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Evangéliumi keresztyén körökben nagy előszeretettel használják az "evangélium" kifejezést
mondván, hogy az elsődleges feladatunk, hogy hirdessük az evangéliumot és fontos, hogy
evangéliumi módon tudjunk gondolkodni, élni vagy prédikálni. Nagyon nagy szükségünk van
evangéliumi közösségekre, evangéliumi értékrendre és evangéliumi rendezvényekre. Az egész
életünket át kell, hogy hassa az evangélium. A lényeg, hogy higgyünk az evangéliumban. Ám ha
megkérünk valakit, hogy magyarázza el nekünk, hogy pontosan mit is ért e fogalom alatt,
meglepődve fogjuk tapasztalni, hogy mennyire sokrétű és gyakran egymástól merőben eltérő
válaszokat kapunk. Hogyan lehetséges ez? Ha egy kicsit utána olvasunk a Bibliában az
evangélium meghatározásának, kiderül, hogy tényleg nem is olyan egyszerű tömören
megfogalmazni azt, hogy mit ért a Szentírás "evangélium" alatt. Jézus Krisztus "Isten országának
evangéliumáról" beszélt (Mk 1:14; Mt 24:14), az evangélisták pedig "Jézus Krisztus
evangéliumáról" (Mk 1:1). Pál apostol "Isten evangéliumáról" (2 Kor 11:7) beszélt, "amelyet előre
megígért az ő prófétái által a szentírásokban" (Rm 1:1-2), "Krisztus dicsőségének evangéliumáról"
(2 Kor 4:4) vagy a "békesség evangéliumáról" (Ef 6:15). Ez is azt jelzi, hogy az "evangélium", a
Biblia szerint, bizonyos értelemben, egy sokkal tágabb fogalom annál, mint amit mi evangélium
alatt szoktunk érteni. Mi tehát az evangélium?
ÓSZ-i jelentése: Isten dicsőséges királyi uralma/országa eljövetelének és Isten népének (Izrael)
fizikai és lelki fogságból való szabadulásának/visszatérésének a jó híre, hogy Isten örökre az ő
népével lakhasson a földön.
Ézs 40:9-10 Magas hegyre menj fel, Sion örömmondója [héb.: !AYci tr<F,b;m., möbasszeret Cijjón,
aki örömhírt mond Sionnak]! Emeld föl szódat magasan, Jeruzsálem örömmondója [héb.:
~Øil'v'Wry> tr<F,b;m., möbasszeret Jerusalami, aki örömhírt mond Jeruzsálemnek]! Emeld föl, ne
félj! Mondjad [t.i. te evangélista] Júda városainak: ìmhol Istenetek! Íme, az Úr Isten jő
hatalommal, és karja uralkodik! ìmé, jutalma vele jő, és fizetsége őelötte.
Megj.: a kontextusból kiderül, hogy jutalom és fizetség alatt valószínűleg Isten fogságból
kiszabadított népét kell, hogy értsük és nem azt a "jutalmat", amit Isten ad az ő népének.1
Ézs 62:10-12 Menjetek át, menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek útát, töltsétek, töltsétek
az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé. 11 ìmé, az ùr hirdette mind a
1
Motyer, The Prophecy of Isaiah, 302.

2
föld határáig: Mondjátok meg Sion leányának, ímé, eljött szabadulásod, ímé, jutalma vele jô, és
megfizetése ô elôtte!
Ézs 52:7-8 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond,
szabadulást hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened! 8 Halld őrállóidat! felemelik
szavokat, ujjonganak egyetemben, mert szemtől-szembe látják, hogy mint hozza vissza Siont az
Úr!
Jézus is ezzel összhangban hirdeti meg „Isten országának” evangéliumát.
Mk 1:14-15 Minekutána pedig János tömlöczbe vettetett, elméne Jézus Galileába,
prédikálván az Isten országának evangyéliomát, 15 És mondván: Bétölt az idő, és
elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higgyetek az evangyéliomban.2

