
 

 

 

 

 
 

Szabó J. Róbert lelkipásztor 

KINEK MONDOTOK ENGEM? 3. 
Az egyház bizonyossága és ereje 

Máté 16,18b. 
 

Litér, 2017. január 22. 

Négy részes sorozatunk a keresztény gyülekezet, a keresztény egyház 

négy „alappilléről” szól. Ezen a vasárnapon a keresztény egyház, a ke-

resztény gyülekezet bizonyosságáról és abból fakadó erejéről szeretnék szólni.  

Ma a Máté 16: 18. versének második felét olvassuk, amely így hangzik: Az egy-

házamon – mondja Jézus: „… a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni…” 

(18b) Ez a mi bizonyosságunk! S ebből a bizonyosságból olyan erő fakadhat, 

amely képes legyőzi a világot! 

(1) Ez a vers nem arról szól, hogy a pokol erői nem próbálják elpusztítani 

Krisztus egyházát! Még csak nem is arról, hogy meg sem érinthetik, vagy 

időlegesen nem győzhetnek felette, hanem sokkal inkább arról beszélt Jézus, 

hogy a pokol erői próbálkozhatnak bármivel, végül mégsem tudnak diadal-

maskodni Isten egyháza felett! – A Jelenések könyve pontosan erről szól – erről 

és nem többről –, hogy az idők végén micsoda győzelemben lesz része azok-

nak, akik a történelemben mindvégig és minden körülmények között hűsége-

sek maradtak Krisztushoz!  

(2) Jézus az Egyház végső győzelméről beszélt! Annak az Egyháznak a győzel-

méről, amelyet élő kövekből épít lelki templomává. Ebbe az Egyházba nem 

lehet belépni, mert ide csak fentről beleszületni lehet! Azok pedig, akik nem 

születtek fentről, azaz nem születtek újjá, hiába voltak egy gyülekezet aktív tag-

jai, a pokol erői végül felmorzsolják az életüket! Ezért is fontos kérdés az, hogy 

Isten lelki családjának is tagja vagy-e már? 

(3) S végül Egyház, a gyülekezet azért is fontos, mert ez az az Isten által elkészí-

tett erődítmény, óvóhely, bunker, várerőd, amelyben életben maradhatunk a 

pokol erőinek támadásai között. Ezért nem tud a Biblia gyülekezet nélküli ke-

reszténységről, mert hívő emberként mindenkor életveszélyben vagyunk, és ha 

egyedül maradunk, akkor lelki értelemben, könnyebben „levadászható” cél-

ponttá tesszük magunkat! 

Jézus szavai a félelmetes valóságot sejtetik előttünk! Azt a valóságot, 

amely rejtve van előttünk! S legyünk ezért hálásak Istennek, mert képtele-

nek lennénk elhordozni a sötétségnek és a gonoszságnak roppant valóságát, 

ha csak egy pillanatra is beletekinthetnénk abba! Mert Isten kegyelme az, 
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hogy a pokol erőit teljes erejükben nem engedi kibontakozni, és a Sátán és 

annak angyalai éppen ezért nem zúdulhatnak rá erre a világra úgy, amint sze-

retnék! Pedig roppant erőkről van szó! 

De ez nem jelenti azt, hogy meg sem próbálják azt, hogy pusztítsanak és rom-

boljanak! Sok-sok tragédia, bukás, szomorúság, könny, háború, betegség, szen-

vedés, gyűlölet, gyilkosság, széthulló emberi élet és kapcsolat mögött olyan dé-

moni erők állnak, amelyeknek egyetlen céljuk az, hogy testestől-lelkestől elpusz-

títsák az embert. S bolond, aki azt gondolja, amit sokszor a horrorfilmek is sugall-

nak, hogy az ember a maga erejéből felveheti ellenük a harcot! Mi túl gyengék 

vagyunk, túl naivak, hogy azt gondoljuk, hogy egy olyan szuper-intelligencia 

mellett labdába rúghatunk, mint a Sátán!  

Mekkora ereje van a Gonosznak? (1) Gondold meg! A Sátán a világ legtisz-

tább, legtökéletesebb teremtményei: az angyalok közül is sokakat Isten ellen 

fordított! Akkor mi a tökéletlenek hogyan lennénk képesek egymagunkban fel-

venni vele a harcot? (2) Vagy nézz a Golgotára! Mert a kereszt azon túl, hogy 

Isten szeretetéről beszél, a Sátán erejéből is megmutat valamit! Ez az erő egy 

egész népet képes volt manipulálni, akik inkább neki engedtek, mintsem Isten-

nek! Ez az erő, amely olyan lelki és testi kínokat zúdított az ember Jézusra, ami-

nek mi csak töredékét sem volnánk képesek elviselni! 

Milyen módszerei vannak a Gonosznak? Az ő harcában nincsenek szabályok, 

szerinte minden megengedett: a cél nála valóban szentesít minden eszközt! 

