
A KRISZTUS GYÜLEKEZETE
Mt.16:13-25

A. ALAPVETŐ IGAZSÁG A GYÜLEKEZETRŐL (16:18-19)

1. Ő az Úr

Jézus Krisztus: “AZ ÉN Gyülekezetem!”  Nem emberé, vagy szervezeté/és nem embarek által

létrehozott egyházé! Teljes mértékben az ÖVÉ. Isteni eredetű, és nem emberi! Ter-

mészetfeletti, és nem természetes! “Az Isten Gyülekezete.” (Csel. 20:28), “A Gyülekezet, ami az

Ő Teste, az Ő teljessége, aki betölt mindeneket, mindenekkel.” (Ef.1:22-23)

Krisztus az Úr, feje a Gyülekezetnek! (Zsid.3:6; Ef.1:22-23; 4:15-16; 5:23-24; Kol.1:18; 2:19)

Ha nincs egy világos kijelentésünk Jézus abszolút uralmáról a Gyülekezet felett, akkor so-

hasem értjük meg, hogy mi a Gyülekezet valójában!

2. Ő épít

Jézus Krisztus: “ÉN felépítem”  (Zsid.3:3-4; 1Pét.2:4-5). Az isteni struktúra, isteni építőt

igényel. A Gyülekezet nem emberi gondolatok, vagy metodikák/módszerek által épül!

(Ésa.55:8-9) Ha Isten nem építi, akkor mi bálványok házát építjük! (Zsolt.127) Ebben a

munkában mi csak a munkatársai lehetünk! (1Kor.3:9-17)

3. Az Ő tervei

“…a pokol (Hádész) kapui…” Maga Jézus is miért jött erre a földre? Legyőzni az ördögöt!

(Zsid.2:14-15; 1 Ján.3:8; Mt.12:29) Mi a Gyülekezet? Az Ő hadserege! (Ef.3:10; 6:10-13) A

Gyülekezet munkája az, hogy érvényre juttassuk Jézus Kereszten aratott győzelmét, és hogy

véghezvigyük az üdvösség nagy munkáját.

4. Az Ő hatalma

“…a Mennyek Országának/Királyságának kulcsai…” A Krisztus óriási hatalma a Gyülekezeten

keresztül nyilvánul meg! (Ef.1:19-23; 2:5-6) A Krisztus üdvözítő ereje a Gyülekezeten által

működik: az imán keresztül (Mt.18:18-20 ), Az Ige prédikálásán keresztül (Csel 1:8; Márk

16:15-20), a gyülekezeti szolgálatokon keresztűl (Ef.4:11) és a Szellem ajándékain kerezstül (1

Kor.12:4-11). 

B. A GYÜLEKEZET ALAPJA (16:13-18)

1. Kijelentés 

➢ Az emberi elképzelések Jézusról (v.13-14) = “homok” (Mt.7:24-27); homályos, tisztátalan, la-

bilis, változó

➢ Péter kijelentése Jézusról (v.15-18) = “kőszikla”; teljes, mozdíthatatlan alap



➢ Hacsak nincs világos kijelentésünk arról, hogy kicsoda Jézus (az alap), soha nem leszünk képe-

sek megérteni, hogy mi a Gyülekezet, és igazán nem lehetünk részei! (Gal.1:15-16) Nem má-

sod, hanem első kézből való kijelentés! (Jób.42:5-6) A személyes kinyilatkoztatás, személyes

elkötelezettséghez vezet: a Gyülekezet Jézus-szerelmesekből áll!

Az isteni kinyilatkoztatás megértése

➢ A fogadó: Péter – “Áldott(boldog)” = mennyei ajándékot kapott! 

➢ A mennyei ajándék: kijelentés/kinyilatkoztatás – “ …jelentette ki neked…”  (Gal.1:15,16;

Mt.13:11-16; Ef.1:16-18)

➢ A forrás:  nem természetes – “…test és vér…” (Gal.1:11), hanem szellemi – “…az én mennyei

Atyám…” (Gal.1:12).

