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Nehéz arról 2o-25 perc alatt szólani,amiről egész életünkön 
át beszélünk mi lelkészek az evangéliumiról.Hiszen az ev. 
prédikálására szenteltek fel,küldtek ki és valamilyen formában 
mindig ezt kell hirdetnünk.
Luther azt irja a 95 tételében:"Az egyház igazi kincse Isten 
dicsőségének és kegyelmének Szentséges evangéliumn"Ez az 
egyház állandó vezércsillaga.Ennek a kincsének a megőrzése 
és hirdetése a feladatunk.
Bennünket evangélikusokat még a kereszténységen belül is 
vádolnak azzal,hogy az egész kijelentésből szinte semm i  
másról nem is akarunk tudni ,mint az evangéliumról.Református 
oldalról Barth mondja /Dogmatik,I.1,326 o./,hogy mi tulhangsu
lyozzuk az evangéliumot."Ez a  titka és ez a veszedelme a 
lutheránus tanitásnak" mondája. Érdekes,hogy r.k oldalról 
ugyanez a vád felénk.Friedrieh Heiler szerint/Luthers 
Bedeutung für die christliche Kirchey/tulhangsulyozzuk az 
evangéliumot és ezzel ma "raboljuk az egész kinyilatkoztatást, 
annak  konkrét voltát és teljességét.Az evangélikus  
ev.felfogás tulegyszerüsitése és redukálás a teljes igazságnak. 
Kizárólagosan az u.n. páli evangéliumról akarunk tudni....
E re a bíbliatanulmányra azért van tehát szükségünk,hogy 
egyrészt magunkban tudatositsuk azt amiről állandóin szólanunk 
kell,másrészt a szentlrós min, ián vegyük szemükre,hogy 
mennyiben állanak meg a nekünk szegezett vádak.
I.A szó szótári alakja és használata .
/Kittel  szótár 7oo oldal-742 ig.Ralf Luther:NEWörterbuch,
Kiss J. szótára, Hittrich, Nachschlagmwerk./
linden szótár megegyezik abban,hogy az euaggalion szó jelentés 
kettős mind a profán görögben,mind a bibliai szóhasználatban. 
Jelenti elsősorban az örömhirt,jó hirt,üdvösséges hirt,másodszor 
jelenti az örömhirért járó jutalmat. Az OT ban mindössze 
hatszor található a szó:  2 Sám 18,2o,25,27,II.Kir 7.9.Ezen a 
négy helyen magát az örömhirt jelenti a további két helyen 
a jutalmat:2 Sám 4,lo. 18,22.-Az Ut ban kb. loo szo r
fordul elő a szó tulnyomó részt Pál apostol leveleiben.
A főnévnek megfelelő ige euaggelizomai kb. ugyanennyiszer 
fordul elő.Két fontos hely az OT ból:I.Kir.l,42 :... jó hirt 
mondasz...És.52,7 Jahve győzelmét hirdetni az egész világon.
A profán görögben főleg a győzelmi hirt elmondani jelentése 
van az igének.Az euaggelos,a jó hirt-hozó lovon vagy ha kellett 
hajón vagy futva igyekezett a csatamezőről haza hogy megvigye a 
jó hirt.Gyorsfutár volt tehát aki elsőnek hirdette a nagy 
eseményt.De nemcsak a hadi győzelmi hirre használt ritka terminus 
volt a szó ,hanem pl.olympiai játékok győzelmi hirét is jelentbe 
Az Uj megértéséhez igen fontos ismernünk azt,hogy a császárkulti 
ban is használt szó volt.A császár uralmáról szóló hirt jelente 
A birodalomban minden a császárnak engedelmeskedett,Öt a világ 
szótárjának ,üdvözitőjének és megváltójának hivták.Ö volt a 
szerencse kovácsa,sőt mag a szerencse. Égen és földön jelek 
kisérik életét és halálát.Héra csupán emberi lény a császár,amit 
mond isteni szó,scelekedete szerencsét és üdvöt jelent az 
embereknek.Megjelenésével euaggeliát hirdet.Az első evangélium 
a császár születéséről szóló hir.”Az isten születésnapja a 
világszámára az evangélium kezdete volt” irják.Szültetésével  
uj korszak kezdődik.Trónralépése valósitja meg az uj világot. 
Ezt a trónralépésről szóló hirt is evangéliumnak nevezték.
Ezt az evangéliumot áldozattal és évenkénti emléknappal kell



