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AZAZ EVANGÉLIUM NYITÁNYA EVANGÉLIUM NYITÁNYA

Alapige: Márk 1,1-8.Márk 1,1-8.

BevezetésBevezetés

Az új esztendő első istentiszteletén egy új igehirdetés sorozatot szeretnék kezdeni, amelynek azt a
címet adtam: „Az ember, aki Isten Fia volt”. Ebben a sorozatban Márk evangélista szemével követ-
jük végig Jézus Krisztus történetét. 

Márk evangéliuma a legrövidebb és legkorábbi evangélium. A hagyomány szerint Márk Péter ta-
núságtétele alapján jegyezte le Jézus történetét, akkor, amikor az apostol mellet szolgált a birodalom
fővárosában: Rómában. Az evangélista célja az volt, hogy pogány olvasói számára egyértelművé te-
gye, hogy a megfeszítet Jézus nem más, mint Isten Fia, akiben Isten emberré let, hogy minden benne
hívőnek szabadulást és új életet hozzon.

Ebben az igehirdetésben az evangélium nyitányával fogunk foglalkozni, amely látszólag nem is
Jézusról, hanem az Ő előfutáráról Keresztelő Jánosról szól. De amint hallani fogjátok, ezt csupán a
látszat, mert Márk it sem akar másról beszélni, mint Jézus Krisztusról,  az Isten Fiáról,  akivel az
evangélium emberi életeket megváltoztató útjára indult az emberiség történelmében.

Az evangélium kezdeteAz evangélium kezdete

De, hogyan is kezdődik ez a nyitány? Egy nagyon fontos mondatal: „Jézus Krisztus, az Isten
Fia evangéliumának kezdete...” (1,1) Ezzel a mondatal Márk megadja egész evangéliumának az
alaphangját! Egyértelművé teszi, hogy az evangélium, a jóhír, az örömhír, amelyet meg fog osztani
olvasóival nem egy információ csupán, ennél sokkal több, egy személy: Jézus Krisztus. Sőt, ennél to-
vább is megy, és ehhez hozzá teszi: akiben Isten emberré let. Mert ezt jelenti „az Isten Fia” kifejezés.

Miért fontos ezt elmondania? Azért, hogy olvasói az eslő pillanatól tisztában legyenek azzal, hogy
minden, amit leír döntés elé állítja őket. Evangéliumát olvasva, Jézussal fognak találkozni. Úgy fog-
ják látni Őt, mint akinek különleges hatalma van: gyógyít, parancsol a természet erőinek, szavainak
különleges ereje van, a halotakat támaszt fel. Márk azt akarja, hogy olvasói ne egy ember lássanak
csupán, hanem lássák meg, hogy minderre csak az Isten képes! És már it is vagyunk evangéliuma
központi üzeneténél: Jézus az ember, aki Isten Fia volt, vagyis akiben Isten let emberré. 

S miközben olvasói vele együt követik Jézus történetét, aközben szüntelenül döntés elé kerülnek!
El kell dönteniük, hogy hisznek-e abban, hogy Jézus az emberré let Isten. Nem csupán egy ember,
akinek különleges képességei vannak. Nem egy ember, aki valamiféle varázserővel bír, hanem Ő Is-
ten, aki azért jöt, hogy olyan közel jöjjön az emberhez, amilyen közel csak lehetséges. S annál nem
jöhetet közelebb hozzánk, minthogy azzá let, mint akik mi vagyunk! Mert Jézusban Isten nem csak
emberszerűvé vált, hanem ízig-vérig emberré let! Nemcsak belebujt a bőrünkbe, mint ahogyan mi
belebújunk egy jelmezbe, hanem teljesen emberré vált: éhezet, elfáradt, szenvedet, akárcsak mi.
Úgy, hogy eközben semmit sem veszítet isteni hatalmából! Jézus Krisztusban személye ezért párat-
lan: mert benne az isteni és az emberi elválaszthatatlan. 

Ez az igazság pedig döbbenetes, felfoghatatlan, mégis a hivő számára, aki megértete, hogy a min-
denható Isten számára semmi sem lehetetlen, mégis elfogadható. Márk tehát így állítja dönté elé ol-
vasóit! Elhisztek-e azt az igazságot, hogy Jézus Krisztusban Isten, aki számotokra olyan távoli, meg-
közelíthetetlen és elérhetetlen volt, egyszer s mindenkorra közel jöt: olyanná let, mint akik ti vagy-
tok, mi vagyunk: ízig-vérig ember. 