➢ Az isteni kijelentés/kinyilatkoztatás ttka: (1Kor.2:9-15) 

 v.9,10 nem a természetes érzékekkel  Ésa.55:8-11

Szellem által kijelentve   

 v.14,15 természetes ember nem érti Mt.11:25-28

kijelentve az alázatosoknak

2. Jézus Krisztus

Jézus Krisztus maga az alap! (1Kor.3:11) Az “Embernek Fiáról” való kijelentés = az igazi ember!

➢ “a Krisztus” = a Felkent; aki teljes mértékben az Isten Szelleme által van formálva és alakítva!

➢ “az élő Isten Fia” = “Isten a testben jelent/nyilvánult meg” (1Tim.3:16); teljes mértékben függ

az Atyától és alárendelt Neki, és egy folyamatos szeretetkapcsolatban van az Atyával. (Ján

5:19-20)

➢ “a gabonamag (búzaszem)” (Ján.12:23-25) Az Ő élete létre kell jöjjön (reprodukálódjon) ben-

nünk. A Gyülekezet olyan emberekből áll, mint Ő = új teremtés = “élő kövek” (1Pét.2:5)

C. A GYÜLEKEZET ÉPÍTÉSE  (16:21-25)

Az isteni alapelv: halál és feltámadás! (v.21) 

A természetes/érzéki ember halála – a szellemibe és istenibe való feltámadás!

A Gyülekezet az a feltámadás másik oldalán van - vagyis a feltámadott Krisztus megnyil-

vánulása/kiábrázolódása! (Ef.1:19-23) Amikor Krisztusról beszélünk, el kell hagynunk az em-

beri gondolkodásunkat és elméleteinket Vele kapcsolatban (azok mindig “botránykövek”)

(16:23)



1. Az alapok lefektetése: Jézus halála és feltámadása (16:21)

Az (Emberektől!) megvetett/elutasított “kő”; Isten számára “becses szegellet kő” (1Pét.2:4-8)

Az ember mindig sértésnek veszi, mert az Ő (Jézus) utai annyira különbözőek! (Ésa.55:8-9)

➢ Egy teljes mértékben új és szellemi struktúra felállítása: Az “Isten temploma” = “a Krisztus

teste” (1Kor.3:16; Kol.1:18) A fizikai lerontása/lerombolása, és a szellemi feltámadása!

(Ján.2:17-22; Ef.1:19-23)

➢ Egy teljes mértékben új emberiség teremtése = “élő kövek” – az által, hogy az Ő (Jézus) élete 

reprodukálódik/létrejön bennünk! (Ján. 12:24-25)

2. A ház építése (16:22-25)

Ahhoz, hogy “élő kövek” lehessünk, és “felépüljünk szellemi házzá” hozzá kell mennünk!

(1Pét.2:4-5) = odamenni meghalni, és feltámadni!

➢ Meghalni a természetesnek: Péter második kijelentése – az ő saját csúnyaságát mutatja (vö.

Pál – Rom.7)! Meg kell halnunk az emberi álmainknak, reménységünknek, lehetőségeinknek,

és azoknak ahogy a dolgokat véghezviszik (v.23,24-25) = veszítsük el a saját életünket! Mi az

“élő kő”? Nem halott belül! Minden halálnak el kell távozzon a meghaláson keresztül!

(1Sám.2:6; Róm.6:3-6; 8:5-9) A Kereszt el kell végezze ezt a mindennapos munkát az

életünkben! Az “élő kő definíciója/meghatározása”: Azok a hívők az élő kövek, akiknek az

életében megtört az én-élet (énközpontú élet) alapvető dominanciája/uralma = az ilyen

személy már tud valamit arról, hogy mit jelent egyesülni Krisztussal a halálában és feltá-

madásában, és elkezdte megérteni a Gal.2:20 jelentőségét.

Sátáni dolog: Védeni, mentegetni és megtartani a régi életünket – az egyéni független életün-

ket! Az ilyen élet soha nem tud beépülni/beleépülni Jézus Krisztus Gyülekezetébe! Az a

személy, aki nem akarja megtagadni önmagát, felvenni a Keresztjét és kicserélni a saját életét

Krisztusért, soha nem fog élő kővé válni az Isten templomában! “ez a templom

alapelve/törvénye”!

