVENT IRODALMI MŰHELY

BUDAPEST, 2009



7

Nem új üzenet
„Ez a három, egymást követő angyal

kiváltképpen három nagy üzenetet jelent
és egyúttal az eszközöket is, 

akik által az üzenet eljött.”
(Johann Albrecht Bengel)

Azonosításuk meghatározásánál a hetednapi adventisták 
előszeretettel hivatkoznak arra, hogy ők a reformáció örö-
köseinek tekintik magukat. Ez azt is jelenti, hogy részben 
tovább haladtak azokban a felismerésekben, amelyekre a 
reformáció egyházai eljutottak, másrészt pedig átvettek tő-
lük olyan bibliai igazságokat, amelyekre a reformátorokat 
vezette Isten Szentlelke. Hálásak vagyunk ezért nékik. Illik, 
hogy róluk is emlékezzünk.

„Miller hívei állandóan hangoztatták azt a tényt, hogy 
nem új, idegen hittételt hirdetnek, hanem felelevenítik az 
apostolok és a 16. század reformátorainak reménységét 
és tanításait. Kijelentették, hogy ők teljesítik a Jel 14:6-7. 
verseit.” (F. D. Nichol: A hármas angyali üzenet növekvő 
időszerűsége) 

Mégis, amikor az adventmozgalom azonosításánál hivat-
kozunk a Jelenések könyve 14. és 18. fejezetének üzenetére, 
a hármas angyali üzenetre és az azt megerősítő felhívásra, 
igen ritkán emlékezünk meg azokról, akik már jóval előttünk 
felfigyeltek ezekre az üzenetekre. Csak egy neves személynek 
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a próféciamagyarázatára emlékezzünk most, aki az 1840-
es évek krisztusváró mozgalma előtt mintegy száz évvel, a 
következőképpen értelmezte a szóban forgó üzenetet:

Johann Albrecht Bengel (1687-1752) Württenbergben 
született evangélikus prelátus, 1740-ben megjelent „János 
Jelenések” c. könyvében kifejezte abbeli hitét, hogy „Ez a 
három (Jel 14:6-10) egymást követő angyal, kiváltképpen 
három nagy üzenetet jelent, és egyúttal az eszközöket is, 
akik által az üzenet eljött. Ezek az eszközök emberek, mert 
ők hozzák az embereknek az üzeneteket intésül, tanításul, 
figyelmeztetésül. Ez az utolsó kegyelmi szava Istennek az 
emberiség számára, amelyet az utolsó kegyelmi követek 
által hirdettet. Ezt a kegyelmi üzenetet több nem fogja 
követni, mint ahogy Keresztelő János után sem jött más, 
hanem maga az Úr. Úgy, ezen utolsó angyal után sem jön 
több más, mint a Bíró maga… Még van idő, nem sokáig, 
mert az Ő ítéletének órája eljött. (Általános Evangélikus 
Lutheránus Egyházi Lap, 63. évfolyam, (1930) 1. sz. (Idézi 
M. H. Wentland: Jegyzetek Jelenések könyvéhez)

„Ahogy Keresztelő János üzenete egy angyal által lett 
ábrázolva, úgy a három üzenetet három angyal ábrázolja.” 
Amikor Keresztelő János tanítványai felkeresik az Úr Jézust 
János küldetésében, Jézus maga utal erre: „A küldöttek 
távozása után  Jézus dicséri Jánost, akinek feladatát 
Malakiás próféta jövendölte meg; ő a követ, az angyal, aki 
a Messiás útját készíti elő” (Mt 11:10). (Mal 3:1.) (Katolikus 
fordítás)
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A „Napjaink kihívása az adventista hívők előtt” c. sorozat-
ban már utaltunk arra, hogy a Miller mozgalom tagjai azo-
nosították magukat a hármas angyali üzenettel, és a nagy 
csalódás előtt főképpen az ítélet órájára irányították általa 
az emberek figyelmét. Az „eljött az ő ítéletének órája” beje-
lentést Dániel 8:14. versének mondanivalójával kapcsolták 
össze. Később felismerték, hogy ez a bejelentés a Jel 10:19 
mennyei jelenetére, Jézus főpapi szolgálatára történő utalás.  

A Miller-mozgalom egészen korai időszakában arra a fel-
ismerésre jutottak, hogy ha a hármas angyali üzenet nem 
volna, akkor ők nem tudnának mit kezdeni önmagukkal.    
L. R. Edwin Froom írja: „Ha a hármas angyali üzenetet nem 
írták volna le a Biblia lapjaira, akkor valami hasonlónak kel-
lene hirdettetni.”  

James White pedig a következő kijelentést tette: „Ebben 
a mozgalomban Isten igazságát és művét, amely a Miller 
Vilmos munkájával kezdődött, és egészen a kegyelmi idő 
végéig tart, ez a három angyal ábrázolja. Ezek az angyalok 
jelképezik az igaz mozgalom három részét. A hetednapi ad-
ventisták szorosan ragaszkodnak a nagy adventmozgalom-
hoz, mert alkalmazzák az üzeneteket. Nem nélkülözhetik 
ezeket a láncszemeket az igazság aranyláncában, amelyek 
összekötik a múltat a jelennel és a jövővel, s az egésznek 
gyönyörű összhangját mutatják.”

Josiah Lich (1809-1886), metodista prédikátor, majd 
orvos, az Idők Jelei szerkesztője írja: Hithirdetésünkre úgy 
tekintünk, mintha az angyal kiáltása volna, aki kijelentette, 
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hogy ‚eljött az ő ítéletének órája’. Ennek a kiáltásnak el kell 
jutni minden néphez. Ez az örökkévaló evangélium, vagyis 
Isten országa evangéliumának hirdetése. Egyik vagy másik 
formában, a kiáltás elhatott az egész földre, ahol emberek 
élnek, s volt alkalmuk meggyőződni a tényről.” (Advent 
Shield 1. 86-87. 1844.)

Az első angyali üzenet hirdetését tehát az a prófétai látás 
hozta létre, amelyet Millerék a Dn 8:13-14 és 9:25-27. versei 
alapján képviseltek. Arra a meggyőződésre jutottak tehát, 
miszerint 1844 kétségtelenül fontos fordulópont kell, hogy 
legyen az üdvösségtörténetben. Még nem tudták, hogy ez az 
üzenet mennyi új ismeretet fog feltárni előttük. Még nem 
sejtették, hogy Istennek mennyi üzenete van elrejtve ebben 
a néhány bibliaszövegben 1800 év óta. Mennyi, akkor még 
ismeretlen kérdésre fog választ adni!

A prófétai ige kutatójának és hirdetőjének Istentől kapott 
alázatossággal kell kezelnie a reá bízott üzenetet. Óvakodnia 
kell attól, hogy „saját magyarázataival” akarjon szenzációs 
eszközökkel érdeklődést kelteni, majd csalódásba vezetni 
embereket. Péter apostol így kívánja ezt tudatosítani velünk: 
„Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem 
támad saját magyarázatból„ (2Pt 1:20)

Egy másik veszélyes magatartástól is óvakodnunk kell. 
Nem szabad kárörvendőnek, kíméletlennek lenni az 
üzenethirdetőnek. Erre is tanít Dániel lelkülete. A fenyegető 
üzenetet is szeretettel, mentő lelkülettel kell hirdetni. 
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Amikor Dániel meghallgatja Nabukodonozor szájából azt 
az álmot, amelyben felismerte a királyra kimondott mennyei 
végzést, „közel egy óráig rémüldözék és az ő gondolatai 
háboríták őt.” Legszívesebben elhallgatta volna azt, amit az 
Úr közölni akart a királlyal. Csak a király bátorítása után 
vett magának erőt ahhoz, hogy elmondja az álom értelmét. 
Bár a király nem fogadta meg Dániel tanácsát, mégsem 
bántotta ezt az őszinte, becsületes embert, mert ismerte 
jóindulatát azokkal az emberekkel szemben is, akik őt már 
régen el akarták veszejteni. 

Nem mindegy, hogy a Babilonra kimondott figyelmeztetést 
és ítéletet milyen lelkülettel hirdetjük. Még a legsúlyosabb 
ítélet kimondásakor is érezniük kell az embereknek a mentő 
szándékot, a szeretetet. Amikor Jézus kimondta Jeruzsálem 
felett a már visszavonhatatlan ítéletet, sírt a város felett. 

Amikor Dániel Czirus-szal beszélt a királyról szóló jöven-
dölés felől, egészen pontosan tudta, hogy róla van szó, mert 
az Úr, száz évvel azelőtt nevén nevezte őt. Egy ilyen próféci-
át természetesen könnyebb közölni. 