megünnepelni.A császárkultusz és biblia azonosak abban,hogy 
az uralkodó trónralápése ujkorszakot jelent,a világnak békét 
hoz és ez az evangélium az a -berek számára.De mig az előbbi 
sok ilyen evangéliumról tudott az Ut csak egyet ismer.Mig 
a császárkultusz sok trónralépés alkalmával hirdetett evangé
liumot addig az UT csak egynek - a bazileia tou theounak- 
a proklamációját végzi.-Ezeket meggondolva érzezzük csak igazán, 
hogy az UT nyelve mennyire korainak a nyelve ,igehirdetése 
a néphez kötött,az akkor élő valósághoz kapcsolódó nyelv volt.
Tud arról a várakozásról és kivánságról amely az emberek 
szivében égett az evangélium után és erre a vágyakozásra felel 
az evangéliummal.De egy olyan evangéliumot hirdet,amely miatt 
sokan szégyenkeznek/Mt.ll,5,-R.l,16,I.Kor 1,17,23./amely 
skandalion sokaknak,egyeseinek irónia Acta 17,32,de vannak akiknek! 
szótéria.Az UT mondanivalója csak igy érthető ha egyszerre 

 látjuk a Caesart és Krisztust,a diszes római tronon pompázó 
  császárt és a megvetett,elhagyott rabbit a kereszten Palesztinába 
  Ök állanak egymással szemben.Mindkettőről hirdeti az evangéliumo 
Igen vannak hasonló vonásaik,érintkezési pontijaik,mégis két 
külön világot jelentenek, int a kidolgozott fénykép és a 
negativ lemez ugy viszonylanak egymáshoz.Amit itt fehér ott 
 fekete és forditva...
Ezt az evangéliumot hirdetik az angyalok már Luk.1,19 és Luk.2, 
lo szerint.Keresztelő János ez az előfutár az Ur uralmának 
közeledtét hirdeti /Luk.3,18,Luk 1,17,Mt,11,14./
De maga a Krisztus a názáreti Jézus a várt végidő örömhirhordozój 
Mt.11,5.-Mt.4,23 szerint Jézus nemcsak tanit,hanem hirdeti is 
a királyság evangéliumát,azaz örömhírét elérkezett az az üdvkor, 

az a messiási idő amelyről És 41,87 és És 52,7 ,61,l. szólott 
Éppen ez örömhir hirdetés jellemzi a messiási kort.Krisztus 
Jézsu élete igében és cslekedetben megnyilvánuló uj élet.Ahol 
Isten királyi uralma megvalósul Jézus által ebben a világban 
ott igéiével nemcsak vigasztal,hanem uj életet is teremt.
Az UT ban azt látjuk,hogyahol Jézus megjelenik ott eltünik a 
baj,nyomoruság,sőt még a halál is kénytelen visszaadni zsákmányát 

/Az evangélium szó általában átment a modern nyelvekbe,talán 
az angol lehetne kivétel:Gospel,de itt is a szó ethymiologiája 
ez good-spell./
II.Az evangélium szó tartalma:Az evangélium nem tanitás vagy 
oktatás,hanom üzenet.Az ev.Isten Jézus Krisztusban lett hatalmas 
müvének a proklamációja-mondja Karner.Isten Krisztus által 
emberi létünkbe történt betörésének a hire:Üzenet arról,hogy 
lsten a mi korunkban,hogyan kezdett el egy uj korszakot, amely 
Krisztus visszatérésének a dicsőségében teljesedik majd be.
Amikor az evangéliumot hittel vesszük:egy uj korszakba lépünk 
ahol Krisztusban és minden kegyelmében részesédünk. Az evangélium 
magábanfoglalja Krisztus teljes királyságát.Az evangélium 
tartalma maga Krisztus.Idézek Nygrén egy irásából:"Az evangélium 
természesetesen annyit jelent,mint jó hir.Örvendetes üzenetet 
jelent azokhoz akik börtönben sinylődnek,ez az üzenet igy 
hangzik:Ütött a szabadulás órája! Nem vagytok többé foglyok! 
Szabadok vagytok- szabadok azáltal a győzelem által amelyet 
Krisztus vivott ki a hatalmasságokon,amelyek fogságban tartottak 
eddig titeket.
Gyakran használjuk ezt a nevet keresztyénség és esen egy 
világnézetet tanitást,Istenről való felfogást világról és 
emberiségről való véleményt értünk.Igy használni a keresztyénség 
nevet nagy veszélyt jelent,mert ez olyan gondolatokat 
ébreszthet,mintha a kerestyénség elősorban vilgnézet vag y  
tanitás volna egy ideológia a többi más ideologmák között 
Nekünk azonban nen szabad felejtenünk,hogy a keresztyénség 
mindenek előtt evangélium,üzenet.És ezért komolyan kell 
vennünk üzenet jellegét.