➢ Feltámadni a szellemibe: Csak azok, akik meghaltak a régi énközpontú életnek (én-élet), tá-

madnak fel (bele) az új Jézus-életbe = legyél bele merítve a Szellem által a Krisztus Testébe: ez

az élet nem független élet! (1Kor.12:13) Így “élő kővé” válhatsz.

➢ A Gyülekezetbe való beépülés/beleépülés: Most már meg tudjuk engeni Jézusnak, hogy 

beleépítsen minket a házba = összekapcsoljon (összeépítsen) minket más élő kövekkel, egy 

élő szervezetbe (nem intézményes szervezet, hanem mint az ember szervezete) – vagyis az Ő 

Testébe - a Gyülekezetbe!! (Ef.4:16)

3. A minta alapján történő építkezés

“Vigyázz, hogy arra a formára [mintára] csináld, amely a hegyen mutattatott néked…”

(2Móz.25:40)

➢ “az ember érdekeit nézed” [Ang.ford.] “az ember dolgaira gondolsz” [Károli] (16:23): nem sz-

abad, hogy a Gyülekezetet a saját emberi értelmünk alapján építsük! 



➢ “nézd az Isten érdekeit” [Ang.ford.] “az Isten dolgaira gondolj” (16:23): Tiszta kinyilatkoz-

tatásra van szükségünk Istentől, hogy hogyan építsük az Ő Gyülekezetét!! Tanulmányozd: az

efézusi levelet, Mát.16:13-25; 18:1-35; Csel.1-6 részeket; 1Kor.12-14 részeket; 1Tim.1-6

részeket; 1Ján.1-5 részeket!

D. SZOLGÁLÓK A GYÜLEKEZETBEN (16:19)

1. Krisztus munkatársai: 

➢ A Gyülekezettel kapcsolatos tiszta Igén alapuló látással (Ján.2:17; Ef.5:25-27; Kol.1:24-29)!

➢ Világosan meg kell értenünk, mekkora hatalmunk és milyen óriási felelősségünk van

(Mát.16:19; 1Kor.3:9-17)!

➢ A legfontosabb dolgokra fókuszáljunk (Ef.4:11-17)!

2. Meghalni Krisztussal:

A szolgáló olyan ember, aki már átment a halálon és feltámadáson! (2Kor.4:7-15) Figyelmesen

tanulmányozd: 1Thess.2:3-12; 2Kor.4:2; 2:17; Fil.2:19-22

Meg kell, hogy haljon minden olyan emberi módszernek és irányzatnak, amelyek Isten

munkáját végzik, és egy világos megértésre/látásra van szüksége arról, hogy mi a különbség

“fával, szénával, és pozdorjával” vagy “arannyal, ezüsttel és drágakővel” való építkezés között.

(1Kor.3:9-12)

Isten szolgáiként tsztának kell lennünk a következőktől:

➢ Minden magabiztosságtól és önbizalomtól és attól, hogy a képességeinkben bízzunk (1Kor.2:1-

5)!

➢ Attól a vágyakozástól, hogy mások felett hatalmat gyakoroljunk (Mát.20:25-28) ill. hogy

lenyűgözzünk másokat, vagy embereknek tetszünk (Gal.1:10)!

➢ Az emberek megerősítése utáni igénytől, és hogy hízelegjünk nekik, hogy dicséretet kapjunk

cserébe (Mát.23:7-12)

➢ Saját ambíciók (becsvágy), álmok és tervek, mely eszközök abból a vágyból fakadnak, hogy

pozíciót, hatalmat és a manipulálásnak, illetve kontrollnak bármely fajtáját eredményezzék.

(Mát.20:20-24)

➢ Minden fajta ravasz trükk, és ámító módon való beszéd és az emberek lenyűgözése, vagy

lelkesítése (1Kor.2:1-5)

➢ Az úgynevezett “sikeres szolgálat”, vagy látható eredmények utáni vágyakozás, valamint az a

tendencia/hajlam, hogy másokhoz hasonlítjuk magunkat, vagy versengünk másokkal. (Fil.2:3-

4) Kizárólag azt a munkát tudja Isten rajtad keresztül elvégezni, amit először megengedtél

neki, hogy benned végezzen el. A prédikációdnak a megtestesülése kell, hogy legyél!

(Ján.1:14)