Isten megtehette volna, hogy a napjainkra szóló próféci-
ákba beleíratja a mostani vezetők, politikusok, társadalmi 
szervezetek, vallási mozgalmak neveit, hogy pontosan tud-
juk, kiktől mit várhatunk. De ezt az Úr nem tette. Szük-
ségtelenül okozhatunk magunknak és az egyháznak bajt, 
kellemetlenséget, ha túllépünk a próféciák értelmezésében 
és magyarázatában azon a vonalon, ameddig az Úr feltárta 
előttünk az utat. 
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Mi nem tudjuk előre, hogy ki milyen szerepet vállal a világ 
drámájának végső felvonásában. Nem tudjuk előre, ki hogyan 
fog dönteni. Ma még mozgásban van a világ. Naponként új 
meglepetések születnek. Ma még egyik táborból a másikba 
mennek át emberek. Zászlókat, jelszavakat cserélnek. 
Sokan, akik Isten népe között voltak, az ellenség táborához 
csatlakoznak, mások az ellenség táborából vállalják az Isten 
népével való közösséget.

Sok évvel ezelőtt Balatonlellén beszélgettem egy volt lel-
készi-és könyvevangélista munkatárssal. Szerettem volna 
megtudni, hogyan viszonyul saját, korábbi önmagához, és 
ahhoz az üzenethez, amelynek korábban nagyon buzgó kép-
viselője volt. A válasza megdöbbentett: 

„Nektek Komám, adventistáknak (eszerint magát már 
nem tartotta annak) nem azon kell munkálkodnotok, hogy 
Jézus mielőbb eljöjjön, hanem azon, hogy az emberek 
megjavuljanak, hogy a világ megváltozzon és Jézusnak ne 
kelljen eljönnie.” 

Ez viszont már egy egészen „más evangélium”. Ez az 
önmegváltás „evangéliuma”, amiről később lesz szó.
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Az örökkévaló evangélium
„Azoknak pedig, akik hirdetik,

ismét fel kell építeniük 
nemzedékek alapjait.

Nem új és nem idegen hittételek 
hirdetői ők, hanem az örökkévaló 

evangélium prédikátorai.”
( F. D. Nichol)

De vajon miért adott az Úr egy erős nyomatékot, egy 
pontosító jelzőt  az üzenetnek, amikor az evangéliumról 
beszél? Az angyal az „örökkévaló evangéliumot” hirdeti. A 
Bibliában egyedül itt fordul elő ebben a szerkezetben, mert 
„Az emberiség megmentésének szolgálatát csupán egyetlen 
evangélium biztosíthatja. Ez lesz érvényben mindaddig, amíg 
csak lesz ember, aki megmentésre szorul. Más evangélium 
sohasem lesz!” (Bible Commentary)

Már az apostolok idejében is fenyegetett annak veszélye, 
hogy a Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által elnyerhető 
üdvösségről szóló evangéliumot igyekeznek megváltoztatni. 
Ennek az a nagy veszélye, hogy megfosztja az embereket az 
üdvösség reménységétől, vagy hamis reménységgel csalja 
meg őket. 

Már akkor megjelentek hamis tanítók, akik „más evangé-
liumot” kezdtek hirdetni. Pál apostol ezért figyelmeztette a 
galáciai gyülekezetet, amelynek soraiban már felütötték a 
fejüket a hamis tanítások: 
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„Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme 
által elhívott, ily hamar más evangéliumra hajoltok. Ho-
lott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják 
ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, avagy 
mennyből jövő angyal hirdetne is néktek valamit azon kí-
vül, amit néktek hirdettünk, átok legyen” (Gal 1:6-9).

Mégis előfordul, hogy az apostoli idők után származó 
egyházi emberek elbeszélését hitelesebbnek veszik, mint a 
Szentírás kijelentéseit. Ha azok az állítások a Biblia tanítá-
saival szemben igazságok lettek volna, akkor az Úr gondos-
kodott volna arról, hogy ezek is bekerüljenek a szent szöve-
gek közé. 

A Középkor egyháza a pénzért megvásárolható és adható 
emberi cselekedetek – szentek cselekedetei – által elnyerhető 
üdvösség ígéretével tartotta sötétségben a tömegeket. 
Félelmetes, hogy Sátánnak mennyiféle elmélete van az 
evangélium meghamisítására. Ezért hangsúlyozza az Ige: 
Az angyal nem mást, hanem az „örökkévaló evangéliumot” 
hirdeti. Csak ez mentheti meg az embert. Ha mennyből jövő 
angyal, vagy magukat Isten szolgáinak nevező apostolok 
jönnének más üzenettel, Pál apostol azt mondja, hogy 
legyen átok!

Az evangélium az üdvösség lehetőségéről szóló öröm-
üzenet. Ennek téves megfogalmazása az üdvösség remény-
ségétől való megfosztást jelenti. F. D. Nichol rámutat arra, 
hogy a Biblia tantételei közül az egyik leghangsúlyosabb, az 
ember reménytelenül bűnös állapota. A racionalisták pedig 
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arra a következtetésre jutottak, hogy a tudományos téren 
mutatkozó felfedezések képezik egy jobb világ remény-
ségét. 

Ebben gyökerezik az ember tökéletességének és a világ 
feltétlenül biztos haladásának elmélete, amely végül is a 
gondolkodás minden területét uralja. Ezen a ponton jelenik 
meg Rousseau francia filozófus, aki kijelenti, hogy az ember 
lényegében jó, csak a rossz nevelés miatt romlik el.

Rousseau gondolkodása összehangolódott a 18. sz. 
gondolkodásának alapvető elméletével, nevezetesen, hogy 
a haladás a természet kutatásától és az értelem nevelésétől 
függ. Mindez formálta a világ gondolkodásmódját, és 
ugyanakkor teret nyert a protestáns vallások világában is. 

Daniel Whiteby lelkész azzal az eszmével állt elő, hogy 
a végidő előtt a világ megtér, s az Úr eljövetele előtt ezer 
év telik el mind nagyobb szentségben. Nem tartott sokáig, 
hogy eszméjét a világ megtéréséről és az adventet megelőző 
megszentelt millenniumról széles körben elfogadják. Hogy 
ebből az elképzelésből mennyi valósult meg, és milyen 
irányba halad erkölcsileg világunk, arról nap mint nap 
hallunk és tapasztaljuk. 

Sátán ma sem szűnik meg az evangélium hamis elmé-
leteinek gyártásával, hogy megfossza az embereket az 
üdvösség reménységétől. A  20. században divatba jött az 
ún. „szociális evangélium”, amely bizonyos értelemben az 
Augustinus-i tanítás modern változata. Akkor a római ember 



16

felfogása, patriotizmusa, később pedig az ipari forradalom 
és az urbanizáció által irányított új gondolkodás volt az 
inspiráló erő. Ennek hatása érezhető sok prédikációban. 

Nagy  jelentőségű az a felismerés, hogy a föld történelmé-
nek utolsó szakaszában egy üzenetet kell hirdetni a világ 
számára. Ez az üzenet nem új evangélium, az üdvösségnek 
nem új formája, hanem az örökkévaló evangélium.  

Az 1972/73-as bangkoki világmissziói konferencia határo-
zata szomorú képet ad az evangéliumról és az üdvösségről 
alkotott fogalom eltorzulásáról, amikor az üdvöt túlnyomó-
an szociális, politikai és gazdasági kategóriákban keresik. 
Az ott hozott határozat szerint az üdvösségnek négy dimen-
zióban kell hatnia:

1. Az embernek ember általi kizsákmányolása ellen, a gaz-
dasági igazságosságért vívott harcban.

2. Politikai elnyomás ellen, az emberi méltóságért vívott 
harcban.

3. Az emberi elidegenedés ellen, a szolidaritásért vívott 
harcban.

4. Az egyes ember életében a csüggedés ellen, a reménysé-
gért vívott harcban.

A középkor egyháza úgy hamisította meg az üdvösséget 
és az üdvösség elnyerésének útját, hogy azt misztifikálta, 
ugyanakkor figyelmen kívül hagyta az ember földi igényeit 
és jogait. Nem vette figyelembe az embert, akiért az üdvös-
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ség terve létrejött. A bangkoki konferencia pedig úgy nem 
veszi figyelembe az embert, hogy megfeledkezik az „üdvfo-
lyamat végső céljáról”, az örökéletről, és magát az üdvfolya-
matot is teljesen materializálja.

