
Mt; 16:13-28. 

Az ember hite, vallásossága általában egy un. „Jóisten” szakasszal kezdődik, melyben az ember a saját szükségletei okán 

keresi az Istent, s megtapasztalja Isten atyai szeretetét, hatalmát, gondoskodását. Így volt ez a tanítványok életében is. 

Látták Jézust gyógyítani, vízen járni, kenyeret szaporítani. Élvezték és csodálták hatalmát, s lassacskán megértették, 

hogy több van itt közöttük, mint egy a próféták közül. S itt egy fontos fordulóponthoz érkezett a hitfejlődésük. Itt már 

elkezdődhet a nagykorú, keresztyén hit. 

Történetünk egy ártatlannak tűnő beszélgetéssel indul: Mit gondolnak rólam az emberek? – veti fel Jézus a kérdést. S ez 

idáig egy nagyon biztonságos beszélgetésnek indul, hiszen nincs szó itt még rólam. Nem, nem rólam beszélünk, nem 

kell megnyílnom, nem kell színt vallanom, hiszen az emberekről van szó, úgy általában. S jó is így beszélgetni, 

filozofálgatni, eszmét cserélni vallásos dolgokról. Ez egy kellemes vasárnap délutáni időtöltésnek indul. És a 

tanítványok mondanak ezt-azt. Talán még nevetgélnek is az embereken. Csak aztán Jézus közelében gyorsan komolyra 

fordulnak a dolgok. Mert Jézus a tanítványok életében elérkezettnek látja az időt, hogy feltegye nekik a legfontosabb 

kérdést. A sorsfordító kérdést. Azt a kérdést, melyen voltakép’ az örökéletünk múlik: Hát ti kinek mondottok engem? S 

itt többé már nem a többiekről szóló könnyed beszélgetés folytatódik. Itt egyszere csak nagyon személyessé, nagyon 

húsbavágóvá vált a kérdés. Ti kinek mondottok engem? Ti kinek mondjátok Jézust? 

S azért egy nagyon lényeges pillanat ez, mert itt válhat a teista, azaz istenhívő emberből keresztyén, azaz az élő, igaz 

Szentháromság Istent hívő, Krisztust követő, Isten dicsőségére élő ember. Idáig csak a saját szükségleteire összpontosító 

vallásos ember volt. Nem tagadta az Istent, sőt vallotta. Sőt, imádkozott is hozzá. Kérte, s talán meg is köszönt neki 

dolgokat, de hitének lényeg összességében az volt, hogy legyen egy Isten, aki segíti őt, hogy minél komfortosabb 

lehessen az élete. S nagyon könnyű ezen a szinten megragadni, de ez egy meglehetősen önközpontú, gyermekien önző 

vallásosság, mely ebben a formában még nem alkalmas arra, hogy ezzel Isten akarata szerint éljünk. Innen Jézus 

vezetésével tovább kell lépnünk. S e lépést segíti Jézus azzal, hogy tanítványainak feszíti a kérdést a sok csodás 

tapasztalat után: Ti kinek mondottok engem? 

S milyen jó, hogy Jézus ilyen türelmes hozzánk. Milyen jó, hogy előbb felkészít, s elhalmoz minden jóval, s amikor már 

megérik a lélek, akkor lépteti tanítványait tovább. Simon Péter, aki a tenger lecsendesítése után még a többiekkel együtt 

csodálkozott, hogy Ki ez, hogy a tenger is engedelmeskedik neki, aki az ötezer megvendégelésénél még nem gondolta 

volna, hogy Jézus hatalma ilyen sok ember jóllaktatására is elég, aki egy lelkesült pillanatban, miután kimenekült a 

hullámsírból, már kimondta egyszer, hogy Jézus valóban az Isten Fia, mai történetünkben már tudott nem hirtelen 

lelkesültségből, hanem mély, belső meggyőződésből így válaszolni: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. S ez a 

meggyőződéses hit ama kőszikla, ami Simonban már megvolt, s aminek megvallása után Jézus már Simont is 

Kősziklának, azaz Péternek nyilvánította. Mert ez már az az erős hit, amelyen felépülhet az egyház. Mert Péter nem vált 

ugyan sem tévedhetetlenné, sem bűntelenné, sem csalatkozhatatlanná, sem tökéletessé, de mindez olyan nagyon nem is 

számít. Mert Krisztus egyháza nem a bűntelen és tévedhetetlen emberek által épül, hanem a Jézusban az Istent felismerő, 

hívő emberek szilárd hitvallása által. 

Ilyen ember vagy-e? Épülhet-e általad Jézus egyháza? Felismerted-e, hiszed-e és hirdeted-e Jézus királyságát, isteni 

mivoltát? Vagy csak hiszel egy Jóistenben, akinek igényled a segítségét és áldását? Ha itt tartasz, az sem baj, csak tudd, 

hogy nem szabad és nem jó itt megrekedni. Tudd, hogy Isten terve szerint te is sziklahitű emberré válhatsz, aki által épül 

Jézus egyháza, s akin a pokol sem vesz majd diadalt. Ha Jézus követője vagy, akkor – ahogy az egykori tanítványok is, 

úgy te is – eljutsz erre a kőszikla hitre. A kérdés az, kinek mondod magadban meg mások előtt is Jézust. 