A Róma szerinti evangélium
Volt azonban Jézus születése idején egy másik hasonlóan kozmikus horderejű „evangélium”,
Augusztusz császár („isten fia”, mint az istenné avatott Júliusz cézár fogadott gyermeke)
születésének örömhíre, melyet egy Priene városában talált naptárfeljegyzés örökített meg
számunkra. A Kr.e. 9-re datálható római „evangélium” így hangzott: „A Gondviselés, mely életünk
egészét elrendeli és törődést és nagylelkűséget tanúsít irántunk, a legfőbb jót rendelte az emberi
élet számára azzal, hogy Augusztuszt adta nekünk, erénnyel telve, az emberiség hasznára.
Megváltóul [szótér] küldetett nekünk és azoknak, akik utánunk jönnek. Véget vet háborúknak és
békét és rendet teremt mindenütt… a mi istenünk születésnapja [Kr.e. 63. szept. 23] a jó hír
[euaggelion] kezdetét jelzi a világ számára, amely őáltala jött el…. Paulus Fabius Maximus, a
tartomány jóakarója… megtalálta a módját annak, hogy Augusztusz iránti tiszteletünket
kimutathassuk… [azáltal], hogy az ő születésének idejétől számítsuk az időt.”3
Érdemes összehasonlítani ezt a feljegyzést a Mk 1:1-gyel: „A Jézus Krisztus, az Isten fia
evangéliumának kezdete” és az angyal bejelentésével: „íme, hirdetek nektek nagy örömet
[euaggelidzomai], mely az egész nép öröme lesz. Született nektek ma a Megváltó [szótér], aki az
Úr [küriosz] Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2:10) Eddig a császár volt a világ és miden ember
„ura” [küriosz] és „megváltója” [szótér], de Jézus születésével megváltozott a világ hatalmi
rendje: eljött a világ igazi Ura és Megváltója! És ez bizony azt jelenti, hogy a régi világrendnek
befellegzett! Eddig a császár országa, uralma volt érvényben, de Jézus születésével elérkezett az
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Isten országa a teremtett világra. Jézus evangéliuma egy az akkori társadalmi rendet felforgató, a
császárkultusz tekintélyét radikálisan megkérdőjelező „örömhír” volt4.
A Mi Atyánkban arra tanít minket Jézus, hogy imádkozzunk Isten országa eljöveteléért:
Mt 6:10 Jőjjön el a te országod [vagyis:] legyen meg a te akaratod, mint a mennyben
úgy a földön is.
Arra bíztat, hogy mindenek előtt azért könyörögjünk, hogy Isten mennyei uralma terjedjen ki a
földre is. Mert:
Mt 6:13 tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Åmen!
A missziói parancs is ennek a fényében nyer értelmet, hiszen Jézusban ez az örömhír kezdett el
beteljesedni. Nem véletlenül indít azzal Jézus, hogy
Mt 28:18-19 Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön [tehát nem a
császárnak, nem a Sátánnak]. Elmenvén azért...
Eddig démoni erők és a Sátán tartották az uralmuk alatt a földet [ld. Lk 4:5-6, pl. a
császárkultuszon és más bálványistenek által] és a rajta élő embereket és népeket. A kereszten
Jézus megtörte ezek hatalmát és elhozta Isten uralmát/országát a mennyből a földre vagyis egy
új világrendet.
Kol 2:15 [Isten] Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran
mutogatta, diadalt vévén rajtok abban [a keresztben/Jézusban].
Zsid 2:14 hogy a halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik
az ördögöt. Vö. Jn 12:31.
Mi lett Krisztus győzelmének az eredménye?
Kol 1:20 hogy Őáltala békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő
keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a
mennyekben.
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A Priene-i naptárfelirat az augusztuszi aranykorból (Kr. e. 30- Kr. u. 14) származik. Márk
evangéliuma pedig Kr. u. 60 körül íródott, amikor a római birodalom ismét a politikai forrongás
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Ef 1:10 hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek
a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak.
Vagyis nem Augusztusz császár hozta el az igazi békét és rendet a világra, hanem Jézus Krisztus!
Isten, Krisztus halála és feltámadása által kivívott, kozmikus győzelme és kozmikus uralmának
helyreállítása az a legtágabb kontextus, amelyben az evangélium különböző vetületeit
értelmeznünk kell. Mert az evangélium nem csak az egyes ember lelki helyreállításáról szól (ld. pl
Zsid 2:15), hanem az egész teremtett világ és az emberi élet egészének (testének, lelkének és
minden életterületének) a helyreállításáról!
Mk 16:15 És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot
minden teremtménynek/az egész teremtett világnak.
Az evangélium jó hír a világ összes rossz hírére! Az evangélium a minden szintű és fajtájú
(személyes, társadalmi szintű és globális) bűnből, bálványimádásból való szabadulás jó híre. Isten
szabadítása olyan széleskörű, mint amilyen széleskörűen elhatott az átok a teremtett világra.
Rm 8:21 Maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság [a bűn mindent átható
romboló hatásának] rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
Apcsel 3:21 Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míglen újjá teremtetnek
mindenek, a mikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva.
Jel 21:5 És monda az, aki a királyiszéken ül: Íme mindent újjá teszek.
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Az evangélium hatóköre és dimenziói:
Kozmikus -> közösségi -> családi -> egyéni.

