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Celem Kościoła jest wzywanie wszystkich ludzi 
na terenie jego działania do stania się 
uczniami Jezusa Chrystusa, głoszenie wiecznej 
Ewangelii w kontekście poselstwa trzech 
aniołów z Księgi Objawienia 14,6-12,    i 
przygotowanie tych osób na bliski powrót 
Chrystusa.

Statut Kościoła, art. 2 ust. 1



1. stanie się uczniem Jezusa Chrystusa,
2. głoszenie wiecznej Ewangelii 

a) w kontekście poselstwa trzech aniołów, 
3. przygotowanie na powrót Chrystusa.

Chrystocentryzm !!!



1. stanie się uczniem Jezusa Chrystusa:
„I powołał ich dwunastu, żeby z nim 

byli…” – więzi, relacje
2. głoszenie wiecznej ewangelii:

„…i żeby ich wysłać na zwiastowanie 
ewangelii” – treść poselstwa

Mk. 3,14



1. „czyńcie uczniami”, czyli zachęcajcie do 
posiadania więzi i relacji z Jezusem             

i innymi ludźmi
2. „ucząc je przestrzegać wszystkiego, co 

wam przykazałem” – treść poselstwa
Mt. 28,18-19



głoszenie wiecznej Ewangelii w kontekście 
poselstwa trzech aniołów

kontekst – związek, łączność, zależność
contextus (łac.)

con (przedrostek) – wespół, razem z
textus (rzeczownik) – tekst

Tekst i to co ten tekst otacza



Tekst i to co ten tekst otacza – co ważniejsze?

„I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są 
bez skazy. Bójcie się Boga i oddajcie mu 
chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego…”



Tekst i to co ten tekst otacza – co ważniejsze? 

„(5) I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są 
bez skazy. (6) I widziałem innego anioła, 
lecącego przez środek nieba, który miał 
ewangelię wieczną, aby ją zwiastować …, który 
mówił donośnym głosem: (7)Bójcie się Boga i 
oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina 
sądu jego…”



A taka sytuacja? 

(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez 
środek nieba, który miał ewangelię wieczną, 
aby ją zwiastować …, który mówił donośnym 
głosem.



2 skrajności 

1. Ewangelia wieczna bez poselstwa trzech 
aniołów.

2. Poselstwo trzech aniołów bez ewangelii 
wiecznej.



Kontekst poselstwa 3 aniołów 

1. Baranek na górze Syjon a z Nim 144 000
2. którzy mieli Jego imię na czole
3. śpiewali nową pieśń

Relacje, więzi, uczniostwo, charakter, 
doświadczenia, rozwój



Kolejność 

1. „Inny (pierwszy) anioł” (6-7)
2. „A drugi anioł szedł za nim” (8)
3. „A trzeci anioł szedł za nimi” (9-12)



Konspekt poselstwa 1. anioła 

1. Ewangelia wieczna
2. Bojaźń Boża
3. Oddanie Mu chwały – (usprawiedliwienie 

z łaski przez wiarę)
4. Sąd przedadwentowy (świątynia) –

(ochrona, ratunek, zwycięstwo, białe 
szaty sprawiedliwości Chrystusa – Ap. 3,5)

5. Szabat



Poselstwo 2. anioła 

Upadek Babilonu – konsekwencja przyjęcia 
poselstwa 1. anioła



Poselstwo 3. anioła - ostrzeżenie

Ale…

„Niektórzy pisali do mnie zapytując, czy 
poselstwo usprawiedliwienia przez wiarę jest 
poselstwem trzeciego anioła. 
Odpowiedziałam na to: zaprawdę jest to 
poselstwo trzeciego anioła.”
Review and Herald, 1 kwietnia 1890, w: Ewangelizacja, WZC, 1967, s. 129.



Poselstwo 3. anioła - usprawiedliwienie przez 
wiarę (sprawiedliwość Chrystusa)

W którym miejscu?

(12) „Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy 
przestrzegają przykazań Bożych i wiary 
Jezusa” – ostatni wiersz poselstwa - skutek
(6) „ewangelia wieczna” pierwszy wiersz 
poselstwa - przyczyna



Podsumowanie – przygotowanie na powrót 
Chrystusa

1. Chrystus w centrum – ewangelia wieczna
2. Relacje, więzi – z Bogiem, ludźmi
3. Imię Ojca i Baranka na czole – pieczęć Ducha 
Świętego

4. Nowa pieśń – nowe doświadczenia – wzrost
5. Właściwe nauczanie – balans, akcenty, kontekst
6. Wytrwanie („do końca”), wiara Jezusa, wierność
7. Czuwanie


