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Bevezető sorok

Talán már többször megvallottam, mennyire szeretem 
Márk evangéliumát. Azért is, mert ez a legrégibb evan-
gélium, az ősevangélium. Máté és Lukács már ismer-
ték, föl is használták (János pedig mind a hármat). 
Márké, ha jól emlékszem, hatszázhat versből áll, és 
ebből közel hatszázat Máté beleépített saját evangéli-
umába.

Márk nagyon kedves, szinte gyermekded görög stí-
lusban írt. Ez az evangélium a legrövidebb, tulajdon-
képpen nincs is befejezve. Az is lehet, hogy szerzője 
pont a befejezés előtt halt mártírhalált.

Márk János egészen fiatal ember, édesanyja jómó-
dú asszony. Jeruzsálemben szép háza volt, és ott gyűlt 
össze az ősi gyülekezet. Pünkösdkor ott töltetett ki a 
Szentlélek, ez volt az a bizonyos felház. Márk János 
tehát egészen korán megismerkedett az ősgyüleke-
zettel. Elképzelhető, hogy amikor Jézust elfogják a 
Gecsemáné-kertben, ő volt az a fiatalember, akinek 
megragadják ruháját, és mezítelenül menekül el (Mk 

14,51-52). Nem bizonyítható, de sok nagy bibliatudós 
Márk Jánost sejti ebben a lelkes leselkedőben.

Gyökössy Gyökössy A lényeg - Márk.indd   5 2021.09.29.   16:37:18



6

Az viszont biztos, hogy később, a Szentlélek kitöl-
tetése után Barnabással – aki a nagybátyja volt – és 
Pállal missziói útra indul, s Pergéig együtt mennek. Ott 
valami történik Silás, Pál, Barnabás és Márk között, 
úgyhogy Barnabás és Márk visszatérnek Jeruzsálem-
be, Pálék pedig továbbmennek (vö. ApCsel 13,1-14). 
Krizosztomosz* egyházatya 407-ben azt írja erről, hogy 
Márk János vagy megbetegedett, vagy honvágya tá-
madt, esetleg nagyon vágyott az édesanyja után; vagy 
éppen, fiatalember lévén, megriadt a hallatlan nagy 
missziós feladattól – nem tudjuk pontosan.

Később a Rómában tartózkodó Péter levelében mint 
szeretett fiát említi (1Pt 5,13). Úgy sejtjük, hogy Márk 
több nyelvet beszélt, és Péter apostol, az egyszerű ha-
lászmester tolmácsa lehetett. Pál mellett is ott találjuk 
Rómában, amikor az apostolt jóformán mindenki ri-
adtan elhagyja, az oroszlánok fogai már őrlik az első 
mártírokat – közöttük Pál sok ismerősét. Később Lu-
kács mellett is kitart.

Márk tehát a nagy oszlopapostolok mellett szolgál. 
Mindjárt az első félszázad elején összegyűjti Jézus be-
szédeit, és papiruszra veti az első evangéliumot. Idő-
rendben tehát övé a legelső.

Ma az egyháztörténelem azt tanítja, hogy ez az 
evangélium úgy születhetett, hogy Márk előbb megje-
gyezte, aztán följegyezte Péter apostol igehirdetéseit. 

* más néven Aranyszájú Szent János
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Ez a fiatalember olyan sokszor fordította Péter beszé-
deit, mondta tovább latin vagy görög nyelven, hogy 
tökéletesen megjegyezte, pontosan tudta, mi hogyan 
és mikor történt. Tulajdonképpen ha Márkot olvassuk, 
akkor egy kicsit Pétert halljuk.
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1.
A Messiás-próba

Mk 1,12-13

A Lélek [Pneüma] pedig azonnal kivitte [Jézust] a 
pusztába. Negyven napig volt a pusztában, miköz-
ben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és 
angyalok szolgáltak neki.