Az „örökkévaló evangélium” a 1Móz 3:15-ben megfogal-
mazott ígéretben hangzott el először a kétségbeesett em-
ber számára. Az Úr pedig bemutatta előttük az örökkévaló 
evangéliumnak évezredeken átívelő vörös folyamát, a Gol-
gotán bekövetkező véres áldozatra mutató jelképében. A 
leölt bárányban kellett látni Ádámnak és Évának először a 
halál rettenetét.

„Az első áldozat bemutatása végtelen fájdalmasan érintet-
te Ádámot. Fel kellett emelnie kezét egy olyan élet kioltásá-
ra, amit csak Isten adhatott. Ekkor látta először a halált. Ha 
engedelmeskedett volna, nem halt volna meg sem ember, 
sem állat. Amikor megölte az ártatlan áldozatot, megreme-
gett arra a gondolatra, hogy bűne miatt fog Isten szeplőte-
len Bárányának vére hullani.” (E. G. White: Pátriárkák és 
próféták 42. o.)

Kaint és Ábelt is megtanította az Úr a megváltás tervének 
lényeges ismeretére. „Isten közölte velük, hogy miként 
gondoskodott az ember megváltásáról és ők megértették az 
Isten által elrendelt áldozati rendszert.” (u.o. 45. o.) 

Kain azonban saját útját választotta, nem azt, amit Isten 
mondott neki. Az apostol ennyit ír erről: „Hit által vitt Ábel 
becsesebb áldozatot Istennek mint Kain.” (Zsid 11:4). 
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Nagyon hamar elkezdődött tehát a saját út keresése, egy 
más „evangélium”-ban való bizakodás.  „Kain és Ábel két 
olyan osztályt képvisel, amely az idők végéig meglesz a vilá-
gon. Az egyik osztály elfogadja a bűnért kijelölt áldozatot; a 
másik merészkedik saját érdemeiben bízni. Ez utóbbi áldo-
zat nélkülözi Krisztus közbenjárását és érdemeit, ezért nem 
teheti az embert kedvessé Isten előtt.” (u.o. 47. o.) 

Amikor évszázadokkal később Izrael népének az Úr 
leíratta az áldozati rendtartást, ugyanúgy mint a szombat 
és más parancsolatok esetében, a már ismert törvényeket 
erősítette meg népe számára.

Egy presbiteriánus lelkész mondta 1933-ban: „Ha a Krisz-
tus vére általi megváltás és törvényszegéseik bocsánata 
részünkre többé nem a legkimagaslóbb és a legfőbb tény, 
akkor a magunk számára más evangéliumot csináltunk.” (A 
hármas angyali üzenet növekvő időszerűsége)

Az első angyali üzenetben az Úr hangos szóval adja tudtul 
minden embernek: az üdvösségnek nincs más útja ma sem, 
mint az evangélium. Az az evangélium, amely Édenben 
hangzott el először, és amely azóta sem változott. Az üzenet 
időről időre új felismerésekre adott válaszokkal jelzi növekvő 
időszerűségét.

„Ezt az evangéliumot hirdetni kell minden nemzetnek, 
fajnak, nyelvnek és népnek. Abban az időben, amikor a val-
lásos világ elvesztette látását a külmisszióról azért, mert le-
értékelte az evangélium isteni jellegét, ebben az időben egy 
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mozgalom keletkezik, hogy Krisztus üzenetének egyedülál-
lóságát és felsőbbségét újra megerősítse, hirdesse minden 
ember számára, minden országban, egészen a föld legtávo-
labbi sarkáig.” (Nichol)
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Növekvő időszerűség
A nagy adventmozgalom képviselői

a Jel 14:6-7-ben leírt angyallal
azonosították a győzelmesen előretörő

 mozgalmat. Az ég közepén repülő
angyal valóban találóan jellemezte

az üzenet gyors előretörését,
mert a második adventi üzenet

rövid idő alatt eljutott az egész világra.

Történelmi távlatból elmondható F. D. Nichol-al, hogy „A 
hármas angyali üzenetet gyakran túl szűk keretben hirdet-
tük. Általában az első angyal üzenetét szorosan korlátozott 
formában adtuk el, ugyanis csupán a vizsgálati ítélet tan-
tételének alátámasztására alkalmaztuk, amely ítélkezés a 
2300 évnap lejártakor kezdődött.” Ennek ellenére az üzenet 
a tűz gyorsaságával terjedt.

Ennek egyik természetes oka az volt – amiről már 
korábban említést tettünk, – hogy úttörőink „naptára” 1844. 
október 22-én lejárt. Így állították be életrendjüket. Hitték, 
hogy nekik azon túl itt a földön már nem lesz tennivalójuk. 
Jézus jön, biztosan! Meg voltak győződve arról, hogy ez lesz 
az utolsó földi napjuk. Legfőbb feladatuknak azt tekintették, 
hogy elkészüljenek az Úrral való találkozásra, és az üzenetet 
eljuttassák minden embernek: „Féljétek az Istent és néki 
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adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája!” Hitték, 
hogy Jézus az általuk megadott időben jön, és mindenki 
ítélet alá kerül.

Amint az már az első fejezetben említésre került, 
előde-ink még nem ismerték fel a hármas angyali üzenet 
növekvő időszerűségét. Nem ismerték fel azt, hogy Isten 
milyen válaszokat rejtett el ebben az üzenetben. De még 
az események sem bontakoztak ki annyira, hogy érthető 
lett volna az üzenet hosszú távra, előre mutató teljes 
mondanivalója.

A Nagy Adventmozgalmat két szellemi forradalom előzte 
meg: az egyik a reformáció, amely az emberek kezébe adta 
a Bibliát, a másik a tudományos forradalom. Luther és 
Copernicus kortársak voltak. A kibontakozó felvilágosodás 
kora érdeklődővé tette az embereket minden irányba. 

Sajnos, a vallás világában nemcsak a reformáció tanítása 
hatott, hanem az úgynevezett „magasabb bibliakritika” 
is, amely megkérdőjelezte a Bibliában leírt csodák és a 
próféciák valóságát és hitelességét.  

A racionalizmus általában kételkedővé tette az embereket. 
Az ész imádata Franciaországban az ateizmushoz és 
forradalomhoz vezetett. A történelemből ismerjük ennek 
szörnyűségeit. Angolszász területen inkább a deizmus és a 
panteizmus vált uralkodóvá. 

A deisták nem tagadták valamilyen Isten létezését, de 
szerintük csupán az életet indította el, azután azt magára 
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hagyta, és elindult egy fejlődés. A panteisták azt állították, 
hogy Isten benne van a fűben, fában, a természet világában. 
Az 1900-as évek legelején az adventista egyházban is 
hatalmas rombolást végzett Dr. Kelloggnak, a Battle-Creek-
i szanatórium igazgató főorvosának panteista tanítása.

Ennek kedvezett a 19. század közepén indított támadás a 
Teremtő Isten és a teremtés bibliai tanítása ellen. Charles 
Darwin angol természettudós (1809-1882. A Westminster 
apátságban nyugszik), 1859-ben kiadja „A fajok eredete”, 
majd 1871-ben „Az ember származása” c. művét, amelynek 
befejező sorai így hangzanak: „Megbocsáthatjuk az 
embernek, hogy büszke arra – noha nem saját erőfeszítése 
révén, – hogy a szerves élet skálájának csúcsára emelkedett, 
és tény, hogy oda emelkedett, ahelyett, hogy őseredetileg 
oda helyeztetett volna, s  ez reményt nyújthat egy még 
magasabb rendeltetésre a távoli jövőben.” (707. o.)

Ámde Isten válasza már kész volt ennek a kornak tévedé-
seire. Közel 1800 évvel Darwin előtt Isten tollba mondja 
János apostolnak a deistáknak, a panteistáknak, ateistáknak 
és az evolúcionistáknak, az egyértelmű üzenetet: „Féljétek 
az Istent és néki adjatok dicsőséget, és imádjátok azt, aki 
teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek 
forrásait”.

Úttörőink még eddig sem láthattak el. Még nem  ismer-
hették fel az egymásután következő korok emberének, az 
üzenetben elrejtett isteni választ. Hányféle elmélet, amelyre 
Istentől egyetlen rövid válasz jön! 
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Amik ezután növelik az első angyal üzenetének idősze-
rűségét, azokat a képzeletük sem tudta volna befogadni.