Egyén
Család/háznép
Isten népe/Izrael/egyház
Teremtett világ/kozmosz/új ég és föld

Íme, mindent újjá teszek (Jel 21:5); mindenek helyreállítása (Apcsel 3:21); Új
eget és új földet várunk (2 Pét 3:13)
Aki önmagát adta érettünk, hogy megváltson minket
minden hamisságtól
Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz
mind te,
Ha valaki újjá nem
születik, nem mehet
be Isten országába (Jn
3:3); ... hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen
(Jn 3:16)

mind a te házad népe. (Apcsel 16:31)
és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó
cselekedetekre igyekezőt. (Tit 2:14)
a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságából. (Rm 8:21)
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A bűn romboló hatása a kapcsolatainkra

Mi volt a legfőbb akadálya Isten országa eljövetelének?
A bűn: Isten népe, amelynek Isten országa eljövetelén kellett volna fáradoznia és amelynek Isten
igazságos uralmát kellett volna a népek elé élnie folyamatos bálványimádásban élt, folyamatosan
lázadt Isten, a Nagy Király ellen, az ősi Kígyó befolyásának engedve!

Hogy jön el Isten országa, miként hárítja el Isten ezt a legfőbb akadályt?
A Messiás szövetségi/helyettes szenvedése, halála és feltámadása által! Ez volt az ára és legfőbb
eszköze Isten országa eljövetelének. Fontos látnunk, hogy az Ézs 53 az Ézs 52:7 (klasszikus ÓSZ-i
ige az "evangéliumról", ld. fent) után jön!! Az Ézs 53-ban 3-szor is előkerül a"lázadás" kifejezés
([v;P,, pesa).
Ézs 53:5 És ő megsebesíttetett bűneinkért ("lázadásainkért"), megrontatott a mi
vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
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Ézs 53:8 A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy
kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért ("lázadásáért") lőn rajta vereség?!
Ézs 53:12 Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt,
mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök ("lázadók") közé számláltatott; pedig ő
sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért ("lázadókért") imádkozott!
Krisztus kereszthalálának ezt az aspektusát hangsúlyozza Pál a kolosséiakhoz írt levelében:
Kol 2:13-14 És titeket, kik holtak valátok a bűnökben…, megelevenített együtt Ővele,
megbocsátván minden bűnötöket (lázadásotokat), azáltal, hogy eltörölte a
parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az
útból, odaszegezvén azt a keresztfára;5
"Lázadás"-nak csak egy királyi uralom kontextusában van értelme (az Ézs 53-nak az Ézs 52:7-8 és
40:9-10 kontextusában van értelme). Alattvalók, a nép egy király ellen szokott fellázadni és csak
egy király adhat kegyelmet az ellene fellázadt, büntetést érdemlő alattvalóknak.
Tehát a Messiás helyettes szenvedésének és halálának a jelentősége nem csak abban áll, hogy
Isten népe teljes bűnbocsánatot (kegyelmet) nyert Istenétől és hogy megszabadult a bűn/lázadás
rabságából (és annak örökké tartó rettenetes következményétől), hanem hogy mindez azért
történt, hogy végre képessé váljanak Istentől rendelt küldetésük, a misszió betöltésére, azaz,
hogy a Nagy Király követeiként a pogányok világosságává legyenek, hogy Isten az egész világot
megáldhassa általuk és így eljöhessen Isten dicsőséges országa/uralma az egész földre. Minderről
bővebben ld. „Hogy jön el az Isten országa?”
Ezért fontos azt a sokak számára meglepő tényt szem előtt tartanunk, hogy az "új szövetséget"
Isten a zsidó néppel kötötte: "új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával" (Jer 31:31; Ez
36:22-23). Nem véletlenül mondja Jézus, hogy Ő "csupán" Izrael háza elveszett juhainak
összegyűjtéséért küldetett (Mt 15:24; vö. Mt 10:5), azaz Izrael helyreállítása végett.
Mt 1:21 Szül pedig fiat, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak
bűneiből.
Mt 15:24 Én csak az Izráel házának elveszett juhaihoz küldettem.
Rm 15:8 Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek az Isten
igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit;
Apcsel 5:31 Őt az Isten Fejedelemmé és Megtartóvá emelte jobbjával, hogy az
Izráelnek bűnbánatot adjon és bűnök bocsánatát.