Benne nincs együttérzés, irgalom! Feltérképez, ismeri a gyengeségeinket, a haj-

lamainkat, a legtitkosabb vágyainkat, hogy azokon keresztül manipuláljon 

bennünket! Sokszor nyíltan hazudik, máskor a nyilvánvaló igazsághoz csak egy 

apró hazugságot tesz hozzá. Kísértései kifinomultak és éppoly ránk szabottak, 

mint amilyen ránk szabott Isten akarata!  

De van, amit mindenekfelett gyűlöl a Sátán! Amit minden erejével, tudásával, 

hatalmával, szíve minden rezdülésével szeretne elpusztítani! A legnagyobb el-

lenségét az egész univerzumban: Isten egyházát, a keresztény gyülekezeteket, 

és benne minden újjászületett keresztény embert! 

Aki nem Isten gyermeke az a zsebében van! Ha egy kicsit ficánkolni kezd, akkor 

rácsap a zsebére, vagy felkínál valami tetszetőset, és máris helyreállt az általa 

szeretett nyugalom. De afelett nincs többé hatalma, akit Krisztus megmentett, 

kivett a zsebéből! Ezért gyűlöli megtért embereket a Sátán, és ott tesz keresztbe 

nekik, ahol csak tud, és ahol csak fogást talál rajtuk! 

Ezért van annyi biztatás abban, amit Jézus Péternek mondott: Az egyhá-

zamon – mondja Jézus: „… a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni…” 

(18b) Próbálkozhat a Sátán, de nekünk van menedékünk: Krisztus! Az Egyházat, 

az újjászületett keresztények közösségét, nem győzheti le soha, semmikor és 

semmivel. 
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Az Egyház a világban szenved, megvetik, gyengének tűnik, megfogyatkozik, 

sokan elhagyják és hűtlenné lesznek hozzá, ahogyan egyik hitvallásunk 

mondja: „néha kihaltnak látszik”, máskor úgy tűnik, hogy ki is hal – de az Egyház 

mégis mindig diadalmaskodik ezek felett, mert annak a Krisztusnak a tulaj-

dona, aki halálával és feltámadásával győzött a pokol roppant ereje és a sö-

tétség hatalmasságai felett! Ezért különbséget tehetünk szenvedő és diadalmas 

Egyház között.  S erről a különbségről keveset beszélünk! Szenvedő Egyházon a 

földön éppen élő hívőket, diadalmas Egyházon a már meghalt szenteket ért-

jük. Az Egyház egyik része itt harcol a földön a pokol erői, kísértései és csapdái 

ellen. Az Egyház másik fele viszont már győzött és Krisztussal van. S bár ez a két 

része fizikailag nem érintkeznek egymással, mégis egyek! 

Nekünk élőknek pedig kettős a bizonyosságunk: (1) Isten mindig erőt ad a go-

nosz erői elleni küzdelmeinkhez, és (2) a halálunk után, mi is belépünk a diadal-

mas Egyház tagjainak sorába, mint akik sok szenvedésen át, de mégis eljutottak 

Isten országába! 

Mi tehát a bizonyosságunk: hogy Krisztus megtartja azt az egyházat, ame-

lyet maga épít, és amely az Ő tulajdona! Ebből következik az, hogy semmi 

sem hiábavaló, amit Isten Egyházáért teszünk, még akkor sem, ha sok nehéz-

ség, akadály, kritika, ellenkezés követi minden Isten nevében kimondott sza-

vunkat és tettünket! 

Az egyház történelmében ebből a bizonyosságból táplálkozott az az erő, 

amely előre vitte az evangélium ügyét olyan időkben is, amelyekben inkább 

hallgatni és lapítani lett volna ésszerű és biztonságos. 

A Harmadik Birodalom idejében, a hite miatt bevittek egy német evangélikus 

lelkészt a hírhedt Gestapo helyi börtönébe. Rémült és kétségbeesett volt, ami-

kor a cellájába zárták. Egyszer csak hallotta, hogy valaki Jézusról prédikál a 

folyosón. Később így mesélte el ezt a történetet: „Ott ülök kétségbeesve, s egy-

szer csak hallok valakit beszélni. Ember, mondom magamnak, … ugyan mit ki-

abál ez? De hiszen: evangelizál! Itt, a Gestapo börtönében!” Akkor térdre bo-

rultam, és egész idő alatt esedeztem: „Uram, adj teljhatalmat neki! Nyisd fel a 

szíveket!” És miközben imádkoztam arra gondoltam: „Ez a jövő Egyháza. Egy-

ház a börtönben: az egyik bizonyságot tesz, a másik pedig elreteszelt ajtó mö-

gött térdel, és Istenhez kiált”.  

Ilyen az igazi egyház, a tulajdonképpeni, amit Jézussal együtt el akarnak pusz-

títani, látszólag legyőzött, és mégis győz, mert rajta „… a pokol kapui sem fog-

nak diadalmaskodni…” Ámen! 
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