Péter Jézust már Isten Fiának vallotta. Péterben a Szentlélek kimunkálta ezt a felismerést. A mennyei Atya jelentette ki 

ezt neki – így mondja Jézus. Tehát nem csupán a látottak, a tapasztaltak, s főleg nem valami okoskodó győzködés által 

lehet eljutni erre a hitre, hanem a tapasztalások és a Szentlélek belső átformáló ereje által. Viszont, ha már valaki eljutott, 

akkor részesül abban a felhatalmazásban, amit Simon Péter is kapott. Három iránya van ennek. Az első a mennyország 

kulcsának kezelése. A mennyország kulcsa Isten igéje. A Jézus istenségét, Jézusnak az Atyával való összetartozását jól 

látó ember felhatalmazást kap arra, hogy az ige helyes magyarázatával nyissa meg az Isten országának útját az emberek 

előtt. Csak, aki érti már Jézus személyét, aki hiszi az Ő istenségének titkát. Mert csak ennek összefüggéségben lehet jól 

érteni az Ószövetség törvényeit, olykor kegyetlen történeteit is. Csak úgy, ha Jézusban már látjuk az Isten megjelent, 

testet öltött, végtelen szeretetét is. Ennek fényén át válik érthetővé az összes többi igehely is. A Krisztus-hívő egyház 

dolga, joga és felelőssége hirdetni és magyarázni az igét, tanítani az élet útját. 

A második felhatalmazás az egyházfegyelem gyakorlására vonatkozik. Amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyben 

is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Van felekezet, mely örömmel sajátítja ki magának, azon belül 

is keveseknek e roppant hatalmat, amit a Krisztus-hívő ember kap. Mi meg inkább megrettenünk tőle. Kicsit olyanok 

vagyunk, mint a zsidók, akik azt mondják egyszer felháborodottan Jézusnak: Ki bocsáthat meg vétkeket az egy Istenen 

kívül? (Mk; 2:7) De a mi bűneinket is szenvedésével megfizető Jézusé ez a hatalom, és ő részesíti az oldás és kötés 

hatalmában az Ő földi testének, az egyháznak a tagjait is. Nem csak egyiket, másikat, hanem mindenkit, aki Isten Fiának 

vallja őt. Igenis dolgunk, hogy foglalkozzunk az emberek bűneivel. Nekünk kell a kötés és oldás hatalmát gyakorolnunk, 

méghozzá oly módon, hogy bűnbánatra vezetjük az embereket, és feloldozzuk őket. Megbocsátjuk vétkeiket. Hiszen 

erre tanít sok más helyen is Jézus, hogy végezzük a megbocsátás szolgálatát. De ne úgy általában. Ne úgy, hogy 

megbocsátunk a világ távoli tájain és távoli időkben élt gazfickóknak, hanem úgy, hogy kezdjük a megbocsátás 

szolgálatát az ellenünk vétkezőkön. Mert ez így lehet hiteles. Mert ha az ellenem vétkezőknek nem tudok megbocsátani, 

akkor a mások ellen vétkezőknek hirdetett bűnbocsánatom nem hiteles. Jézus az őt keresztre szegezőkért is imádkozott. 



Ő így használta a kötés és oldás hatalmát. Ha ott van benned a sziklahit, hogy igenis Jézus a példa, a tanítód, sőt, Ő az 

élő Isten Fia, Ő a Fiúisten, akkor te is ezt tedd. Te is így használd a kötés és oldás hatalmát, hogy megbocsátasz az 

ellened vétkezőknek! 

Fontos feladatunk tehát az ige magyarázása, az élet útjának tanítása, ha már Krisztusban vagyunk. Ugyanígy fontos a 

bűnbánatra vezetés, a megbékéltetés és megbocsátás szolgálata is. Mindezzel építjük Jézus egyházát, és nyitogatjuk az 

emberek előtt a mennyország kapuját. De van még egy harmadik tanítása is Jézusnak a sziklahitű emberek számára: 

Immár nem csak a segítségét kérhetitek, nem csak az áldásaiban részesülhettek, hanem szenvedhettek is Jézusért. Itt a 

meghökkentő fordulat. Eddig Jézus természetfeletti hatalma volt a tanítványok tananyaga. Jézus legyőzi a betegséget, 

éhséget, félelmet, szenvedést. Most pedig, amikor hatalma jelei által felismerték már őt, elkezd beszélni arról, hogy neki, 

magának majd szenvednie kell. Na, itt a sziklahitű Péter rögtön vissza is retten: Nem, Uram, ez veled nem történhet meg! 