Nem sokkal Darwin után jelenik meg Pierre Teilhard 
de Chardin (1881-1955) francia filozófus, paleontológus, 
(őslénytankutató), jezsuita szerzetes, aki evolúcionista 
elmé-lete miatt szembe kerül Rómával, amiért Kínába 
küldik misszionáriusnak, hogy elszigeteljék a nyugati 
világtól. Megjelenik „Az emberi jelenség” és néhány egyéb 
műve, amelyekben a teremtés- és evolúció elméletének 
bibliaellenes tanítását képviseli. Vatikán erőteljesen 
elutasítja ezt a tant. Róma elutasítása nem csak Teilhard de 
Chardinra volt érvényben.

Nyíri Tamás, római katolikus teológiai professzor írta 
1971-ben megjelent, „Idők jelei” c. könyvében: „Katolikus 
szerzőknek egészen 1950-ig vissza kellett vonniuk a fejlődést 
helyeslő írásaikat. A korszak teológusai pedig majdnem 
egyhangúan vetik el az evolúciót. Napjainkban már egy kézen 
is megszámlálhatók a fejlődés elméletét elvető teológusok.”

A Szent István Társulat által 1973-ban kiadott: „A szent-
ségek  életértéke” c. könyv három katolikus pap (Dörnyei- 
Gergye-Csőgl) szerzője, már a következőképpen látja az 
élet eredetét és az egyház magatartását a változó világban: 
„Nem is olyan régen vallásos könyvtől még elvárták, hogyha 
mohó élnivágyásról van szó, hát fenyegető megálljt kiáltson, 
mint Szent Péter Madách Tragédiájának római jelenetében. 
A II. Vatikáni Zsinat szelleme, sőt betűi is, ezzel szemben 
arra intenek, hogy Isten népe figyelje korunk sokféleképpen 
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hangzó szavát, hogy ez a kinyilatkoztatott ige tökéletesebb 
megértésére vezessen.” Ez tehát azt jelentse, hogy az egyház 
adja fel korábbi álláspontját pl. a teremtés tanításával 
kapcsolatban is, imígyen: „… amikor az élet ágya, a vizek felett 
lebegő Isten Lelke, elindította diadalmas útjára az egysejtűből 
emberré fejlődő életet” (8-9. old.). Galilei idejében ezért a 
kijelentésért máglyahalál járt volna. Akkor az lett volna a vád 
ellenük, hogy meghamisították a bibliai teremtés-elméletet. 

Természetes folyamatról van itt szó. A Katolikus Egyház 
a többségben élő pogányság igényeit követve átvette az 
akkori „kor sokféleképpen hangzó szavát”, és a teremtés 
emlékünnepe helyett a hét első napját tette meg ünnepnek, 
most magát a hatnapos teremtést tagadva, követ egy 
bibliaellenes tanítást.

Bizonyára ebben is érvényesnek tekinti azt, amit a 
szombattal kapcsolatban kijelent: „Ha a Biblia az egyedüli 
útmutató egy keresztény számára, akkor a hetedik napot 
ünneplő adventisták cselekednek helyesen, amikor a 
zsidókkal együtt a szombatot tartják meg. A katolikusok 
viszont megtanulják, hogy miben higgyenek és mit 
cselekedjenek a katolikus egyház isteni és csalhatatlan 
hatalma alapján.” (Bertrand Conway: Question Box, 179.
old.)

Látjuk, hogy a második Vatikáni Zsinat (1962-1965) óta 
nagyot változott Vatikán álláspontja. Aki „A”-t mond, annak 
„B”-t is mondania kell, esetleg végig kell mondania az egész 
ABC-t. Természetes, hogy ezután a titokban tartott palac-
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kokból egymás után jelennek meg az evolúció elméletének 
különböző tartalmú írásai. Kiderül, hogy sokan azok közül, 
akik most színt vallottak, eddig az egyházfegyelemtől való 
félelmükben titkolták nézeteiket.

Elődeink nagyon megdöbbennének, ha olvashatták volna 
a katolikus egyházfőnek, II. János Pál pápának, 1996. ok-
tóber 24-én, a Pápai Tudományos Akadémiához intézett 
üzenetét, amelyben egyértelműen kimondja, hogy a darwini 
fejlődéselméletet megalapozottnak tekinti. Ezért a kijelen-
tésért a „csalhatatlan” pápa az 1900-as évek elején komoly 
fenyítékben részesült volna. Isten pedig közel 2000 évvel 
ezelőtt előre megfogalmazva küldi válaszát a darwini elmé-
let híveinek.

Elmúlt 150 év, az első angyali üzenet hirdetésének kez-
dete óta, és ennek az üzenetnek hány lépcsőfokára kellett 
fellépni, mindig valami friss mondanivalóval! Hányszor 
gondolták az eltelt idő alatt, hogy ez az üzenet már mindent 
elmondott!? 

Az első angyali üzenet képviselőinek lelkesedése, az 
üzenet halálosan komolyan vétele olyan lendületet adott a 
mozgalomnak, amely valóban hű volt a próféciai képben 
ábrázolt angyal látványához. 

Már 1842 végén elmondhatta Josuah Litch: „Az utolsó há-
rom évben, bostoni hivatalomból a föld valamennyi amerikai 
és angol misszióállomására szétküldtük az adventista irato-
kat. Elküldtük őket Kínába, Burmába, Hindusztánba, Kelet-
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Indiába, Perzsiába, Egyiptomba, Palesztinába, Szíriába, Kis-
Ázsiába, Görögországba, Konstantinápolyba, Afrikába és a 
nyugat-indiai, valamint a csendes-óceáni szigetekre.”

„Az Idők Jelei” közölte 1843-ban a következő hírt: Az ad-
ventista iratok százezreit terjesztették el az egész földgo-
lyón: tengeren, szárazföldön és szigeteken. A hajósok, akik 
a távoli szigeteket és kikötőket érintették hajóikkal, elbeszé-
lik, hogy Krisztus visszajövetele beszéd tárgya lett az egész 
világon.” (L. R. Froom: Egyházatyáink prófétai hite)

„Egy angol, aki Amerikában fogadta el az üzenetet 1842-
ben, elvitte azt Angliába. Munkája nyomán ott is kiterjedt az 
adventmozgalom. Két folyóiratot jelentetett meg, és Anglia 
különböző részein 14 sátor összejövetelt tartottak.”

G. W. Mitchel, egy Ohio-i prédikátor, az adventi üzenet 
hatósugaráról a következőket mondta: „Miller testvér be-
szélte el nekem egy magánbeszélgetés alkalmával, hogy 
olyan, különböző földrészeken élő, háromezer prédikátor 
neve és címe van birtokában, akik hirdetik, hogy ‚féljétek az 
Istent és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének 
órája’.” (The Signs of the Times, 1843.)

Az első angyali üzenet hasonló látvánnyal töltötte be kül-
detését a nagy adventmozgalom kezdetén, mint a keresz-
ténység első századát jelképező fehér ló és lovasa, amely 
„kijöve győzve, hogy győzzön”.

A hármas angyali üzenet pedig egyre fokozódó  időszerű-
séggel túlélte az előttünk elment generációkat. Az esemé-
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nyek igazolták Isten előrelátását. Vajon az első angyal üze-
netének valamennyi mondanivalója elhangzott már? Vajon 
nem tartogat már számunkra több meglepetést?
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A második és harmadik angyal üzenete
„Kezdetben Miller minden egyháznál

nyitott ajtókra talált.
A lelkészek általában örömmel fogadták

az ébredést saját gyülekezeteikben.
Miller célja nem egy új közösség

létrehozása volt.” (Adv. tört.)

„A mozgalom kiszélesedésével azonban kialakult az egy-
házak álláspontja is a Millerék által hirdetett üzenettel 
szemben. Különösen erős volt az ellenállás Krisztus vissza-
jövetelének tanával kapcsolatban. Ez az ellenállás meghozta 
az adventhívők elszakadását az egyházaktól. Drámai fegyel-
mi tárgyalások zajlottak le a gyülekezetekben. A metodisták 
1843. július 19-én zárták ki gyülekezeteikből a krisztusváró-
kat. Közöttük volt a Harmon család is. A gyülekezetek veze-
tősége elismerte a kizárt tagok hithűségét és példás keresz-
tényi életét. Magának, Jézusnak, a meghatározott időben 
történő visszajöveteléről szóló üzenetet utasították vissza. 
Ezt követően, mintegy százezren hagyták el az egyházakat. 

Az egyházaknak a krisztusvárókkal szembeni magatartása 
két nagyon fontos körülményt hozott létre. Az egyik az volt, 
hogy elkezdték hirdetni a második és a harmadik angyal 
üzenetét. Ha nem zárják ki őket, valószínű, nem lett volna 
erejük, s a megindokolás is hiányzott volna ahhoz, hogy hir-
dessék a második és a harmadik angyal üzenetét. A másik, 
szintén fontos elem az volt, hogy mivel már nem tartoztak 
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egyetlen egyházhoz sem, a csalódás után eleve adva volt az 
új közösség szervezésének a kényszere. Itt ugyanaz a helyzet 
állhatott volna elő, ha nem zárják ki őket, hogy a csalódás 
után nem lett volna erejük ezt az üzenetet hirdetni. Csende-
sen meghúzódtak volna a sorokban. 