Az evangélium maga a történelemAz evangélium maga a történelem

Érdekes továbbá az is, hogy Márk, Mátéval és Lukáccsal ellentétben, semmit sem beszél Jézus szü-
letéséről.  Semmi másra nem összpontosít csak Jézus földi életének három évére. Hiszen Jézus azért
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születet meg, hogy hirdesse Isten jóhírét :  „Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa:
térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” (1,15), és ezt pecsételte meg életével és halálával.

Az evangélista három prófétának az alakját idézi meg: Malakiásét, Ézsaiásét, és Keresztelő Jánosét
(1,2-3). A három embert azért kapcsolja össze, mert mindhárman Isten régi szövetségéből mutatak
arra az újra, amelyet Isten Krisztusban akart kötni a világgal. Malakiás, Ézsaiás egyértelműen ószö-
vetségi próféták voltak. De Keresztelő János az, az ószövetség utolsó prófétája, akinek személye ösz-
szekapcsolja a régit az újjal, az Ószövetséget a Jézusban kötendő Újszövetséggel.

Márk pogányoknak írta az evangéliumát, akik nem ismerheték a héber Ószövetséget. Ezért nem
is idéz többet onnan az evangélista. De ennyit igen, hogy az olvasói megértsék azt, hogy Jézus meg-
jelenése egy sokkal nagyobb terv része! Lássák meg, hogy Jézus színrelépése egy azt megelőző lán-
colat fontos láncszeme, amelyben nélkülözhetetlen láncszemként ot van Malakiás, Ézsaiás és Ke-
resztelő János is, mint akik mindannyian az emberiség egy-egy meghatározot korszakában éltek. Jé-
zus tehát nem kitalált személy, egyfajta idealizált hős, hanem az emberiség történelmének része.

Az emberiség történelmének ezt a részét hívjuk: üdvtörténetnek, amely Isten kegyelmének, a bu-
kot ember megmentésének története. Sokan úgy gondolják, hogy az üdvtörténet egyfajta alternatív
történelem. Történelem a történelemben. Valamiféle mellékszál. De én úgy látom, hogy ez maga a
történelem. Minden más csak a kirakat, amely mögöt zajlik a lényeg, és amely gyakran elrejti a való-
ságot, az igazságot, hogy végsősoron a történelem célja az, hogy az ember az idők végén talákozzon
majd a történelem Urával. Az emberi élet nagy-nagy kérdése pedig az, éljen bármikor is a történelm
bármelyik korszakában, hogy hogyan fog majd találkozni az idők végén Krisztussal, mint Bíróval,
mint Isten Bárányával, aki elvete a világ, és benne az ő bűneit is.

Túl mutatni önmagunkonTúl mutatni önmagunkon

De térjünk vissza Keresztelő Jánoshoz, aki látszólag a Márk evangélium nyitányának központi
alakja! Azért mondom, hogy látszólag, mert valójában az ő küldetése, mindaz, amit tesz és mond,
túlmutat önmagán! És ezzel maga János is tisztában volt, ezért mondta: „Utánam jön, aki erősebb
nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. Én vízzel
kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni.” (1,7-8) 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy Keresztelő János küldetése haszontalan és főlösleges volt!
Egyszerűen csak azt jelenti, hogy Keresztelő János után jöt a lényeg: a Krisztus! János Jézusnak, a
megígért Messiásnak az útkészítője volt. Minden tetével és szavával ezt üzente: Tessék fgyelni arra,
aki utánam jön! Tessék tovább menni, mert ot jön az, aki fontos! Keresztelő János élete így mutatot
túl önmagán. Ez volt a küldetése, és ezt tökéletesen betöltöte. S neked és nekem sem kevesebb a kül -
detésünk: túl mutatni önmagunkon Jézusra, mint Megváltóra. 

Hiszen, amikor valaki Krisztusra bízza az életét, akkor nemcsak az élet sodrásába kerül bele, ha-
nem akkor válik a történelem igazi szereplőjévé! Sőt, alakítójává! Mert mint Isten megváltot gyer-
mekei, az életünkkel és a Krisztusról szóló bizonyságtételünkkel, mindannyian beleírunk, hozzáte-
szünk valamit az üdvtörténethez, abban segítkezünk, hogy a körülötünk élők az emberiség történel-
mének a végén úgy talákozhassanak a történelem Urával, Krisztussal, mint Akit már az idők vége
előt is úgy ismerhetek, mint az ő személyes Megváltójukat.

BefejezésBefejezés

Induljunk úgy erre az új évre, hogy azért imádkozunk, hogy mind a személyes életünk, mind pe-
dig gyülekezetünk élete túl mutasson önmagán, arra, Aki a lényeg: Jézus Krisztusra! De ez csak ak -
kor lehetséges, ha Krisztus békessége uralkodhat a szívünkben és közösségükben! Ámen!
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