Azért hogy megmutathassam,hogy az evangélium ugy jön hozzánk,mint 
egy üzenet hadd használjak egy illusztrációt,amelyet már 
néhányszor használtam erre a célra,utoljára"Isten evangéliuma" 
cimü könyvemben használtam fel.Korunk illusztrációja ez,amely 
világosságot nyujt problémánkhoz.
Az elmult világháboru alatt egyik országot a másik után 
foglalták el.Mivel ez a sors a legközelebbi szomszédainkat is 
sujtotta,nekünk megközelitőleg tisztaképünk van arról,hogy 
milyen az élet egy ellenség által elfoglalt országban.
Sok polgárnak föld alá kell vonulnia a hatalmaon levőktől 
való félelem miatt vagy különben börtönökben és koncentrációs 
táborokban sinylődhetnek.És még azok is,akik nem személyesen 
és közvetlenül kerülnek kapcsolatba a megszálló hatalommal 
megtapasztalják,a legkülönbözőbb módon azt a tényt,h ogy nem 
szabad országban élnek.Az emberi tv.es jogok elvesztésének az 
érzése és az állandó,kényszer alatt való élés sulyosan nehezedik 
rá az egész országra.
De egyszerre csak egy nap ez az üzenet jön:"Országotok 
szabad!A megszálló hatalmat megverték!El kell hagynia az 
országot"Mi most már ennek a hirnek a jelentősége, és 
következménye?Első sorban és mindenek előtt ez azt jelenti, 
hogy objektív változás történt.Erre emlékeztet ez az 
üzenet.Valami történt,amiről az üzenet szólt:jött egy hatalom 
amely erősebb ,mint a mégszálló hatalom és ez megfosztotta azt 
a hatalmától,uralmától.De ennek a hirnek a legtávolabbi 
következményei az ország minden egye3 alattvalóját érinti 
Az egész élet uj formát ölt.Az önkény uralomnak és az 
igazságon vett erőszalaiak a korszaka elmult.A tv.ismét hatályba 
lép.Ez a változás;amely az egész országra következett az egyes 
polgárt is érinti.Mindenki ezt mondhatja:"Országomnak a 
szabadsága azt is jelenti,hogy én személy szerint is vissza 
nyertem szabadságomat."
Miért idéztem ismét a megszállásnak az illusztrációját?
Mert nincs jobb illusztráció,amely jobban tisztázná az ev.nak 
mint örvendetes üzenetnek a fontosságát.Azt lehet mondani,hogy 
ez nem csupán egy illusztráció a többi között,hanemez AZ 
ILLUSZTRÁCIÓ ,amely korunk számára adatott.Tudjuk ésérezzük, 
hogy a megszállásnak az állapota univerzális valóságamélynek 
a hatásai kiterjednek életünk minden ágazatárajtudjuk és érezzük, 
hogy a megszállás alól való fölszabadításnak az állapota 
ezzel ellenkező valóság,melynek határai hasonlóképen elérnek 
életünk legtávolabbi területére is.Korunk embereinek csak ezt a 
szót kell hallaniok "Megszállás" csak annyit kell hallaniok 
egy országról,hogy ellenséges haderő tartja megszállva,hogy 
azonnal megérthessék,hogy szomoru helyzetről van szó és 
csak arra van szükség,hogy halljanak valakit,aki a felszabadulás
ról beszél,hogy azonnal felfogják milyen örömöt éséletet 
jelent ez az üzenet.-Mármost az Ut üzenetének,evangéliumának 
ugyanez a jelentősége-csakhogy végtelenül szélesebb és mélyebb 
hatással az emberi életre.Természetszerinti emberi életünk 
idegen hatalmak uralmaalatti élet,ezek a hatalmak a romlás hatalma  
Isten-üzenet mármost ez:Az uj korszak betört,szabadulástok órája 
ütött..../Nygrén:Christ and the forces of Destruction.
Scottish Journal of Theology Vol.4.No.4.December 1951/
Jézusnak az a  hirnöki tevékenysége/amit meg kell különböztetni a 
tanitástól Mt.4,23/hogy kikiáltja ezt az üzenetet:Az ég,a menny 
haderői itt vannak,hogy végezzenek a sötétség hatalmaival, 
igy az evangélium nem más mint a bekövetkezett uralomváltozásról 
szóló hir.Ez a hir világos.Önmagában érthető.Nem kell hozzá