5
Rögtön ezután jön a híres Kol 2:15, mely Isten a Sátán és seregei ellen aratott kozmikus
győzelméről beszél: „[Isten] lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket diadalmenetben
vezetve, győzelmet aratva felettük Krisztus keresztjében.”
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Mert az üdvtörténet menetrendje szerint Isten választott népének (a "körülmetélkedésnek")
kellett először helyreállnia (megszabadulnia az őket fogva tartó bűn, bálványimádás rabságából),
hogy Isten népének (szavakban, tettekben és egész életükkel történő) bizonyságtétele által
eljöhessen Isten országa az egész világra (hogy az egész világ megszabaduljon a bűn rabságából,
Rm 8:21; hogy az egész teremtett világ helyreállíttathassék, Apcsel 3:21). Pontosan ezt ígérte
meg Isten Ábrahámnak és utódainak, amikor azt mondta neki:
1Móz 12:2-3 Nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te
nevedet, és áldás leszel/hogy áldássá legyél. 3 És megáldom azokat, akik téged áldanak,
és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden
nemzetségei.
1Móz 22:18 És megáldatik a te magodban a föld minden nemzetsége.
Istennek előbb az ő népéről kellett levennie az átkot ahhoz, hogy megáldhassa őket, és hogy az
egész világot megáldhassa általuk.
Apcsel 3:26 Ti vagytok annak a szövetségnek a fiai, amelyet Isten szerzett a mi atyáinkkal,
amikor ezt mondta Ábrahámnak: a te magodban nyer áldást a föld minden nemzetsége.
Az Isten az ő fiát, Jézust első sorban nektek [zsidóknak, Ábrahám vér szerinti
magvának] támasztván, elküldte őt, hogy megáldjon titeket, mindegyikőtöket
megtérítvén bűneitekből.
Jézus és a köréje szerveződő 12 tanítvány volt e helyreállított, megáldott (új) Izrael kezdete (Izrael
megszabadított "maradéka", Ézs 10:20-22; Rm 9:27, 11:4-5), melyhez Pünkösdkor további 3000,
majd további 5000 megtért zsidó csatlakozott (Apcsel 4:4). Mi, pogányok, ehhez a helyreállított
Izraelhez csatlakoztunk, az Izrael maradékával köttetett új szövetségbe kapcsolódtunk be (Ef 3:6),
amikor megtértünk, méghozzá azzal a céllal, hogy megragadjuk, nem csak Isten népének áldásait
(ld. lentebb), hanem Isten népének misszióját is (1 Pét 2:9; vö 2 Móz 19:6)!
Isten népe és benne az egyes emberek helyreállítása (bűntől való megtisztítása) tehát Isten, az
egész világra kiterjedő, kozmikus helyreállító munkájának egy nagyon fontos (kulcsfontosságú)
része, de semmiképpen sem helyes, ha ezt a "személyes" (vagy akár közösségi) aspektust úgy
állítjuk be, mintha ennyi volna csupán az evangélium, mintha Isten királyi uralma csak az én
személyes életemre nézve jönne el (vagy a mi gyülekezetünkre nézve). Mintha az egész csak arról
szólna, hogy helyreáll a személyes kapcsolatom Istennel, örökéletet nyerek és azután élhetek
továbbra is úgy, mint a világ, egy minden lelki igényemet kiszolgáló szerető
gyülekezetben/közösségben, öncélúan élvezve az Atya-i ház melegét, az Istennel való
szeretetkapcsolatot és annak minden áldását (mintha a megtérésem-mel csupán annyi történne,
hogy lefoglalok magamnak egy helyet a gyülekezetben és a mennyben), mit sem törődve Isten
országa eljövetelével és az én szerepemmel Isten kozmikus drámájában (ld. „Mi Isten álma?”,
http://istenalma.hu/ ).
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Tulajdonképpen a megtérésünkkel nem is annyira mi vonjuk be Jézust az életünkbe vagy
"fogadjuk be Őt a szívünkbe", mintha Ő odakintről folyamatosan kérlelne minket, tehetetlenül
várakozva a mi hívásunkra, hanem sokkal inkább a világegyetem Királya "fogad be" bennünket az
ő királyságába (Kol 1:13), amikor megtérünk, azaz amikor fejet és szívet hajtunk a Király előtt.
Nem is annyira arról van szó, hogy én (a szabad akaratomnál fogva) „felhatalmazom” Krisztust
arra, hogy bejöjjön a szívembe azáltal, hogy "mellette döntök", hanem sokkal inkább arról, hogy
elfogadom, elismerem az Ő királyi uralmát az én életem fölött is és Ő, mint Király hatalmaz föl
engem arra, hogy Isten gyermekeként és a Király népének tagjaként az Ő királyi uralmát
képviseljem és terjesszem ezen a földön (Ld. Jn 1:12).6
Az én személyes helyreállításom nem lehet öncélú! Ez nem rólam szól! Az én személyes
üdvösségem (bűntől való megszabadulásom) Isten kozmikus üdvtervének a része, annak van
alárendelve és nem fordítva. "Nem a Nap forog a Föld körül, hanem a Föld a Nap körül."7
"Amikor valaki azt mondja, hogy az evangélium személyes, kapcsolati vetülete a bibliai történet
mindent átfogó, mindent felülíró szála, akkor az olyan, mintha valaki egy izgalmas filmből csak a
szerelmi szálat hangsúlyozná." (Csiha Márton)
Nem véletlenül kérdezik a tanítványok, az Apcsel elején, a feltámadott Krisztustól:
Apcsel 1:6 Uram, avagy nem ez időben állítod-é helyre az országot Izráelnek?
A kérdés teljesen jogos. A tanítványok nagyon is tisztában voltak az üdvtörténet menetrendjével.
Most, hogy Jézus megváltotta Izraelt, azaz elkezdte helyreállítani az ő választott népét, nem
maradt más hátra, minthogy végre beköszöntsön (helyreálljon) Isten királyi uralma a földön! Mit
válaszol Jézus?
Apcsel 1:7-8 Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a
maga hatalmába helyheztetett.
Vagyis, még nem jött el ennek az ideje, olyan értelemben, ahogyan ti gondoljátok. Nem
hirtelen/egy csapásra fog beköszönteni Isten uralma a földre.
Apcsel 1:8 Hanem vesztek erőt, miután a Szent Lélek eljön reátok: és lesztek nekem
tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a föld végső
határáig.

