
 

 

 

 

 
 

Szabó J. Róbert lelkipásztor 

KINEK MONDOTOK ENGEM? 2. 
Az egyház építője és alapja 

Máté 16,18a. 
 

Litér, 2017. január 14. 

Az előző vasárnapon egy négy részes sorozatot kezdtem, amelyben a ke-

resztyén gyülekezet, a keresztyén egyház négy „alappilléről” szólok. A 

múlt vasárnap az első pillérről taníthattam. A keresztyénség alaphitvallásáról, 

ahogyan azt Péter vallotta: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Ez az a hitval-

lás, amely megkülönböztet bennünket, minden más hiten lévő embertől. Mi, a 

Szabadító gyülekezetének tagjai vagyunk. Az ad értelmet létezésünknek, hogy 

Őt imádjuk és szolgáljuk. 

Miután Péter a világon először kimondta azt, amit azóta, milliók és milliók 

vallottak és vallanak: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”, Jézus ezt 

mondta: „Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán 

építem fel egyházamat…” (Máté 16,18a) 

A katolikus egyház ettől a mondattól eredezteti például a pápaság intézmé-

nyét mondván, Krisztus Péterre építette fel egyházát. Mások szerint Jézus a ke-

reszténységet nem Péterre, hanem arra a hitvallásra alapozta, amelyet Péter 

kimondott. Egy harmadik verzió szerint Jézus végső soron önmagára épített 

egyházát, hiszen Péter hitvallása róla szólt. Vajon kinek van igaza? 

Mégis mit akart elmondani Jézus a tanítványainak, amikor ezt mondta: „… én 

ezen a kősziklán építem fel egyházamat”? 

Először is ki, kik az egyház, a gyülekezet építői? Talán azok az emberek, 

akik a gyülekezetbe járnak, fenntartják azt adományaikkal, netán dolgoz-

nak is a közösségben? A lelkipásztorok, akik tanítanak, vagy a gyülekezet ve-

zetői, akik a döntéseket hozzák és irányítják annak lelki és gazdasági életét? 

Jézus szavaiból világosan kiderül, hogy az egyházat, a gyülekezetet egy valaki 

építi, formálja, alakítja: Ő maga – „én… építem fel egyházamat…”! 

Az Ő döntése áll egyházunk, gyülekezeteink évszázados története mögött is. 

Litéren is az Ő akaratából született református közösség. Jézus ezt nem valami 

ellen hozta létre, hanem valamiért! Azért, hogy megtartsa népét, és rajtuk ke-

resztül elérjen és megmentsen másokat. De ha elveszítjük Krisztust, ha céljait, 

bármi más kezdi felváltani, akkor értelmét veszti a létezésünk!  
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A második fontos dolog, amit meg kell értenünk az az, hogy az egyház, a 

gyülekezet Jézus tulajdona! Kié másé lenne a gyülekezet, amikor Ő az, aki 

elhívja tagjait; Ő az, aki drága vérén megváltotta őket; és Ő az, aki beépíti őket 

az általa létrehozott közösségbe. Ő az, aki egyen-egyenként alkalmassá tesz 

bennünket egy-egy gyülekezeti részfeladat ellátására azáltal, hogy Lelke által 

különböző ajándékokat ad nekünk, hogy azzal szolgáljuk az Ő, azaz Építő és 

Tulajdonos céljait! 

Sokszor beszélünk arról, hogy az életünk Krisztus tulajdona, amit ajándékba kap-

tunk, és egyszer majd el kell számolnunk azzal, hogy mit kezdtünk ajándék éle-

tünkkel. De vajon gondolunk-e így a saját gyülekezetünkre, mint ami szintén 

Krisztus tulajdona, amit szintén ajándékba kaptunk, és amelyről éppen úgy 

számot kell majd adnunk, mint az életünkről? Jézus az ítélet napján majd azt is 

megkérdezi tőlünk, hogy mit kezdtünk azzal az ajándékkal, amit a gyülekeze-

tünkben kaptunk? Építettük-e azt teljes szívünkből vagy lusták voltunk bármit is 

tenni érte? Felvirágoztattuk? Csupán élveztük áldásait, vagy éltettük is azt az-

által, hogy időnkkel, adományainkkal, szolgáltunkkal hozzátettük valamit? 

Az egyház, a gyülekezet tehát Jézus tulajdona, és az, ahogyan törődünk azzal, 

ahogyan megbecsüljük azt, arról árulkodik, hogy mennyire értékeljük magát 

a Tulajdonost: Jézus Krisztust! 