Márk evangélista Jézus megkísértését a tőle megszo-
kott tömörségben írja le. A leglényeget ragadja meg: 
a Jézusban „lakozó” Lélek, Jézus Pneümája szinte 
kényszerítette Jézust, hogy elvonuljon és a pusztába 
menjen. Nyilvánvaló, hogy ez a Pneüma azonos Isten 
Szentlelkével, Aki belülről kényszerítette, majd vezette 
Jézust. Gondoljunk csak Ezékielre; a prófétát szintén 
a Lélek „állította be” a szolgálatra: „A lélek fölemelt, 
és elragadott engem. Én pedig mentem keserűen, fel-
indult lélekkel, de az Úr kemény kézzel tartott engem.” 
(Ez 3,14)

De miért volt szükség arra, hogy a Lélek a pusztá-
ba ragadja Jézust? Azért, hogy elhívása és keresztsé-
ge után meg is próbáltassék. Mielőtt „munkába áll”, 
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szakító- vagy más néven terhelési próbát kell kiállnia, 
mint egy hídnak vagy egy felvonónak. És ezt senki el 
nem kerülheti, akit az Atya elhívott. Mire leszel képes, 
mit bízhatok rád, mekkora terhelésnek lehetsz kitéve? 
– Az Atyának és nekünk is meg kell ismernünk ezekre 
a kérdésekre az őszinte választ!

Jézust tehát a pusztába kényszeríti, vezeti a Lélek, 
s ott megjelenik számára a nagy Kísértő, a Sátán. A 
kísértés részleteit jól ismerjük Lukács evangéliumá-
ból (4,1-13). Írásaimban már többször foglalkoztam a 
„nagy szakítópróbá”-val,* ezért most csak vázlatosan, 
inkább saját lelkiismeret-vizsgálatunk szempontjából 
tekintjük át.

A nagy Kísértő, a Diabolos szerepe tulajdonképpen 
két pólusú:

– ellentmond Istennek, és 
– vádolja az embert.
Nem ismerős? Találkoztál már vele?...
Valaki elmondotta, hogy egy időben szinte félt is-

tentiszteletre járni, mert egy hang benne szüntelen 
vagy ellene kiabált az Igének (egy ilyen alkalommal 
majdnem hangosan felkiáltott); vagy pedig minden 
Ige, amit hallott – még az áldó, gyógyító, biztató Ige is 
–, vádlón csapódott lelkébe. Úgyannyira, hogy majd’ 

* Például A nagy birkózás című Kézfogás-füzetben, és a Nagy a 
kísértés c. Kézfogás a magasból kötetkében (Szent Gellért Kiadó)
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összeroppant alatta. Hiába bánta meg és tette le bű-
neit, újra és újra vádolta a régi bűneivel. Aztán pedig 
a következő órában a belső sugdosó hang hatására 
bolondságnak tartotta az egészet.

Igen, ez a Sátán: ellentmond és ellentmondásra 
kényszerít – vagy vádol, és így akarja összeroppantani 
az ember fiait. Ő a nagy Súgdosó, aki tudja, mivel tud 
őrületbe kergetni bárkit, aki odafigyel rá. Az ős Kísértő 
mindig is Tagadó, Negatív Erő; ezért is nevezzük őt az 
Antiléleknek. Az Antilélek be akar törni Jézus Lelké-
be, és ki akarja onnan „szorítani” a Pneümát, az Isteni 
Lelket. Ez a kívülről jövő kísértés. De Jézusnak része 
volt olyan kísértésben is, amely belülről támad.

Amikor Jézus böjtölt, mégpedig negyven napon át: 
emberi testet és emberi testében emberi pszichét is 
sanyargatott. Tehát meg kellett birkóznia az éhséggel 
és az azt kísérő minden pszichikai jelenséggel is. Azt 
mondják, hogy az éhezők egy idő után víziókat látnak: 
képeket, fenyegető alakokat, amelyek a psziché mé-
lyéről – a szenvedő emberi lélek mélyéről – vetítődnek 
ki. Leggyakrabban tekerődző, tüzes kígyók jelennek 
meg az éhező lelki szeme előtt. Minden bizonnyal Jé-
zus is ezeket látta; az eredeti görög szöveg thérionja, 
amit a mi Bibliánk vadállatnak fordít, kígyót is jelöl 
(pl. az ApCsel 28,4-5-ben). A kígyó pedig az ősi Kísértő 
egyik „jele”!
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