6
Ld. „A ’fiúság’ ÓSZ-i gyökerei” (http://istenalma.hu/sites/default/files/Fiusag/fiusag%20OSZi%20gyokerei.pdf ).

7
N.T. Wright.
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Először kitöltetik rátok a Szentlélek és azután ti fogjátok összegyűjteni az én népemet, a
Szentlélekkel betöltekezve, mind a zsidók, mind a föld népei közül, a ti bizonyságtételetek által!
Így fog eljönni az Isten országa, így fogom helyreállítani az országot/királyságot (a helyreállított)
"Izraelnek", Isten ÚSZ-i vegyes etnikumú választott népének (Rm 2:28-29; 9:6; Ef 3:6; Fil 3:3 stb.)!

"Keressétek először Isten országát...!"
Az Apcsel (az ősegyház történetéről szóló bibliai beszámoló) "Isten országával" kezdődik és "Isten
országával" zárul (csakúgy, mint a Máté evangéliuma), amikor Pál római fogságban van,
Apcsel 28:31 Prédikálván az Istennek országát és tanítván az ùr Jézus Krisztus felől való
dolgokat teljes bátorsággal, minden tiltás nélkül.
S közben emberek jutnak hitre, amikor az apostolok és evangélisták Isten országáról és annak
Királyáról prédikálnak (Apcsel 8:12; 28:23; 20:25 stb.). Isten országának evangéliuma Jézus
Krisztus evangéliuma, hiszen Benne és általa jött és jön el Isten királyi uralma a földre.
Figyeljük meg, hogy a Mi Atyánk is Isten országa eljövetelével kezdődik és zárul, és ennek
kontextusába ágyazódik a mi személyes testi-lelki "jólétünk".
Jöjjön el a te országod!
Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma!
Bocsásd meg a mi vétkeinket (lázadásunkat)!
Ne vígy minket kísértésbe (óvj meg minket a lázadástól)!
Szabadíts meg minket a gonosztól! [és miért kérjük mindezt?]
Mert tiéd az ország!
Ezt a sorrendiséget jelzi Jézus a Hegyi beszédben is, amikor azt mondja:
Mt 6:33 Hanem keressétek először Isten országát, és az ő igazságát; és ezek mind
megadatnak néktek.

Kezdet, Kibontakozás, Kiteljesedés
Az ÚSZ is "Isten országa eljövetelével" kezdődik, Jézus testté létele, szolgálata, halála és
feltámadása által (Mt 4:23; Mk 1:14; Lk 4:43), Isten országa terjedésével folytatódik, a
helyreállított, vegyes etnikumú „Izrael” missziója által (Apcsel 1:6-8; 28:31) és Isten országa
eljövetelével zárul8, amikor az új Jeruzsálem alászáll a mennyből:
8
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Jel 21:3-5 És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: ìmé az Isten sátora
az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz
velök, az ő Istenök. 4 És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem
lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
5
És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: ìmé mindent újjá teszek.
Megj.: Az evangélium személyes vetületének megragadását segítheti Milton Vincent, Evangélium
keresztyéneknek, az általunk (Fiúság Akadémia által) szervezett Fiúság konferencia (részletek:
fiusagakademia.hu); a kozmikus dimenzió megértésében pedig a „Mi Isten álma?” c. írásom
(istenalma.hu vezércikke), Al Wolters, Vissza a kezdetekhez, Michael Goheen, Drama of Scripture
(fordítás alatt), Fűtő Rórbert, Biblika teológia jegyzete adhat segítséget. Sem a személyes
vetületnek nincs értelme a kozmikus dimenzió nélkül, sem a kozmikus dimenziónak nincs
értelme a személyes vetület nélkül. Nekünk a teljes evangéliumot kell hinnünk és hirdetnünk.

Mi tehát a teljes evangélium?
Tovább finomítva a fenti meghatározást, az evangélium Isten országa (uralma) eljövetelének az
örömhíre vagyis annak az örömhíre, hogy Isten az egész teremtett világot és benne Isten népét is
megszabadítja a Sátán, a halál (az elmúlás, romlás) és a bűn (Isten elleni lázadás) rabságából
Jézus Krisztus élete, helyettes halála és feltámadása által és Isten megszabadított (megváltott)
népének (az egyház) missziója, illetve Jézus második eljövetele (az utolsó ítélet) által, hogy a
Szentháromság Isten újra együtt lakhasson az emberrel (az ő megváltott népével) az
újjáteremtett (a bűn romlásától és a Sátán uralmától megszabadított) földön, azaz hogy a menny
és a föld, Isten “lakhelye” és az ember “lakhelye” újra eggyé legyen.
Mt 24:14 És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon,
bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.