Mivel a Miller-mozgalom tagjai hitték, hogy Jézus 1844. 
október 22-én eljön, ezért a második és harmadik angyal 
üzenetét egyértelműen úgy értelmezték, hogy az ezekben a 
napokban lezáródik. Aki ottmaradt a Babilonnak minősített 
egyházakban, az örökre elveszett. 

Ez maradt meg a későbbi évtizedekben is, amikor a 
második és harmadik angyal üzenete éppen úgy, mint az 
első, új mondanivalóval jelenik meg. Ekkor még sokan nem 
ismerték fel az üzenet fokozódó időszerűségét.

Néhány évtizeddel később, 1888-ban Ellen White a követ-
kezőket írja: „A második angyal üzenete azonban 1844-ben 
még nem vált egészen valóra. Az egyházakban abban az 
időben erkölcsi romlás volt tapasztalható, mert nem fogadták 
be az advent üzenetben foglalt igazságot. De a bukás nem volt 
teljes. Mivel azonban továbbra is elvetették a különösképpen 
arra az időre szóló igazságot, egyre mélyebbre süllyedtek. 
De még mindig nem mondható, hogy leomlott Babilon… 
Babilon még nem itatott meg minden népet… Amíg ez az 
állapot nem következik be, amíg az egyház és a világ nem 
egyesül teljesen az egész keresztény világban, addig Babilon 
még nem bukott el egészen. A változás fokról fokra történik, 
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és a Jel 14:8 teljes megvalósulása még a jövőben van.” (A 
nagy küzdelem 347-348. o.)

„Isten nem kíván vak engedelmességet. Mindenki eleget 
fog tudni ahhoz, hogy értelmesen dönthessen.” (538-539)

A Fenevad bélyegével kapcsolatban ezt írja: „Voltak azon-
ban a letűnt nemzedékek idején olyan vasárnapünneplő 
keresztények, akik azt hitték, hogy a bibliai szombatot tart-
ják; és ma is vannak minden egyházban igaz keresztények 
– beleértve a katolikus egyházat is, – akik őszintén hiszik, 
hogy a vasárnap Isten szombatja. Isten elfogadja becsüle-
tességüket és szándékuk őszinteségét. De eljön az az idő, 
amikor a vasárnap megtartását törvény teszi kötelezővé, és 
a világ tisztán fogja látni, hogy melyik az igazi szombat. Ha 
valaki akkor szegi meg Isten törvényét, hogy olyan parancs-
nak engedelmeskedjen, amely csak Róma tekintélyének bé-
lyegét viseli magán, ezzel a pápaságot Isten fölé helyezi… 
Aki ekkor is a törvényszegés mellett dönt, az felveszi a fene-
vad bélyegét.” (A nagy küzdelem 400-401.o)

„De Istennek még vannak Babilonban gyermekei (538.o.) 
Őértük kell munkálkodnunk. 
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Egy angyal, akinek dicsőségétől fénylik a föld
„Ezek után láték más angyalt

leszállani a mennyből,
akinek nagy hatalma vala;

és a föld fénylett annak dicsőségétől.
És kiálta teljes erejéből, nagy szóval

mondván… Leomlott, leomlott,
a nagy Babilon, és lett

ördögöknek lakhelyévé”
(Jel 18:1-2).

Ha a Jelenések könyve 14:6-12 verseihez kapcsoljuk a Jel 
18:1-4 verseit, akkor fel kell ismerni annak az egész világra 
kiterjedő, fokozatosan erősödő jellegét. Ezt jelzi maga az üze-
net ismétlése. Miért kell ugyanazt az üzenetet újból hirdet-
ni, egy másik angyalnak megerősíteni? Ennek a kérdésnek 
feltevését indokolja az is, hogyha összehasonlítást teszünk a 
négy angyal megjelenése és üzenethirdetése között:

1. A 14:6 versének angyala „az ég közepén repül”. A 18:1 
angyalának „nagy hatalma van, és fénylett a föld annak di-
csőségétől”.

2. A Jel 14:7-9-ben a bejelentkezés: „azt mondván” és „ezt 
mondván nagy szóval”, míg a 18:2-ben: „kiálta teljes erejéből”.

Mindkét összehasonlításnál azt látjuk, hogy a negyedik 
angyal látványa és hangja erősebb az előzőkhöz viszonyítva. 
Ez is, de maga az ismétlés ténye is igazolja, hogy egy fokozó-
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dó jelentőségű dologról van szó, másrészt az idő szorítása is 
indokolja az erőteljesebb, látványosabb megnyilatkozásra, 
munkára sürgető felszólítást. 

„Az angyal, akit János a mennyből lejönni látott, nagy ha-
talommal és akinek dicsősége elárasztotta az egész földet, 
nem egy új, vagy negyedik üzenetet hirdet, amely önálló 
vagy független lenne a másik háromtól, esetleg azoknak el-
lentéte lenne. Ennek az angyalnak hangos kiáltása, jelképe a 
nagy isteni hatalomnak, amely a harmadik angyali üzenetet 
a vége felé olyan erőteljessé teszi.” (M. H. Wentland: Gon-
dolatok a Jelenések könyvéről) 

Nyilvánvaló, hogy ennek az angyalnak idejére esik Isten 
művének a befejezése itt ezen a földön. A világosság és sö-
tétség erőinek végső küzdelméről van szó. Sátán igyekszik 
sötétséggel borítani a földet, de a menny erőinek munkája 
nyomán Isten dicsősége fogja bevilágítani az egész földet. 

„Láttam a mennyben angyalokat fel-alá járni, s hol le-
szálltak a földre, hol újra felszálltak a mennybe; különösen 
fontos eseményre készültek elő. Majd láttam, hogy egy ha-
talmas angyal megbízatást kapott, hogy leszálljon a földre, 
és egyesítse hangját a harmadik angyaléval, és adjon erőt és 
súlyt üzenetének. Ez az angyal nagy hatalmat és dicsőséget 
kapott, s midőn alászállt a földre, dicsősége beragyogta azt. 
Az angyal, akinek fényessége mindenhova elhatott, fennhan-
gon kiáltotta: ‚Leomlott, leomlott a nagy Babilon…’ ” (A. G. 
Daniells:  Krisztus a mi igazságunk (E. G. White) (49.o.)
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A nagy kérdés Isten népe számára, hogy ez a prófétikus 
kép mennyire válik láthatóvá az egyház életében? Mennyi 
része van ebben Isten választott népének? Vajon olyan lát-
vány lesz-e ez csupán, mint egy tűzijáték, amelyben mes-
sziről gyönyörködünk? A mennynek egy szemet kápráztató 
bemutatója lesz, mint az 1833. évi csillaghullás? Egy isteni 
színjáték lesz, amit messziről csodálunk? Elmondhatjuk 
azt, hogy mi már befejeztük a munkánkat, és most Isten 
angyalain a sor, hogy az üdvösségtörténetnek látványos be-
fejezést adjanak? Nem! Nem az angyalok fognak röpködni 
fölöttünk. Nekünk kell azt a dicsőséget sugározni, amely Is-
tentől jön!

„Az angyalok szavát senki sem hallja, mert azok Istennek 
a mennyei világossággal összhangban munkálkodó népét 
jelképezik. Isten Lelke által világosságot nyert férfiak és nők 
hirdetik a három, egymást követő üzenetet.” (Szemelvények 
2. 367. o.)

„Ezeket az üzeneteket kell hirdetnünk a világnak kiadvá-
nyokban és előadásokban, a prófétikus történelem meneté-
ben, rámutatva azokra a dolgokra, amelyek már megtörténtek 
és amelyek még előttünk állnak.” (Szemelvények 2. 100. o.)

„Látomásban a mennybe vitettem, és az angyal így szólt: 
‚Nézd!’ Ekkor letekintettem a sűrű sötétségben lévő földre. 
Leírhatatlan gyötrelmet éreztem e sötétség láttán.

