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Litér, 2017. január 28. 

Négy alkalommal ezelőtt elkezdett sorozatunk utolsó részében a keresz-

tény egyház, a keresztény gyülekezet tekintélyéről, felelősségéről és fel-

adatáról szeretnék szólni. Ehhez a Máté 16,19. versét hívjuk segítségül, 

amely így hangzik: „Neked adom a mennyek országának kulcsait, és 

amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a 

földön, oldva lesz az a mennyekben is.”  

A pápai államnak, a Vatikánnak a címerében, a pápai hatalom legfon-

tosabb jelképei láthatóak: a pápai korona – a tiara – és két hatalmas, 

keresztbe tett kulcs. Mindkettő Krisztus földi helytartójának, a római pápá-

nak a tekintélyét, hatalmát és felelősségét hívatott kifejezni.  

Különösen a két kulcs, amely pontosan erre a jézusi kinyilatkoztatásra épül, 

amelyet ma elétek hozok: „Neked adom a mennyek országának kulcsait, és 

amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a 

földön, oldva lesz az a mennyekben is.” A római egyház egész legitimitása, te-

kintélye épül fel erre a mondatra. 

A kulcsok hatalma, amelyről Jézus Péternek beszél, tk. egy ószövetségi idéze-

ten alapul, amit Ézsaiás könyvében1 olvasunk! Isten a királyi palota udvarmes-

terétől, Sebnától, mindenféle hitványsága és bűne miatt, elveszi ezt a tisztséget, 

és a helyére Eljákimot, Hilkija fiát nevezteti ki. Neki és róla mondja aztán ezt az 

Úr: „Az ő vállára teszem Dávid palotájának kulcsát, és amit kinyit, nem tudja 

bezárni senki, és amit bezár, nem tudja kinyitni senki”.2 (Ézsaiás 22:22).  

A kulcsok hatalma eredetileg tehát azt jelentette, hogy a királyi palota kulcsát 

jelképesen az udvarmesternek adták, akinek ettől kezdve az volt a feladata, 

hogy gondoskodjon a királyról, családjáról, javairól, sőt a király népéről is. Az 

udvarmesternek a mögötte álló király adta a tekintélyét, és a kulcs, amellyel a 

királyi kincstár ajtaját nyithatta és zárhatta be, elsősorban nem hatalmat, ha-

nem sokkal inkább felelősséget és munkát jelentett. Mert azzal, hogy mire nyi-

totta ki, mi előtt tartotta zárva a királyi kincstárat, azaz: mire költött és mire nem, 

azzal szigorúan el kellett számolnia megbízójának: a királynak. Nagyon fontos, 

bizalmi állás volt tehát ez, amikor valaki a király udvarmestereként megkapta a 

kulcsok hatalmát! 

Ezt az ószövetségi udvarmesteri, sáfári tisztet terjeszti ki Jézus Péterre, az apos-

tolokra, és velük együtt minden keresztény emberre, akiket csak élő kövekként 
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beépít az Ő lelki templomába. Ránk, Pétertől kezdve minden újjászületett ke-

resztény emberre, Jézus ráruházza azt a hatalmat, hogy legyenek a mennyek 

országának „kapusai” (Kálvin), akik kezébe Krisztus odaadja a mennyország 

kulcsát, hogy őrizzék és bölcsen sáfárkodjanak annak kincseivel. 

Ez a ránk ruházott hatalom az, amely az Egyház tekintélyét és felelősségét adja, 

mert egyáltalán nem mindegy az, hogy útonállóként vagy ajtónállóként visel-

kedünk, vagyis nem mindegy, hogy akadályok vagy bölcs kapusok vagyunk, 

segítve mások Isten országába való bejutását! 

Mi a mennyek országának kulcsa, amely kinyitja minden ember előtt en-

nek az országnak az ajtaját? Az Úr Jézus, az Isten Fia, aki meghalt értünk 

és feltámadott, aki által Isten bűnbocsánatot és örökéletet ad mindazok-

nak, akik hisznek Őbenne. Jézus az, aki halálával és feltámadásával meg-

nyitotta előttünk Isten országának ajtaját, ahogy maga mondta: „Én vagyok 

az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik…”3 

Mi ezek szerint a kulcsok hatalma? Az, hogy hirdessük az elveszett világnak azt, 

hogy hogy Jézus az út, Aki által eljuthatunk Istenhez, Aki halálával és feltáma-

dásával kinyitotta előttünk Isten országának ajtaját, és mindazok, akik benne 

hisznek, azok Istentől bűnbocsánatot és örök életet kapnak! A kulcsok hatalma 

tehát elsősorban az evangélium hirdetését jelenti, nem pedig az egyházi elöl-

járók hatalmát.  

