
 

 

 

 

 
 

Szabó J. Róbert lelkipásztor 

KINEK MONDOTOK ENGEM? 1. 
Az egyház hitvallása 

Máté 16,13-17. 
 

Litér, 2017. január 8. 

Van úgy, hogy az ember évtizedekig csinál valamit, azután egyszer csak 

megáll, és felteszi magának a kérdést: „Miért csinálom ezt? Mi az értelme 

ennek az egésznek?” Mert a múló évek könnyen elfeledtetik velünk azt, miért 

választottuk azt az utat, amelyen elindultunk egykor. Ezért újra és újra szükség 

van arra, hogy tisztázzuk a motivációinkat, és ha szükséges, akkor korrigáljuk az 

irányt, nehogy messzire kerüljünk eredeti szándékainktól. 

Istenben hívő emberként, gyülekezetként, egyházként is szükségünk erre a mo-

tiváció-vizsgálatra és irány-korrekcióra, és mind erre kiváló alkalmat ad a refor-

máció 500 éves évfordulója! 

Ezt segítendő, négy vasárnapon az egyház, a gyülekezet négy fontos alappil-

lérére szeretném a figyelmeteket irányítani: ma (1) a „Hitvallásunkra”, azután 

(2) az „Alapra”, majd a (3) „Tekintélyünkre és feladatunkra”, végül pedig (4) a 

„Bizonyosságunkra és reménységünkre”. 

S mindezt egyetlen bibliai szakaszon keresztül fogjuk megtenni, a Máté 16:13-

19-en keresztül, amelyből ma öt verset olvasok fel: „Amikor Jézus Cezárea Filippi 

területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Em-

berfiát?” Ők így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, 

megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Erre megkér-

dezte tőlük: „Hát ti kinek mondotok engem?” Simon Péter megszólalt, és így 

felelt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Jézus így válaszolt neki: „Boldog vagy, 

Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én meny-

nyei Atyám.” 

Először arra hívlak benneteket, hogy nézzük meg ennek az idézett bibliai 

szakasznak a hátterét!  

A Máté 16. fejezete fordulópontot jelent Jézus Krisztus szolgálatában! Ekkora 

már mindenki hallhatott Róla és tanításairól. Sokan tanúi lehettek csodáinak, 

gyógyításainak, és bizonyára szájról-szájra, faluról-falura terjedt a híre: „Hallottál 

már Jézusról, a tanítóról, aki Galileából származik?” Ha volt valami, amit Jézus-

sal kapcsolatban kérdésként feltettek azokban a napokban az az volt, hogy: 

„Kicsoda Ő valójában?” 
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De nemcsak a nép egyszerű fiai hallottak Jézusról, és nem csak ők kérdezték 

azt, hogy ki is ő valójában! Izráel vallási vezetői is hallottak Róla, és ők is kérdez-

ték: „Kicsoda Ő?”  De az, amit hallottak Róla, az inkább félelemmel, irigységgel, 

haraggal töltötte el őket, és Jézust felforgatónak, hazugnak és tévtanítónak 

tartották, akit valamiképpen el kellene hallgattatniuk.  

Amikor elérkezünk a Máté evangéliumának ehhez a szakaszához, akkorra már 

lassan körvonalazódig az, hogy Jézus földi élete milyen véget fog érni. S bár az 

egyszerű emberek szívesen hallgatták Jézust, mégis volt, amikor tetszett, és volt, 

amikor megdöbbentette vagy megbotránkoztatta őket az, amit tanított.  

Jézust nagy tanítónak tartották, akinek szavai hatalommal bírtak, valakinek, aki 

képes csodákat tenni. De közben idegenkedtek és féltek is tőle, mert mindentől 

fél az ember, amit nem ismer, vagy amit nem ért. S ellenségei is egyre erőtelje-

sebben támadták, fogást keresve mindabban, amit szólt és cselekedett. Nagy 

volt tehát a személye körüli zűrzavar. 