Az angyal újra ezt mondta: ‚Nézd!’ Újra a földre tekin-
tettem, és a sötétségben csillagokhoz hasonló fénypontok-
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ra lettem figyelmes. Egyre több ilyen fénypont jelent meg, 
tehát az erkölcsi sötétséget is egyre több csillagszerű fény 
hatotta át. Az angyal így szólt: ‚Ezek azok, akik hisznek az 
Úr Jézus Krisztusban, és engedelmeskednek szavainak. Ha 
nem lennének ezek a fénypontok, akkor Isten ítélete rögtön 
lesújtana törvényének áthágóira.’ Később láttam, amint a 
fénypontok egyre fényesebbek lettek, Kelet, Nyugat, Észak 
és Dél felől világítva beragyogták a teljes földet.

Időnként egy-egy ilyen fénypont homályossá vált, mások 
pedig kialudtak, és amikor ez történt, sírtak és szomorkod-
tak a mennyben. Láttam, hogy a világosság sugarai egyene-
sen Jézustól jöttek, s hogy a világ drága fénypontjait ezek a 
sugarak keltették életre. (Gospel Workers, 378-379. 1892. 
kiadás.  Szemelvények 1.69. o.)

Ugyanebben az évben jelenik meg Ellen White tollából 
a következő kijelentés: „A megpróbáltatások idejében va-
gyunk, mert a harmadik angyal hangos kiáltása, a bűnöket 
megbocsátó Megváltó, Jézus Krisztus igazságának kijelenté-
se már elkezdődött. Ezzel megkezdődött az angyal láthatóvá 
válása, ‚akinek nagy hatalma van, és a föld fénylett annak 
dicsőségétől’ ”  (Krisztus a mi igazságunk 48. o.)

„Amint a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá nő, 
nagy erő és dicsőség fogja kísérni azt, Isten népének orcá-
ja a menny világosságával ragyog.” (Utolsó napok esemé-
nyei 142. o.) „A Jel 18. fejezet üzenetét a harmadik angyal 
által idézett hangos kiáltás idején kell hirdetni, s ennélfogva 
megérdemli a leggondosabb figyelmet.” (BC)
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Talán feltűnő, hogy eddig csak érintőlegesen foglalkoz-
tunk a második és harmadik, valamint a negyedik angyal 
mondanivalójával. Valamit azonban nem volna szabad fi-
gyelmen kívül hagynunk. Amint azt az első angyal üzene-
ténél láthattuk, az Úr lépésről lépésre vezette gyermekeit 
és úgy tárta fel előttük folyamatosan az üzenet időszerűvé 
vált részét. Úgy tűnt az első angyal üzenete, mintha egy nagy 
épületbe vezetné az Úr az ő népét, amelyben több szoba van, 
s ezek a szobák egyenként nyílnak meg egymás után, miu-
tán egy szoba már teljesen feltárta a látogató előtt titkait. 

Ugyanezt teszi az Úr a második és a harmadik angyal 
üzenetével is. De ezeknek a termeknek kulcsa az Úrnál 
van. A még fel nem nyílt ajtó előtt mi hiába prófétálunk, 
ebbe belekeveredhet sok saját magyarázat, ami sokat árt az 
üzenethirdetés hitelességének, és az evangélium ügyének, 
másrészt pedig idő előtti, szükségtelen bajokat okozhat. 
Ugyanakkor közömbösségünk miatt nem vehetjük észre a 
nyitott ajtót, amelyet az Úr feltárt előttünk, s elmulaszthatjuk 
az időszerű felhívást. Sokkal nagyobb szükségünk van arra, 
hogy jól lássuk feladatunkat, küldetésünket, és akkor az 
Úr mindig ajkunkra fogja adni a megfelelő üzenetet. Ha 
a helyünkön vagyunk! Nem szabad előre szaladnunk, de 
vigyázzunk, le ne maradjunk a prófécia vonatjáról!

F. D. Nichol testvér egyik előbbi gondolatát ismétli hang-
súlyozott megfogalmazásban: „Ha ez a három üzenet való-
ban prófétikus jövendölés az utolsó napok számára, és ah-
hoz, hogy az adventista prédikáció fokozódóan időszerűvé 
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váljon, a letűnt éveknek arra kellett volna bennünket serken-
teni, hogy e három angyali üzenetet fokozott erővel, nagyobb 
terjedelemmel és határozottsággal hirdessük. Kifejezést kell 
adnom meggyőződésemnek, hogy mi a hármas üzenetet nem 
azzal a növekvő teljességgel tártuk fel, mint ahogyan arra a 
változó események feljogosítanak bennünket.”

Sok vita hangzik el arról, hogy Babilon egyházai már 
mennyire omlottak le, mit jelent a belőlük való kifutás, milyen 
erővel kell hirdetni bűneiket, mennyire szabad velük szóba 
állni. Milyen felületen szabad velük a kapcsolatot ápolni? 
De mintha hiányoznának azok a látomásban bemutatott 
fénylő pontok, amelyek Jézustól kapják a fénysugarat; azok 
a fénysugarak, amelyek beragyogják az egész földet.  

Könnyebb dolog megállapítani, hogy a világ mennyire 
elsüllyedt már a bűn mocsarában, mint ott a mocsár part-
ján a Krisztustól kapott jellemmel, sugárzó arccal, fénylő 
jellem-mel menteni, ami menthető. A hármas angyali 
üzenetben és a negyedik angyal munkájában ez is benne van. 
Úgy mondhatnánk, hogy van egy tartalmi rész: ez az üzenet 
mondanivalója, ami akkor igaz, ha Isten Szentlelke formálja a 
szavainkat. És van egy „technikai” rész: ez a mi szolgálatunk, 
ami akkor működik jól, ha a küldő Isten irányítása alatt áll. 

„És a föld fénylett annak dicsőségétől.” Ez a mi részünk. 
Gondoljuk, hogyha egy gyülekezetben nem tud az isteni 
dicsőség fénye áradni a tagok életén keresztül, akkor ez a 
gyülekezet képes arra, hogy az utolsó időknek ezt a félel-
metesen ünnepélyes üzenetét képviselje a világ előtt? Az 
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üzenetvivő angyalnak először a fényét látni, azután lehet 
hallani a hangját. A mi életünkben sokszor nagyobb a hang, 
miközben hiányzik az isteni dicsőség fénye. 

Csak hirdetés közben érted meg igazán a hármas angyali 
üzenetet. Akkor, amikor elindulsz és beszélsz egy vakbuzgó, 
rajongó katolikussal vagy egy őszinte vasárnapünneplővel; 
egy jóindulatú, hivatástudattól áthatott katolikus pappal 
(hidd el, ilyen is sok van!) vagy gyűlölködő protestáns lel-
késszel (ilyen is van!); egy Szűz Máriához imádkozó őszinte 
nénikével vagy egy drogfüggő fiatallal, akkor érted meg iga-
zán a hármas angyali üzenet nyelvét és mondanivalóját. Ak-
kor érted meg a sietség fontosságát, s a mulasztás nagy árát, 
amikor nem csak azt tudod megállapítani, hogy milyen go-
nosz a világ, hanem amikor érzed a felelősség súlyát, amely 
lelkedet nyomja az elveszendők miatt.

A tartalom és a forma itt is összetartozik. Az elméleti üze-
net, annak tartalma csak a megvalósítás közben válik azzá, 
ami! Mondanivaló – látvány – hang, összetartoznak! Nem 
ismered igazán az üzenet tartalmát és célját, ha nem az Úr-
tól kapott világosság, fény sugározza be életedet!
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És hol van a Föld végső határa?
„Menjetek ki Bábelből, 
fussatok el Káldeából 

ujjongásnak szavával! 
Jelentsétek meg, tudassátok ezt, 

terjesszétek a föld végső határáig;”
 (Ézs 48:20).

   „Szélesítsd ki sátorod helyét,
és hajlékidnak kárpitjait 

terjesszétek ki.” (Ézs 54:2).

Az első angyali üzenet hirdetésének idején az üzenet hir-
detői elől jártak. Nem küldték, hanem hívták az embereket 
arra az útra, amelyre ők bátran ráléptek. Ugyanez mond-
ható el az apostoli kor egyházáról. Adva volt egy parancs: 
„Elmenvén széles e világra!” Majd jött az ismétlés: „Lesztek 
nékem tanúim… a földnek mind végső határáig.” Azután 
jött a segítség, mert egyszerűbb lett volna Jeruzsálemben 
megszervezni az egyház központját, és kiosztani egymás 
közt a tisztségeket. 

Két segítségnek kellett jönni. Az első segítség Pünkösd 
volt. Ekkor teljesedett az ígéret, amely mozgásba hozta a 
maroknyi gyülekezetet: „Hanem vesztek erőt, minekutána 
a Szentlélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Je-
ruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a 
földnek mind végső határáig” (ApCsel 1:8).