De Jézus nagyon keményen leállítja, s azt mondja, hogy ez nem Isten szerinti gondolat. És megtanítja Jézus azt is 

azoknak, akik már istenvoltáról meggyőződve hisznek benne, hogy az áldások útja, egyúttal a kereszt útja is. Mert 

kereszt nélkül nincs megváltás. Kereszt nélkül nincs üdvösség. És kereszt nélkül végsősoron nincs áldás, nincs élet. Mert 

a föld az ember bűne által ilyenné lett. Már a születés is szenvedéssel jár, szenvedés által születik meg az élet. Ezért kell 

Jézus útján felvenni a keresztet, hogy megszülethessen az örökélet. A miénk és a másoké is.  

A Jézusban az Istent felismerő ember a kereszten meglátja az értünk szenvedő, a mi fájdalmainkban részt vállaló Istent. 

S Jézus szenvedésére tekintve tanuljuk elfogadni a tényt, hogy a földi úthoz hozzátartozik a szenvedés. Mely ellen 

küzdeni természetesen dolgunk. Határozott feladatunk enyhíteni a szenvedők fájdalmát. De tisztában kell lennünk azzal, 

hogy a földön részünk lesz szenvedésben. S a mi vallásosságunk nem arra való, hogy minden fájdalom alól felmentést 

nyerjünk, hanem arra, hogy legyen erőnk elfogadni és elhordozni azokat a kereszteket, melyek hordozása Isten 

dicsőségét szolgálják. Szeretettel elhordozni egy nehéz természetű társat. S nem gyorsan egy másik után nézni. 

Elfogadni, gondozni, szeretni egy súlyos beteg gyermeket. S nem magzati korban elpusztítani, vagy már csecsemőként 

egy otthonban eltüntetni. A szűkösebb körülményeinket is hálával és alázattal hordozni. Nem pedig lázadozni, 

hőbörögni, esetleg erkölcstelen módon nagyobb gazdagsághoz jutni. Veszteségeket a bibliai Jób módján hordozni: „Az 

ÚR adta, az ÚR elvette, áldott legyen az ÚR neve” (Jób; 1:21). Testi vagy lelki betegséget hittel hordozni. Két történet 

is eszembe jut erről. Az egyik egy régi, rádióban hallott sztori. Egy autóbalesetben lebénult férfiról szól, akit mindenféle 

sarlatánok, meg különböző szekták akartak gyógyítani. De ő végül el tudta fogadni, hogy Isten neki egy ilyen nehéz utat 

adott, s próbál így, deréktól lefelé bénán is Isten dicsőségére élni. A másik egy közeli történet, amit nem olyan régen 

osztottak meg velem. Hosszú évek kedélybetegsége után sikerült elfogadnia a szenvedőnek, hogy jó, akkor nem leszek 

e földön boldog. S mikor így boldogtalanságát elfogadva, ezt az állapotot is Isten kezébe átadta, nem gyógyult meg 

egycsapásra, mégis sokkal jobban lett. Mert a földi élethez hozzátartozik a szenvedés. De mássá válik ez a szenvedés, 

ha nem küzdünk ellenne, hanem beengedjük szenvedésünkbe is az Istent. Ettől lesz a közönséges szenvedés a 

megváltáshoz kapcsoló kereszt, mely kereszten miközben elengedjük a tökéletes földi boldogság illúzióját, megtaláljuk 

az örökéletet. 

A nagykorú, a Krisztushoz kötődő vallásosság már erre is képes a Szentlélek által: Az igével megnyitni az üdvösség 

útját, gyakorolni a bűnbánatra vezetést és a megbocsátás hatalmát, és a nehéz szakaszokon Isten dicsőségére hordozni a 

keresztet. Mert erre is elhívásunk van. Ámen. 

 

 

1. Mi az a hitvallás, aminek meg kell születnie a szívben ahhoz, hogy Jézus egyháza rajtunk keresztül is 

épülhessen? 

2. Ad-e Jézus embernek bűnbocsátó hatalmat? 

3. Péternek nehézséget okoz elfogadni azt, hogy hívő ember, sőt még maga Jézus is szenvedhet. Jézus mit mond 

arról, hogyan függ össze a kereszthordozás és az ő követése? 

 

 

a) A te életedben is volt ilyen „Jóisten” szakasz, melyben Jézus istenségével még nemigen foglalkoztál, s inkább 

az volt fontos, hogy megkapd Isten segítségét mindennapi, földi dolgaidban? 

b) Hogyan, mikor került hited és lelked fókuszába Jézus megváltása? Hogyan vetted észre, hogy Isten előtt bűnös 

vagy, és Jézusra van szükséged? 

c) Ma már meggyőződéssel vallod, hogy Jézus az élő Isten Fia? Kik előtt teszel erről bizonyságot? 

d) Hogyan tudod segíteni, hogy mások felismerjék a bűnt, és eljussanak a bűnbánathoz? Kész vagy a bűnbocsánat 

közvetítésére azzal, hogy megbocsátasz, vagy hajlamos vagy inkább dédelgetni a haragot, és feltételekhez kötni 

a bocsánatot? 

e) Mit gondolsz arról, hogy nehéz helyzetek hordozása, s bizonyos testi, lelki fájdalmak elfogadása is Isten 

dicsőségére lehet, s akár még a földi boldogságunkhoz is többet tehet hozzá, mint az elérhetetlen, tökéletes földi 

boldogságért való küszködés? 