Jézus mindezzel nagyon is tisztában volt. Nem azért kérdezi, hogy: „Kinek mond-

ják az emberek az Emberfiát?”, mert fogalma sincsen arról, mit mondtak Róla, 

hanem azért, mert a tanítványait akarta a helyére rakni, hogy ők pontosan tud-

ják azt „kicsoda Ő”, akármit is mond a világ, Izráel népe, vagy népük vallásos 

vezetői! 

Jézus első kérdése így hangzott feléjük: „Kinek mondják az emberek az 

Emberfiát?”. S a tanítványok, akik alaposan ismerték a „szóbeszédet”, 

azonnal „szállítják” is a négy legjellemzőbb véleményt:  

(1) „Némelyek Keresztelő Jánosnak” – ezt gondolták Heródes és szimpatizánsai. 

– (2) „mások Illésnek” – sokan tévesen úgy értelmezték, hogy Illés újra megjele-

nik majd, mint a Messiás előhírnöke – (3) „megint mások pedig Jeremiásnak” – 

őt tartották a legjelentősebb prófétának. – (4) „vagy valamelyik prófétának” – 

azaz, ha nem Jeremiás, akkor Isten különleges szószólója. 

Ezek a válaszok, még ha tévesek voltak is Jézus kilétét illetően, de legalább 

nem ellenséges válaszok voltak, amelyek nem akartak tudomást venni külön-

legességéről. Valaki azt mondta a Jézus személyét illető közvélekedésről, hogy 

ezek a válaszok olyanok voltak, mint amikor „a lepke a fény körül mozog”. Von-

zotta őket az Úr személye, de nem értették azt, hogy miért, mert nem tudták 

annak látni, Akinek mutatta és kijelentette magát! 

Ma is sokan tisztelik Jézust, de nem imádják őt Istenként. Őszintén vallják, hogy 

jó ember volt, nagy ember, egy nagy erkölcs-tanító. Egy ember, aki különleges 

kapcsolatban állt Istennel. De nem hisznek abban, hogy Ő lenne a testté lett 

Isten. Csakhogy Jézus azért jött, hogy megkeressen és megmentsen bennün-

ket: Isten ellen lázadókat. S a nem elég csak jó véleménnyel lenni róla, vagy 

nagyra becsülni erkölcsi tanítását! A megmeneküléshez mindez nem elég! – A 
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menekülésünkhöz személyes találkozás, személyes felismerés, személyes átélés 

és személyes megtapasztalás szükséges! 

Ezért kérdez tovább Jézus, most már nagyon személyesen: „Hát ti kinek 

mondotok engem?” Olyan ez, mintha csak Jézus azt kérdezné: „De ti, akik 

követtetek engem, akik olyat is láttatok és hallottatok tőlem, amit mások nem, 

ti mit gondoltok felőlem?” – Nem túlzás, ha azt mondom, hogy ez a világegye-

tem legnagyobb kérdése! Ez az a kérdés, amelyre egyszer minden embernek 

meg kell majd felelnie: vagy ebben az életben, vagy a halál után. 

S míg az előző kérdésre a tanítványok könnyen válaszolnak, addig erre egyedül 

csak Péter tud! Mert mindig könnyebb elbújni mások véleménye mögé, mint 

kimondani azt, ami a legszemélyesebben az enyém! S mégis úgy gondolom, 

hogy Péter azt mondja ki, mint a többiek szószólója, amit együtt gondolnak Jé-

zusról! 

Péter válasza nagyon különleges: „Te vagy a Krisztus…”, és eddig bármelyik 

bátrabb zsidó ember elmehetett volna, de Péter hozzáteszi: „… az élő Isten 

Fia!”, vagyis: „Te, Isten vagy!”. És ez a válasz nem akármi volt, ez az, amit, ha 

gondolta is, nem mert kimondani eddig senki sem: „Tudom, hogy Te vagy a 

Messiás, aki azért jött, hogy megmentsen bennünket!” 