Jézus nem arról adott kijelentést, hogy Péter vagy bármelyik utódja tejhatalmat 

kap minden ember fölött, ami alapján majd ő dönti el, ki mehet a mennybe, 

és ki nem. Jézus nem hatalmat, hanem felelősséget rak Péterre, az apostolokra, 

és minden újjászületett keresztény emberre, és pedig az evangélium ismereté-

nek, az ige hirdetésének felelősségét. Azt mondva ezzel: „Vigyázz, mások üdve 

vagy kárhozata múlhat azon, hogy te hallgatsz vagy beszélsz Isten igazságáról, 

és ha beszélsz, nem mindegy miként teszed azt!”  

A kulcsok hatalma tehát azt az őrállói felelősséget és feladatot jelenti, amelyről 

így beszélt Ezékiel próféta: „Emberfia! Téged … őrállóvá tettelek ... Ha igét hal-

lasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben! Ha ezt mondom a bűnösnek: 

Bűnös vagy, meg kell halnod! - és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted 

a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de 

vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmeztetted a bűnöst, hogy térjen meg 

útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te meg-

mented a lelkedet.”4 

Ezért nem mindegy az, hogy az Egyház miként él, és él-e egyáltalán az ige 

ismeretének és hirdetésének felelősségével! Mert, ha nem beszél az em-

bereknek Isten igazságáról, akkor úgy viselkedik, ahogyan a farizeusok és 

az írástudók viselkedtek, akiknek Jézus ezt mondta: „Jaj nektek, törvénytudók, 

mert magatokhoz vettétek az ismeret kulcsát: ti nem mentek be, és azokat is 

megakadályoztátok, akik be akarnak menni.”5  
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Ha nem beszélünk Isten igazságáról, amelyet ismerünk, akkor vajon hány em-

ber életét kéri majd Isten számon rajtunk? Ha viszont beszélünk másoknak Isten 

igazságáról, és azok elutasítják az evangéliumot, akkor az Úr nem bennünket 

fog felelőssé tenni elvesztett üdvösségükért! Micsoda felelősség ez, és micsoda 

feladat! Nincs ennél szebb küldetés, de nincs ennél nehezebb sem, amely ek-

kora kihívás elé állítana bennünket! 

Péter, az apostolok, és velük együtt minden újjászületett keresztény ember te-

hát ezt a hatalmat, felelősséget és feladatot kapják: „… amit megkötsz a föl-

dön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a 

mennyekben is.”. A hirdetett ige tehát megnyithatja előttünk az örökélet kapu-

ját, vagy ha nem engedelmeskedünk neki, bezárhatja azt előttünk. 

Ez az igehirdetés sorozat azt szerette volna szolgálni, hogy gondolkodjunk 

másként az Egyházról, a gyülekezetünkről, és saját magunkról is! Mert az 

Egyház nem egy intézmény, hanem lelki templom, amelynek maga Krisztus a 

tulajdonosa és az építője. A gyülekezet pedig nem egy épület, amelybe járunk, 

hanem ajándék, amelyet azért kapunk, hogy benne épüljünk, mint élő kövek 

Jézus lelki templomává. Újra fel kell fedeznünk, hogy milyen komoly küldetésünk 

van: beszélni Isten igazságáról az embereknek, és milyen komoly felelősségünk 

van, hogy miként tesszük ezt, és tesszük-e egyáltalán. Mert bár az Egyház, mint 

Krisztus temploma, legyőzhetetlen ebben a világban, támadjon is ellen bár-

mekkora erővel a Gonosz, de mi egyen-egyenként, és így együtt, nagyon se-

bezhetőek és legyőzhetőek vagyunk.  

Változnunk kell hozzáállásunkban, gondolkodásunkban, életvitelünkben, ab-

ban, hogy mennyi időt és mennyi pénzt szánunk Isten dolgaira, hiszen ha egy 

közösséggel Isten nem érheti el céljait, akkor annak a közösségnek a léte oka-

fogyottá válik!  

Ezért hív bennünket Jézus arra: „Keressétek először Isten országát és igazságát, 

és mindazok, amikért ma aggodalmaskodtok, azok is mind ráadásul meg-

adatnak nektek”.6  

És úgy gondolom, hogy Isten már nem kíváncsi a kifogásainkra, miért nem tesz-

szük ezt… Ámen! 

 

1 Ézsaiás 22. fejezet. 
2 Ézsaiás 22,22. 
3 János 10:9 
4 Ezékiel 33:7-9 

5 Lukács 11:52 
6 Máté 6:33 
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