
52. A MÁSODIK ANGYALI ÜZENET 

(Jelenések 14,8) 

 

 

Bevezető 

1. A Jelenések könyvének szerkezeti csúcsán egy angyal repül, aki az örökkévaló evan-

géliumot, Isten utoljára felkínált szövetségét hirdeti. Ezzel gyűjti össze a Bárány a Si-

ón hegyére az üdvözülteket. 

 A Biblia a szövetségkötések sorozata, ezekben Isten az embereknek felkínálja a 

megváltás elfogadásénak útját.(pl. Ádámmal, Noéval, Ábrahámmal, Jákobbal, 

Mózessel és a néppel kötött szövetségek) 

 A szövetségkötések általában három elemből állnak: 

 Egy apodiktikus, logikai szükségszerűségen alapuló tanácsból. Ilyen az 

első angyali üzenet (Jel 14, 7) 

 Egy történeti helyzetre való utalásból, ami a tanács hátterét adja Ilyen a 

második angyali üzenet 

 Egy kazuisztikus szabályból, vagy szabálysorból. Ez azt mondja el, 

hogy aki ezt és ezt teszi, annak milyen következményei lesznek. Kulcs-

szavai: „akkor”, „ha”. Ilyen a harmadik angyali üzenet. 

2. A Jelenések könyve az ég közepén repülő angyal üzenetét három elemre bontja szét, 

azért nevezzük ezt „hármas” angyali üzenetnek. Ez a hármas üzenet tartalmazza Isten 

utolsó, felkínált szövetségét a világnak, 

 Az első és a harmadik angyali üzenetet, vagyis a tanácsot és a következményt 

„hatalmas hangon”, „nagy szóval” hirdetik az angyalok. Hangsúlyos az imá-

dat és a hamis imádat ellentéte. 

 A második angyali üzenetet, ami a történeti megvalósulást tárja fel, megisméte-

li a könyv (18, 1-3), ezzel hangsúlyozza. Ez egy történeti folyamatot, Babilon 

bukását jelzi. 

3. A Hármas angyali üzenet felépítése hasonló Mózes 2. könyve 19-23. fejezetével. Eb-

ben az apodiktikus alapelveket rögzítő Tízparancsolat (2Móz 20, 1-17) és a gyakorlati 

életet szabályozó törvények mellett (20,22-23,33) megtaláljuk az Egyiptomból való 

szabadulás történeti alapélményét. Ennek a szabadulás-élménynek felel meg a máso-

dik angyali üzenet. 

 

A második angyali üzenet 

1. „Egy második angyal is követte őt”. A három angyal üzenet elszakíthatatlan egymás-

tól. Az imádat és az istenfélelem összefüggésben van Babilon leomlásával. Babilon 

leomlásának történeti hátterén érthető az imádatra való felszólítás akkor, amikor elkö-

zelgett az „ítéletének órája”. 

2. Ki, mi Babilon?  

 A Jelenések könyvének írásai idején Babilon rom-város volt épp úgy, mint Je-

ruzsálem. Mindkét város szimbolikus értelemben fordul elő a könyvben. Benne 

mindig az Isten ellen lázadó (és ezért eleve halálra ítélt) ember elbizakodottsá-

gának megtestesítőjét látták. (És 13. 14.  47. fejezetek; Jer. 50. fejezet). A Ba-

bilon név itt fordul elő először a könyvben. 

 A Jelenések könyvének írása idején Babilont Róma fedőneveként használta a 

zsidó vallásos irodalom. (Báruch Apokalipszise 67,7. – Szibillinák 5, 143, 

159). Így használja 1Pét 5,13 is. 

 A szimbólumokat az Ószövetség magyarázza. A Jelenések könyve az Ószövet-

ségre kódolt könyv. 
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 Babilon az Ószövetségben két összefüggésben szerepel. 

 Az Ős-Babilon = Bábel tornya. Az önmagát biztosítani akaró ember csőd-

je: mennél jobban égre tör, annál jobban nem érti a másikat. 

 Nabukodonozor Újbabiloni birodalmának rövid ideig tartó hármas szövet-

sége. 

 Az ideológiát adó papok, akik egy-egy évre Isten nevében kiosztották a 

hatalmat az uralkodónak. 

 A káldeusok, akik katonai hatalmukkal biztosították a kereskedők érde-

keit. 

 A kereskedők, akik a katonák fegyveres hatalma nyomán békét és biz-

tonságot kerestek. 

3. A Jelenések könyvének Babilonja is egy hármas szövetség a Bárány és követői ellen.  

 A Sárkány, a Krisztus-hamisítvány, akinek egyetlen célja, hogy a Bárányt 

megsemmisítse, az „asszony magvát” elnyelje (12. fejezet). 

 A tengerből felemelkedő fenevad, aki a sárkány tervéhez ideológiát, vallást 

gyárt (13, 1-10) 

 A földből feljövő fenevad, aki katonai, politikai hatalmával véghez akarja vinni 

a Sárkány tervét. 

4. Mindhárom hatalom a mai világunkban jelen van, és az újbabiloni birodalomhoz ha-

sonlóan hármas érdekszövetség fogja őket össze. 

5. „Elesett, elesett a nagy Babilon”.  

 Ószövetségi idézet.  Ézs 21,9. Jer 51,8. Erre nyomatékosan úgy utal a szöveg, 

hogy eltér az általánosan használt görög fordítású Ószövetségtől. (ott: peptoken – 

itt: epeszen). Ez talán a legvilágosabb idézet az Ószövetségből. 

 Jelenések könyve mindig „nagy Babilonnak” mondja Babilont (16,19; 17,5; 18,2, 

10, 21).  

6. Mit tesz Babilon? Mi Babilon bűne? – „Féktelen paráznaságának borával itatott meg 

minden népet”  

 Babilon „féktelen”(thümosz = vágy, szenvedély, indulat). Babilon paráznasága 

szenvedélyének borával itatott meg mindenkit. 

 Babilon „parázna” (porneia). Itt átvitt értelemben az Isten iránti hűtlenséget, bál-

ványimádást jelenti. Isten és az ember közötti szövetségi viszony hűtlen megtöré-

sét (Hós 6,10; Jer 3,2.9; 2Kir 9,22). A Jelenések könyvében: 2.21; 9,21; 17,2.4.5. 

18,3,19,2) 

 Babilon „bora” (oinosz) kábít és részegít. Megfoszt a józan ítélőképességtől. (Jel 

17,2; 18,3). 

 Babilon „megitat”- „leitat” (potidzó), mert aktívan hitet. Babilon minden olyan ha-

talomnak az összefoglaló neve, ami hitetni, részegíteni akar. 

 Babilon „minden népet” (panta ta ethné) akar részegíteni. Az egész világot a Bá-

rány ellen akarja hadba állítani. 

Összegzés 

1. Mai világunkban az emberi létünk alapkérdése: hogyan maradhatok józan? (1Pét 4,7) 

2. Babilon minden látszat-sikere ellenére leomlik, és maga alá temeti azokat, akik a jólét, 

a megteremthető igazságos társadalom illúziójában élnek. Babilon hiába nagy. Maga 

alá temeti azokat, aki benne bíznak. 

3. A kivezető út: a teremtő Isten imádata. 

 

Dr. Szigeti Jenő 