A Szentlélek kitöltetése volt az első segítség. Nélküle az 
egyház nem jöhetett volna mozgásba. Isten olyan látványo-
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san nyilatkozott meg a tanítványok életében, amelyre eddig 
nem volt példa. Munkájukra éppen úgy érvényes volt az, 
amit A. G. Daniels később így fogalmaz meg az adventmoz-
galomról: 

„Az adventmozgalom jóllehet Istentől van, és egyszer 
dicsőségesen célba ér, szervezetét a menny hozta létre úgy, 
hogy az egyes osztályok egy óramű kerekeihez hasonlóan 
működnek együtt. Mindezek azonban tökéletlenül 
funkcionálnak, ha hiányzik a Szentlélek, aki képesíti őket 
a céltudatos tevékenységre, mivel mindezek a kerekek 
emberekből – férfiakból és nőkből állnak. Isten azonban 
nem szervezetet keresztel meg, hanem embereket. Ezért, 
csak ha életüket a Szentlélek birtokolja, tudják betölteni 
rendeltetésüket.” (Krisztus a mi igazságunk 26. o.)

A Szentlélek kitöltetése előtt viszont meg kellett legyen 
bennük a készség, Isten ígéretének befogadása által. Ez 
abban mutatkozott meg, hogy keresztényi közösségben 
összeforrtak. Félretettek szívükből minden akadályt és egy 
szívvel-lélekkel kérték az Urat, hogy fogadja el életüket. 
Ezután jött Pünkösd!

A másik segítség az üldözés volt. Ez szórta szét őket az ak-
kor ismert világra. És fénylett a föld, ahol megjelent ez a 
kis lelkes sereg. Az Úrnak sokféle módszere van, s mindig a 
legmegfelelőbbet alkalmazza. Néha éppen onnan jön a se-
gítség, amitől félünk. De a cél egy: a föld végső határa. Ott, 
ahol csak egy ember is van. Ez a határ azonban nemzedé-
kekként változik mivel a letűnt generációk sírba vitték ma-
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gukkal a hallott üzenetet. Sok helyen egy füzet sem maradt 
örökségül az utódoknak, amelyen az üzenet egyetlen szava 
is olvasható lenne. A munkát ezeken a területeken újból kel-
lene kezdeni. Ezeken a területeken ismétlődni kell a korai 
tapasztalatoknak.

„Ha a föld be lesz világítva Isten dicsőségével, hasonló 
munkát fogunk látni, mint amilyent az apostolok végeztek, 
amikor beteljesedtek Szentlélekkel és hatalommal hirdették 
a feltámadott Üdvözítőt.” 

„Krisztus hirdetése a Szentlélek által, részesítette őket az 
ő hatalmának és fenségének óhajtott megismerésében; hit 
által kinyújtották felé kezüket, és ezt mondták: ‚Hiszek!’ Így 
történt ez a korai eső idején. A késői eső még gazdagabb 
lesz, ekkor az emberek Megváltója megdicsőíttetik, a föld 
pedig meg lesz világítva az ő igazságának fénysugarával.” 
(RH 1892. nov. 29. Krisztus a mi igazságunk 52-53.o.)

Mit jelent számunkra Magyarországon, itt, ahol élünk, a 
felhívás? Hol van számunkra „a Föld végső határa”?

Magyarországon, az első adventista misszionárius megje-
lenése -1898 - óta 1958-ig, 60 éven keresztül az egyházra 
jellemző volt a folyamatos növekedés. Különös módon, ezt a 
növekedést nem tudták befolyásolni a kedvezőtlen társadal-
mi körülmények, sem a hárommillió koldus országában és az 
úgynevezett keresztény Magyarország erősen diszkrimináló 
rendszerében elszenvedett hátrányos megkülönböztetés. A 
munkát nem tudta megállítani két félelmetes világháború 
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sem. Az egyház azokban a vészterhes időkben is az Isten ál-
tal kijelölt helyén volt és végezte misszióját. Világított!

Ebből az időszakból különösen kiemelkedő volt a második 
világháború utáni néhány év - 1946-1949 - amikor a mintegy 
120 lelkész mellett ugyanennyi könyvevangélista és 200 nép-
evangélista járta a falvakat, városokat könyvekkel és bizony-
ságtevő szolgálattal. Az adventista jelenlét ezekben az idők-
ben elérte a 40%-ot, a könyvevangélisták általi érintettség 
pedig az  ország mintegy 70%-át. A 3300 településen mintegy 
200 gyülekezet, és több száz szórvány volt.

Az egyház szervezete, a magyar unió négy egyházterületből 
állt, amelyekben két-két egyházkerület volt. Különösen 
kiemelkedő volt a népevangélista munka Budapest, Nyíregy-
háza, Miskolc, Hajdúság és Békés körzeteiben. Önkéntes 
evangélisták munkája nyomán szerveződtek új gyülekezetek. 
Erős volt a kiadói munka, és a gyülekezetek missziói lelkülete. 
A gyülekezetekben „Nyerj egy lelket” mozgalom, az „Igazságot 
minden házhoz” könyvterjesztő munka folyt. A gyülekezet 
szinte valamennyi tagja szombatiskolai tag is volt. 

Az ezt követő időszak – 1949-1989-ig a negyven éves pusz-
tai vándorláshoz volt hasonlítható. Az egyház taglétszáma 
erősen megfogyatkozott. Az 1989-ben bekövetkezett 
rendszerváltozás, az evangélium hirdetésének olyan 
szabadságát hozta Magyarországra, amilyen az elmúlt 110 
éve alatt még sohasem volt. Mégis, ez a nagy lehetőség 
csak rövid ideig tartó fellendülést hozott, amely meg sem 
közelítette az 1946 utáni létszámnövekedést. A központi 
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fekvésű gyülekezetekben bekövetkezett növekedéshez 
hozzásegítettek az amerikai evangélisták és Erdélyből, 
az anyaországba áttelepült testvérek. Mindezekkel 
együtt azonban hamar bekövetkezett a stagnálás, majd a 
visszaesés. 

Közben az a generáció, amelynek tagjai hallhattak az ad-
venti üzenetről, már lassan kihal. Van-e az egyháznak prog-
ramja azok számára, akik még nem hallottak Jézus második 
eljövetelének üzenetéről? Valami nagyon fontosról elfeled-
kezünk a hármas angyali üzenet magyarázata közben. Ál-
dozzunk erre rövid időt! 

Mit kell tudnunk még a hármas angyali üzenetről, napjaink 
megvilágításában? 

1. Ez az üzenet az üdvösségtörténelem meghatározott 
idejében hangzik az egész emberiség számára. Ez az utolsó 
üzenet, amely Jézus főpapi szolgálatának idejére esik, köz-
vetlenül Jézus második eljövetele előtt. Mind a mennyben, 
mind a földön rendkívüli események történnek. Néhány ige 
drámai képet fest arról az időről, amikor Isten népének fel 
kell készülni a Jézussal való találkozásra, és be kell fejeznie 
a reá bízott munkát. 

Mi az, amit tudhatunk, amit tudnunk kell?

2. „Idő többé nem lészen, hanem a hetedik angyal 
szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor 
elvégeztetik az Istennek titka” (Jel 10:7).

A hetednapi adventisták úgy értelmezik e szavakat, hogy 
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azok 1840-1844-es években hirdetett 2300 éves próféciával 
vannak kapcsolatban. Ennek befejezte után nem lesz még 
egy újabb, határozott időre szóló üzenet. Egyetlen időponti 
prófécia sem terjed túl az 1844. éven. (BC)

3. „A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek 
a mennyben, amelyek ezt mondják vala: E világnak orszá-
gai a mi Urunkéi és az Ő Krisztuséi lettek, aki   örökkön 
örökké uralkodik” (Jel 11:15). Ugyanaz a ciklus, amelyet az 
előző pont ír le. Az időpont kezdete itt is ugyanaz az 1844. 

4. Ebben az időben történik a hét utolsó csapás is. A he-
tedik csapás idején is „nagy szózat” hallatszik a mennyei 
templomban (Jel 16:17).

5. Krisztus, az Uralmat a Föld felett, közvetlenül visszajö-
vetele előtt kapja meg. Földre jövetelének idején minden ed-
dig tapasztalt ellenállás megsemmisül. (Jel 17:14).

6. A Mennyben egy csodálatos ünneplés kezdődik. „És a 
huszonnégy Vén, aki az Isten előtt ül az ő királyszékeiben, 
esék az ő orcájára és imádá Istent. Ezt mondván: „Hálát 
adunk Néked Uram, mindenható Isten, aki vagy és aki 
valál és aki eljövendő vagy; mert a te nagy hatalmadat 
kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted”( Jel 
11:16-17).