Az evangélium által támasztott követelmények
Sokan abba a hibába esnek, hogy összetévesztik az evangéliumot az evangélium által támasztott
követelményekkel (Rm 10:16; 1Pét 4:17), melyek a következők:
- "Térjetek meg!" - Forduljatok el a bálványoktól, hagyjátok abba az Isten elleni lázadást!

Erről bővebben ld. „Milyen lesz a Menny?”
(http://istenalma.hu/sites/default/files/Milyen%20lesz%20a%20Menny%2020121205.pdf ) és
„Megtisztítás vagy megsemmisítés?”
(http://istenalma.hu/sites/default/files/megujitas%20vagy%20megsemmisites%2020150403.pdf ), avagy
mi fog történni ezzel a földdel? Néhány gondolat a végidőkről?
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- "Higgyetek az evangéliumban!" - Hajtsatok térdet Jézus Király előtt! Ismerjétek el, hogy Néki
adatott minden hatalom mennyen és a földön, hogy Isten országa valóban elérkezett Jézus halála
és feltámadása által. Kérjetek bocsánatot a lázadásotokért és ragadjátok meg hittel a Király
kegyelmét és mindazt az áldást és kiváltságot, ami Krisztus halálának és feltámadásának
köszönhetően az Ő megváltott népéé lett (ld. lentebb "az evangélium haszna").
- "Kövess engem!" - Hálából mindazért, amit Jézus tett, rendeld alá magadat Krisztus uralmának
életed minden területét beleértve! Élj úgy, mint Jézus Király követe ebben a világban! Ez utóbbi
hangsúlyozásáról nagyon sok "evangélista" egyszerűen megfelejtkezik. Pedig Isten éppen ezzel a
céllal kötötte az új szövetséget az ő népével, t.i. hogy az végre betöltse Isten törvényét, hogy a
Nagy Király akarata szerint éljenek ezen a földön, bizonyságul, világosságul a népek számára és
bemutatva a világnak, hogy mit jelentene Isten eredeti teremtési szándékának megfelelően élni
az emberi életet (tehát nem azért, hogy elnyerjék Isten szeretetét, hanem azért, mert már
elnyerték)!
Jer 31:33 Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és
Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
Ez 36:25-28 És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden
tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. 26 És adok néktek új
szívet és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek
hússzívet. 27 És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én
parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. 28 És
laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én leszek
néktek Istenetek.
Ezzel összhangban ír Pál is a Római levélben:
Rm 8:3-4 Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt,
az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a
bűnt a testben, 4 Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test
szerint járunk, hanem Lélek szerint.
Ez nem csak a mi "megigazításunkról" szól (noha ez is nagyon fontos folyománya az
evangéliumnak, ld. evangélium haszna), hanem a "megszentelődésünkről" is, hogy t.i. végre
elkezdhetünk egy az Isten igazságát tükröző életet élni! Igen valószínű, hogy így kell értsük a 2
Kor 5:21-et is, mely szintén nem csak a mi megigazulásunkról szól:
2 Kor 5:21 Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk [azért], hogy mi Isten
igazsága legyünk ő benne.
Isten népének mindig is ezzel, a nép életének minden szegmensét átható, megszentelt, Isten
igazságát, igazságos uralmát tükröző élettel kellett volna bizonyságot tennie Istenéről az egész
világ előtt:
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5Móz 4:5-8 Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, a mint
megparancsolta nékem az ùr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a
földön, a melybe bementek, hogy bírjátok azt. 6 Megtartsátok azért és
megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcseségtek és értelmetek a népek előtt, a kik
meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a
nagy nemzet! 7 Mert melyik nagy nemzet az, a melyhez olyan közel volna az ő Istene
[olyan mély szeretetkapcsolatban népével], mint mi hozzánk az ùr, a mi Istenünk,
valahányszor hozzá kiáltunk? 8 És melyik nagy nemzet az, a melynek olyan rendelései és
igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, a melyet én ma adok elétek?!
Mindennek fényében kell olvassuk azt, amit Jézus mond a Hegyi beszédben:
Mt 5:14-20 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. 15
Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és
fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak. 16 ùgy fényljék a ti világosságtok az
emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei
Atyátokat. 17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére.
Nem jöttem hogy eltöröljem, hanem inkább hogy betöltsem. 18 Mert bizony mondom
néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényvből egy jóta vagy egyetlen pontocska el
nem múlik, a míg minden be nem teljesedik. 19 Valaki azért csak egyet is megront e
legkisebb parancsolatok közűl és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában
a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában
nagy lészen. 20 Mert mondom néktek, hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és
farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.
- "Aki énutánam akar jönni, vegye fel az ő keresztjét!" - Vállald a Krisztus követesével együtt járó
szenvedést és mártírhalált is! Ez olyan, mintha ma Jézus azt mondaná, hogy „aki énutánam akar
jönni, üljön be az ő villamosszékébe”, vagyis számoljon azzal, hogy a hitéért akár még az életét is
elvehetik.
- "Tegyetek tanítványokká minden népeket!" - Álljatok be Isten világméretű missziójába!
Tanítsátok meg másoknak is, szavakkal, tettekkel és egész életetekkel, hogy mit jelent Jézus Király
követeiként élni ebben a világban (mind a magánéletben, mind a különböző társadalmi
szférákban és struktúrákban és a különböző hivatásokban).