A harmadik fontos az kell legyen, hogy mi az, amire Jézus, az Építő és a 

Tulajdonos, felépíti az Ő egyházát, és abban gyülekezeteit. Kiről, kikről, 

vagy miről szól Jézusnak ez a mondta: „Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán 

építem fel egyházamat…”? Péterről? Arról a hitvallásról, amit kimondott? Krisz-

tusról magáról? 

Érdekes szójáték található ebben a mondatban! Jézus a „Péter” és „kőszikla” 

szavakkal „játszik”. A „Petrosz” nagy sziklát jelent, a „petra” kis szikladarabot 

jelent, ami a nagyból származik. Arámul még kifejezőbb ez a mondat: „Simon, 

Barjona, te Kéfa vagy, és én ezen a kéfán építem fel az én templomomat!”. 

Péter tehát nem az alap, akire Jézus az egyházát felépíti, hanem az első kő, 

pontosabban az első „kövecske”, akit az Úr beépít az Ő templomába! 

Egy másik Szentírásban található mondat is így érthető: „Mert ráépültetek az 

apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben 

az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és 

akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.”1 – Egyértelmű, hogy 

itt sem Péterről van szó, akire felépül Isten egyháza! 

Úgy képzeljétek el Isten egyházát, mint egy épületet! Az alap, amim az egész 

nyugszik: Jézus, mert Ő „a sarokkő…, akiben az egész épület egybeilleszkedik, 

és szent templommá növekszik…”. Az alapra épülő első téglasor az apostolok 

és a próféták, ahogyan hallhattuk: „ráépültetek az apostolok és a próféták 
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alapjára”. S végül jönnek az utánuk jövő hitvalló nemzedékek, benne mi is, akik 

hittel valljuk Krisztust: Urunknak és Megváltónknak! 

Péter tehát az első „kövecske” Isten Jézusra épülő egyházában, aki először is-

merte fel Jézus személyének valódi titkát, azt, hogy Ő „a Krisztus, az élő Isten 

Fia”! Ezt a titkot azóta milliók és milliók ismerhették fel, hogy azután ők maguk 

is, akárcsak Péter, majd a többi apostol, hitvalló őseink, Isten többi megváltott 

gyermekével együtt, élő kövekként beépüljenek Isten templomába! És Péter 

nem értette félre Jézus neki mondott szavait, mert később maga is ebben az 

értelemben írta a rábízottaknak: „… ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel 

lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek 

kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.”2 

Az egyház, a gyülekezet tehát nem egy intézmény, nem egy szervezet, 

nem egy templom, nem egy épület! Mindezek csak a „kirakat”, mert mi, 

a hívő emberek vagyunk: a gyülekezet, a templom, a lelki épület, amely értel-

met és életet ad az intézménynek, a szervezetnek, a templomnak! 

Az egyház, a gyülekezet nem egy dogma, nem egy tanrendszer, amelyet is-

merni kell! Hiszen tudhatod a hitvallást anélkül, hogy vallanád is azt! De hisszük 

és valljuk, hogy Jézus az Úr, akkor mi így együtt vagyunk a legnagyobb hitvallás 

és bizonyság Krisztus hatalmáról! A Jézusnak szentelt életek szövetsége a leg-

nagyobb hitvallás, ami élettel tölti meg az egyház tanításait, és megeleveníti a 

hitvallások halott betűit! 

Az egyház, a gyülekezet nem egy névjegyzék, amelybe felveszik az embert. 

Krisztus egyháza, a gyülekezet élő kövekből épül fel, olyanokból, akik egyen-

egyenként Isten megváltott gyermekei, akik személyesen elkötelezték magukat 

Jézus Krisztus követésére és szolgálatára. Hiába szerepel a neved egy egyház, 

egy gyülekezet névsorában, ha nem vagy Krisztus egyházának, gyülekezeté-

nek élő tagja, aki, mint élő „kövecske” építed és erősíted Isten lelki templomát! 

S végül még egy kérdés: Vajon mit is építünk mi együtt? Isten lelki templomát, 

vagy egy élettelen valamit tákolgatunk, szépítgetünk, és próbálunk életben 

tartani? De lehet-e életben tartani azt, ami halott? Talán sokkal inkább könyö-

rögnünk kellene valódi feltámadásért!  

Jézus mondja: „Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az 

Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én 

nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.”3 (János 

16:24) Ámen! 

1 Efezus 2,20-22. 

2 1Péter 2,5. 

3 János 16,24. 

                                                           

6 