Krisztus már megkapta és elkezdte országában az ural-
kodást. A diadalmas uralom azzal kezdődik, hogy nyilatko-
zatok erősítik meg Isten mindenhatóságát. Isten hatalma 
mindöröktől való egyébként is, s a bűn uralmát csak ide-
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iglenesen engedte meg azért, hogy a gonosz igazi jelleme 
megmutatkozzék a teremtett lények előtt. Midőn ez betelje-
sedett, akkor ismét Ő lesz ‚minden mindenekben’, és uralko-
dik teljes dicsőségben.” (BC)

7. „Megharagudtak a pogányok” (Jel 11:18). Ilyen lesz az 
általános helyzet a nemzetek között Krisztus közvetlen eljö-
vetelét megelőzően. Összefognak majd, hogy akadályozzák 
Krisztus munkáját és követőinek helyzetét megnehezítsék. 

„Nagy és ünnepélyes események küszöbén állunk. A pró-
féciák teljesednek. Különös és eseményteljes történelem 
íródik a Menny könyveibe. Olyan események, amelyek az 
Ige kijelentése szerint közvetlenül Isten nagy napját fog-
ják megelőzni. A világon minden bizonytalanságban van. 
A nemzetek dühödtek és komoly előkészületeket tesznek 
a háborúra. Nemzet nemzet ellen támad, ország ország el-
len. Isten nagy napja rohamosan közeleg.” (Szemelvények 
1. 210. o.)

8. „És eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy meg-
ítéltessenek, és jutalmad adj a te szolgáidnak, a próféták-
nak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek 
és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztít-
ják” (Jel 11:18).

Isten válaszol a „pogányok” haragjára. „Eljött a te hara-
god.” Isten haragja egybesűrítve tapasztalható a hét csapás 
kitöltésekor. A Krisztus ellen intézett ellenállást csak ezek a 
csapások állítják meg. (BC)
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Láthatjuk, hogy a mennyben és a földön párhuzamban 
folynak a felgyorsult események.

„A világon minden forrong. Az idők jelei baljóslatúak. Az 
elkövetkezendő események előre vetítik árnyékukat. Isten 
Lelke elvonul a világból, s szerencsétlenségek történnek 
tengeren és szárazon. Viharok, földrengések, tüzek, áradá-
sok, gyilkosságok naponként. Ki olvashat a jövőben? Ki van 
biztonságban? Ami biztonság van, az mind emberi és földi. 
Gyorsan sorakozniuk kell az embereknek azon zászló alá, 
amelyet maguknak választottak. Nyugtalanul várják és lesik 
vezéreik mozdulatait. Itt vannak azok, akik figyelték, várták 
és munkálták Uruk megjelenésének ügyét. Egy másik osz-
tály az első nagy hitehagyónak hatalmi körébe került. Ke-
vesen hitték szívvel és lélekkel, hogy létezik egy kerülendő 
pokol és egy megnyerhető menny.”

„A válság fokozatosan, lopakodva következik reánk. Sátán 
látja, hogy az ő ideje rövid. Kifejti minden tevékenységét an-
nak érdekében, hogy az embereket elcsábítsa és kijátssza, el-
foglalja, s magával ragadja, addig, amíg a próba napja véget ér, 
s a kegyelem ajtaja bezárul.” (A világ reménye 635-636. o.)

9. Rostálás. „Egyesek kirostáltattak és elmaradtak az 
úton. A gondtalanok és közömbösek, akik nem csatlakoz-
tak azokhoz, akik oly nagyra becsülték a győzelmet és lelkük 
üdvösségét, hogy állandóan könyörögtek és küzdöttek volna 
érte, nem nyerhették el a győzelmet, elmaradtak a többiektől, 
s helyüket azonnal mások foglalták el, akik sorainkba jöttek 
és lelkesedéssel ragadták meg  az igazságot. A gonosz angya-



46

lok még mindig körülvették őket, de többé semmi hatalmuk 
nem volt felettük.” (Tapasztalatok és látomások 234. o.)

10. Elpecsételés munkája. „Ezek után láték négy angyalt 
állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tart-
va, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi 
élőfára. És láték más angyalt feljőni napkelet felől, akinek 
kezében vala az élő Istennek pecsétje; és nagy szóval kiálta 
a négy angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek 
és a tengernek, Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se 
a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a 
mi Istenünk szolgáit az ő homlokúkon” (Jel 7:1-3).

„Láttam négy angyalt, akikre a földön feladat várt, és éppen 
most kezdték meg annak végrehajtását. Jézus papi ruhába 
volt öltözve. Részvéttel tekintett a maradék gyülekezetre, 
majd felemelte kezét s részvétteljes hangon ezt kiáltotta: ‚A 
vérem, Atyám, a vérem, a vérem, a vérem!’ Ezután láttam, 
hogy Istentől, aki a nagy fehér királyiszéken ült, ragyogó 
fénysugár áradt ki, amely Jézuson ömlött el. Erre Jézustól 
gyors üzenettel egy angyal repült ahhoz a négy angyalhoz, 
akiknek a földön a reájuk bízott feladatot kellett elvégezniük, 
kezében valamit lobogtatott és így kiáltott: ‚Tartsd, tartsd, 
tartsd’, amíg Isten szolgái elpecsételtetnek homlokukon. 

Megkérdeztem kísérő angyalomat, hogy mit jelentsen 
az, amit hallottam, s mit akart az a négy angyal tenni. Azt 
felelte, hogy Isten tartja féken a földi hatalmakat, s hogy 
az angyaloknak földi dolgok felett hatalmat adott, hogy 
a világ négy szelét tartsák, melyet már éppen el akartak 
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ereszteni. De éppen, mialatt kezüket visszavonták, s a szél 
fújni kezdett, Jézus kegyelmes és jóságos szeme alátekintett 
a maradékra, amely még nem volt elpecsételve. Kezeit 
felemelte az Atyához, s emlékeztette, hogy vérét ontotta 
értük.” (Tapasztalatok és látomások u.o.)

„Isten pecsétjét csak azok kapják meg, akik sóhajtoznak 
és nyögnek a földön végbemenő gonoszságok miatt. Csele-
kedeteink láncolata dönti el, hogy megkapjuk-e az élő Isten 
pecsétjét.” (T. 5. 212. o.) 

11. A végső kép: „És megnyilatkozék az Isten temploma 
a Mennyben, és megláttaték az Ő szövetségének ládája 
az Ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és 
mennydörgések és földindulás és nagy jégeső” (Jel 11:19).

„János előtt megnyílik Isten mennyei temploma, amelyben 
láthatóvá válik az ‚ő szövetségének ládája’, ami a látomásnak 
tulajdonképpeni központja. A földi szentélyben, amely a 
mennyeinek csupán másolata volt, a szövetség ládája a 
szentek szentjében foglalt helyet, amely köré fűződött az 
engesztelés napján végzett szolgálat, amely a végítéletet 
jelképezte. 

A hetedik trombitaszó idején került sor arra, hogy János 
meglátja a mennyei templomot, és benne különösképpen 
az ő szövetségének ládáját. Ez azt mutatja, hogy Krisztus 
mennyei szolgálatának második és utolsó szakasza – amelyet 
az engesztelés napi szolgálat ábrázol, - megkezdődött.

 Más íráshelyekből felismerjük azt az időpontot, amely 
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megmutatja, hogy Krisztusnak eme szolgálata 1844-ben 
veszi kezdetét. (BC)

A Mennyei templomszolgálat végét jelzik azok a természeti 
jelenségek, amelyek a hét utolsó csapás idején játszódnak le. 

Ma még benne élünk a földi események forgatagában. 
Isten pedig elküldte angyalai által a figyelmeztető, mentő 
üzenetet a föld lakóinak.

Egy népet bízott meg ennek az üzenetnek a hirdetésével. 
A négy egymást  követő angyal megjelenése és üzenete jel-
zi annak fokozódó időszerűségét. Benne vagyunk-e ebben a 
képben?

A kérdés az, hogy életünk, szolgálatunk, missziós tervezé-
sünk együtt halad-e egy növekvő, egyre látványosabb irány-
ba, vagy lemaradunk és visszahullunk a sötétségbe? Az egy-
ház stratégiája és egyéni életünk irányvonala a növekedés 
vagy a visszafejlődés útját követi-e? Bizonyságtevésünk 
hallhatóbb-e, láthatóbb-e? Fénylik-e a föld  - a számunkra 
kijelölt élettér - népei előtt?  