Az evangélium haszna
A másik gyakori hiba, hogy összetévesztjük az evangéliumot annak valamelyik hasznával, mint
például:
- megigazulás
- bűnbocsánat
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- fiúvá fogadtatás
- megváltás
- üdvösség
- megszentelődés
- Istennel való kapcsolat/közösség helyreállása
- stb...

Hogyan lehet mindez a "haszon" az enyém?
- Az evangélium hittel való megragadása, a Jézus Krisztusba (különösen is az ő halálába, és
feltámadásába) vetett hit által.
- A Krisztussal (az ő halálában és feltámadásában) való egység által.
- A Szentlélek által.

Az evangélium leszűkítése
"Az evangélium olyan, mint egy ketrecbe zárt oroszlán. Nem kell megvédenünk, csupán ki kell
eresztenünk." (Charles H. Spurgeon)
Hogyan szoktuk "ketrecbe zárni", azaz leszűkíteni az evangéliumot? Röviden: az evangélium egyik
vetületének kizárólagos hangsúlyozásával illetve az evangélium valamely hasznának kizárólagos
hangsúlyozásával. A leggyakoribb leszűkítések a következők:
1. Az evangélium az én személyes üdvösségem jó híre. Ld. fentebb.
2. Az evangélium a „megtérés evangéliuma”. Az evangélium által támasztott egyik
követelményt azonosítják az evangéliummal. Vagyis ez annak a jó híre, hogy újat
kezdhetsz Jézussal. Jézusban egy segítőt kaptál egy új élethez. Ám az evangélium nem
egy „jó parancs” (Mit kell tegyek?), hanem „jó hír” (Mit tett Isten Jézusban?)
3. Az evangélium csupán egy történelmi esemény, a kereszt hangsúlyozása. Jézus meghalt a
mi bűneinkért (1 Kor 15:3; 1 Kor 1:18; 2:2). Bármilyen fontos és központi jelentőségű is
ez az esemény, ez nem a teljes evangélium. Természetesen van létjogosultsága annak,
hogy a keresztet vagy Jézus életének egyes mozzanatait kiemeljük, például evangelizáció
vagy bibliatanulmányozás alkalmával, de sohasem szabad úgy bemutatnunk ezeket az
eseményeket, mintha ez lenne a teljes evangélium.
4. Jézus életének, halálának és feltámadásának szétválasztása, mintha a lényeg csak a
kereszthalál lenne. Jézus földi szolgálata Isten országának erőteljes bemutatása volt,

15

5.

6.

7.

8.

9.