különösebb képzettség vagy theologiai müveltség hogy megérthesse 
bárki.Ezért és ilyen értelemben a szegényekhez szól.Mt.11,5-
Luk 4,18.-Jézus tanitványait ezzel az üzenet hirdetésével 
bizza meg:Mt.lo,5. és azonnali állásfoglalást vár a ha Igatoktól. 
Mt.lo,12-14,A tanitáson lehet gondolkozni,az üzenet döntést 
követel,engedelmességet kiván.A tanitványok egy uj birodalom 
követei:mögöttük áll országuk népe és hadereje.-Ezekután érthető 
Pál szava:Az evangélium Istennek ereje,amely megszabadít a 
sötétség hatalmától.R.1.16. Ezért az üzenetet mindig kiséri 
az isteni segitség,amely a gonosz uralmi köréből kiragad.

/Acta lo,44 pl./Lényegileg- semmi különbség nincs Han,hogy 
a synoptikusok szerint az evangélium a a basileia tou theouról 
szól Pál apostolnál pedig Jézsu Krisztus evangéliumáról hallunk 
Talán a közvetitő vers a kettő között lehetne az Acta 13,32 ben 
olvasható prédikáció részlet:Mi hirdetjük néktek az atyáknak 
tett igéretet,hogy azt az Isten betöltötte nekünk,az Ö fiainak, 
feltámasztván Krisztust."Igy az evangélium az Isten által  
készitett üdvösség hirdetése.Isten üdvakaratának beteljesedése. 
Az euaggelion az Istené/to euaggelion tou theou/ez gen.originis.T 
le ered.A konkrét tartalma tehát az ev.nak maga az Istennek 
Fia.Az ev,tehát nem tan,tanitás,Istenről,Krisztusról,üdvösségről 
hanem benne Krisztus cselekszik,Isten szól, és szerez üdvösséget 
nekünk,Kr.maga személyében hordozza és hozza az ev.ot.Ezért 
van csak egy evangéliom/Gal 1,7 nincs más/ Ezért ez az üdvösség 
utja/hodosz szótériasz Acta 16,17/,ezért van öröm ahol 
hirdettetik Acta 8,8.mert a feltámadott Krisztus az auctor 
evangelii.-Az Ö személye az evangélium tartalmaa .  Ezért a to 
euaggelion tanitványai számára messiási titkának felfedését 
jelenti.Az Ut korabelieknek olyan világos volt hogy mi ill.ki az 
ev.tartalma,hogy ezt nem is kellett magyarázni.
Ebből az evangéliumból születtek a gyülekezetek és ebből maradtak 
meg I.Kor 15,1, Fil.1,27.

  A szentirás azért más könyv,mint minden más könyve a világnak,mer 
  erről az evangéliumról beszél.Törvényt,történetekete,tanitásokat,
  példázatokat olvashatunk másutt is,talán még szebbeket,sikerülteb 
beket,jobb stílusuakat,de hogy a názáreti Jézus a Krisztus ezt 
csak a bibliában olvassuk és pedig "ez az egyedüli ami megkülön
böztet bennünket mohamedánoktól és zsidóktól” mondja Luther. 
Krisztus-vagyis az evangélium a lényeges tartalma a Szentirásnak, 
az Isten igazi munkája/opus proprium/"Vedd ki Krisztust a 
Szentirásból és mi marad?” kérdezi Luther.A biblia az a hely, 
ahol Krisztus Krisztust hirdeti világosan,ahogy a régiek 
mondták:”ubi Ohrittus Christum purissime docet”
Mi nem érezzük tulzásnak,ha ezt az evangéliumot hangsulyozzuk 

és hirdetjük mindennél jobban és mindenek előtt.Nem szégyeljük, 
hogy nem akarunk másról tudni,mint Krisztusról,mégpedig mint 
megfeszitettről,az evangélium tartalmáról.