Vegyük észre, hogy Péter nem azt mondta, hogy „Én érzem, hogy te vagy 

a Krisztus.”. Nem azt, hogy: „Mások azt sejtik, hogy te vagy a Krisztus.” És 

még csak nem is ezt: „Szavaztunk a többiekkel, és úgy gondoljuk, hogy te vagy 

a Krisztus.” – Péter hitvallása egyértelműen és szilárdan kijelentő: „Te vagy a 

Krisztus, aki Isten!”. – És ez az, amit senki sem mondhat anélkül, hogy Isten Szent-

lelke erre fel nem nyitná a szemét, mert ez az igazság, amit magától nem 

mondhat az ember! Jézus ezért mondja ezt Péternek: „Boldog vagy, Simon, 

Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei 

Atyám.”  

A „boldog” szót fordíthatjuk így is: „áldott”. Az igazság felismerése tehát áldás, 

fentről kapott adomány, amelyet nem lehet megvenni, amit nem lehet tanulni, 

csak elfogadni lehet. S ez az igazság, amelyet Isten az előtt fedd fel, aki előtt 

akarja. Nem rajtunk múlik, hanem egyedül Isten szuverén döntésén! Jézust Is-

tennek vallani nem kiváltság, hanem kegyelem kérdése! Mi következik ebből? 

Az, hogy ha egy ember nem képes meglátni azt, hogy ki is valójában Jézus, 

akkor nem vitatkoznunk kell vele, meg jól megmondani neki a véleményünket, 

hanem imádkozni kell érte, és kérni, hogy Isten legyen kegyelmes hozzá is azzal, 

hogy felnyitja a szemét az igazságra. Mi következik ebből a hitvallássá váló val-

lomásból: egy fantasztikus áldás! 

Emlékeztek még az igehirdetésem elején feltett kérdésekre: „Miért va-

gyunk együtt? Mi az értelme annak, hogy idejárunk?” És egyáltalán mi 

értelme van ennek az egésznek: az egyháznak, a gyülekezetnek, az egész 

4 

5 

6 



Az egyház hitvallása – Máté 16,13-17. 

 
4 

keresztyénségnek? Hirdetni azt, ami senki más nem képes hirdetni: azt, hogy a 

Názáreti Jézus a Megváltó, az élő Isten! 

Ez az a mondat, amely örökre megkülönböztet bennünket, minden más szer-

vezettől, klubtól és szövetségtől! Mert akik a keresztyén egyház, egy keresztyén 

gyülekezet tagjaivá lesznek, azokat nem egy közös érdek, nem a valahová tar-

tozás, nem egy érzés, nem egy ideológia, hanem ez az igazság kapcsolja össze: 

a Názáreti Jézus a Megváltó, az élő Isten. 

És aki nem így gondolja, az nem nevezhető keresztyénnek. Nem számít, hogy 

jó embernek tartja-e Jézust, vagy jó véleménnyel van-e róla, netán szimpati-

kusnak tartja-e Őt, vagy nagyra becsüli erkölcsi tanítását! Mert nem lehetsz ke-

resztyén addig, amíg személyesen nem tudod igaz szívvel és őszinte hittel vála-

szolni azt, amit Péter: a Názáreti Jézus a Megváltó, az élő Isten. 

* * * * * 

„Hát ti kinek mondotok engem?” – ezt Jézus tőlünk is kérdezi! Mi kinek tartjuk 

Jézust? S az, amit erre a kérdésre válaszolsz, az arra is válaszol, hogy mit keresel 

itt, és miért jársz ide. Pontosabban: Kiért.  

Ha keresztény ember vagy, aki kapta azt a kegyelmet, hogy megismerhette 

Jézust, mint a Megváltót és az élő Istent, akkor nem élhetsz úgy, mint aki szá-

mára ez csak egy tucat információ! Ez az igazág maga az Élet, maga a Re-

ménység! S ha ez az igazság nem a te személyes hitvallásod, akkor: még elve-

szett ember vagy, akinek Megváltóra van szüksége!  