halála a bűn, Sátán, démoni fejedelemségek és a halál (elmúlás) uralmának
(„országának”) megtörése, feltámadása pedig Isten az egész teremtett világra kiterjedő
megújító, újjáteremtő munkájának a kezdőpontja volt. Mindhárom esemény szervesen
összekapcsolódik egymással az Isten országának evangéliuma szempontjából.
Az evangélium, mint Jézus helyettes áldozata. Noha valóban központi jelentőségű Jézus
kereszthalálának ez az aspektusa, ez mégsem az egyetlen jelentősége és aspektusa
Krisztus halálának (ld. fentebb a kozmikus aspektust, Kol 2:15; 1 Pét 3:22; Ef 1:20-22; 1
Kor 15:24-26; Rm 8:38-39).
Az evangélium csupán a bűnbocsánat evangéliuma. Isten azonban nem csak a
lázadásunkat bocsátotta meg, hanem igaznak, szentnek, tökéletesnek is nyilvánított
(megigazulás). Mindkettő hihetetlenül fontos személyes haszna vagy aspektusa az
evangéliumnak, ám ez nem az összes haszon és ez nem a teljes evangélium. Kétségtelen,
hogy a Reformáció idejében valóban kiemelt fontosságú volt az evangélium ezen
hasznának felfedezése és hangsúlyozása a római egyház által hirdetett
cselekedetekből/érdemek alapján történő „megigazulással” és a búcsúcédulák
árusításával szemben.
Az evangélium a mennybe jutásunk jó híre, mintha a menny lenne a végállomás. Persze,
hogy jó hír, hogy akik Krisztusban halnak meg a jelenlegi mennybe kerülnek, azaz oda,
ahol Jézus Krisztus és az Atya van jelenleg. De a menny „csak” egy ideiglenes állapot/hely
az üdvtörténet szempontjából. Az igazi örömhír az, hogy a mennyei Jeruzsálem alá fog
szállni és egy új földön fogunk örökre együtt élni és uralkodni a Szentháromság Istennel.
Mondhatnánk úgy is, hogy nem a menny, hanem a föld a mi végső otthonunk (ld. Hegyi
beszéd, ahol a mennyek országa azonos a földdel, Mt 5:3,5,10)!9 Az evangélium Isten
uralmának helyreállítása úgy a földön, mint a mennyben is. Feltámadott testben fogunk
uralkodni az újjáteremtett (bűntől megtisztított) földön.
Az evangélium, mint teológiai közhely vagy kiüresedett és elvont teológiai tantétel
(doktrína). Az evangéliumnak nagyon komoly teológiai tartalma van, de nagyon nagy
hibát követünk el, ha csak mint teológiai tantételt mutatjuk be az evangéliumot, még ha
igaz is ez a tantétel (van hamis evangélium is, Gal 1:6-9). Illetve, hogy minden tanításra
ráhúzzuk ezt a fogalmat (ld. a bevezetőt). Az evangélium nem egy elcsépelt, kiüresedett
kegyes frázisok puffogtatásából álló tanítás, hanem az „Isten ereje” (Rm 1:16; 1 Kor 1:18;
2:4-5), amely által Isten az egyének, közösségek, a társadalom és az egész világ
helyreállítását munkálja.
Az evangélium a szegények evangéliuma (Lk 4:18). Azaz csupán egy ún. szociális
evangélium, ahol a szegényeken, rászorultakon segítünk, azok fizikai szükségleteit
próbáljuk betölteni. Ez azonban az evangéliumba vetett hitnek csupán az egyik fontos

9
Ld. „Milyen lesz a Menny?”
(http://istenalma.hu/sites/default/files/Milyen%20lesz%20a%20Menny%2020121205.pdf )
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gyümölcse, de nem maga az evangélium. Az evangéliumba vetett hitnek ilyen és ehhez
hasonló cselekedetekben is meg kell nyilvánulnia (Jak 2:18; Ef 2: 10).
10. Az evangélium a „Legyél olyan, mint Jézus!” örömhíre. Jézus csupán, vagy elsősorban a
példaképem és nem a Megváltóm.
Jézus és az Isten országa
A legnagyobb hiba kétségtelenül az, ha elszakítjuk a Királyt a királyságától, vagyis elválasztjuk
Jézust Isten országától. Vagy Jézusról beszélünk csupán, Isten országa említése nélkül, és csak úgy
mutatjuk be, mint személyes Megváltót, de nem mint mindenek Urát és Királyát vagy Isten
országáról beszélünk Jézus Krisztus és az ő megváltói munkája említése nélkül. Az első esetben
egy meglehetősen én-központú, szélsőségesen individualista evangéliumi szemléletet kapunk,
ahol nem igazán van hely a missziói lelkület számára, ahol nem számít Isten kozmikus terve, sem
az, hogy mi a szerepem ebben a tervben, csupán az én személyes üdvösségem a fontos. A másik
felfogás pedig könnyen egy túlságosan optimista társadalmi aktivizmushoz és triumfalizmushos
vezethet. „Fogjunk össze és hozzuk el Isten országát!”
Az evangélium Isten országa eljövetelének az örömhíre, ám Isten országa Jézus Krisztus
személyében jött el és öltött testet e földön (és ölt testet folyamatosan az ő „teste”, azaz az
egyház által). Isten országának evangéliuma Jézus Krisztus evangéliuma. A kettő egymástól el
nem választható. Isten országába a Jézus Krisztusba vetett hit által kerülhetünk be. A Jézusba
vetett hit által nem csak üdvösséget, örökéletet, bűnbocsánatot stb. nyerünk, hanem Isten
országának, mennyei uralmának földi képviselőivé is válunk, azaz „Isten fiai”-vá.
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Kidolgozás alatt…
Robi kommentjei:

This is the way I would put your graphs into words.
The gospel is God's means of saving us through Jesus' life, death and resurrection. He
regenerates us. New Birth. Forgiveness and righteousness. Objective.
He redeems us for the ultimate goal of relationship with Himself. This is eternal life. We
become His children and are enabled to live in a daily relationship with God through the
gospel. We see His glory in the cross. We behold His beauty at Golgatha.
This relationship with God through Jesus Christ will produce fruit. The fruit is the result
of a life lived in relationship with Jesus. i.e Vine and the branches. The fruit is the fruit of
the Spirit. These are character issues. He begins to change our character.
Then as He changes us from the inside out, we will begin to impact those around us. Our
lives will impact those in our family, church and society. This is our calling which
should never be confused with our goal in life (knowing God) or the fruit (character) in
our life. If we confuse this as either the means, goal or result then we will have many
problems.
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