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„Te, Péter, kőszikla vagy…” 

 
Egy bizonyára készségesen elfogadott feltételezés a következő kijelentés: 

Az élő hit kőszikla, amire Jézus Krisztus építeni akarta egyházát – olyan hit, 
amely mély és megingathatatlan, mint Péteré volt, ameddig közelében volt az 
Úr. Így tehát Péter példaképe annak, aki Krisztus egyházához tartozott, mivel e 
hit nélkül Krisztus tanítása – tehát az evangéliuma – nem fogadható el. Egyedül 
a hit fogadja el Jézus Krisztust, és felismeri őt Isten fia és a világ 
Megváltójaként. 

Az emberek tehát fogadják el, amit a tanítvány az egész világon 
elterjesztett: mindenekelőtt hinniük kell a szeretet, a jóság és irgalmasság 
istenében, a mindenhatóság és bölcsesség istenében, az igazságosság istenében. 
Csak ekkor ismerik fel a tanítását isteni akaratként, tetszést arat náluk – tehát a 
mély hit előfeltétel. 

E tanítvány hite egész mély volt, ezért fogadta el nagyon gyorsan az Úr 
tanítását, és kereste a neki felfedett isteni akaratot, hogy ennek megfeleljen. 
Ezáltal jutott egyre mélyebb ismeretre az isteni igazságban, és ez ébresztette 
benne a képességet is az isteni szándék tanításához – ami soha nem lett volna 
lehetséges, ha a hite hiányzott volna. Tehát így szólt az Úr: „rád akarom építeni 
egyházamat”.  

Az ő egyháza azok közössége, akik Jézus Krisztust követni akarják, az ő 
egyháza azok kis közössége, akik egész szilárdan és megingathatatlanul hiszik 
amit az Úr a Földön mondott és cselekedett, akik törekszenek megfelelni ezen 
hit kedvéért az isteni parancsnak, akik kívánják az örök életet - tehát a földi 
életet az isteni akaratnak megfelelően folytatják. 

Az egyház a hívők közössége. Ennélfogva az emberek a legmélyebb hitben 
állnak, ezt a hitet a pokol semmilyen hatalma sem tudhatja valaha 
megrendíteni. És erő van az ilyen emberekben, akik csak Istent keresik, és őt 
elismerik mint urukat és teremtőjüket. 

Az Istenbe vetett mély hit megtöri az Ellenfél hatalmát, mivel aki e hitben 
él, az a szeretetben is él, és a szeretet az Ellenfél legerősebb ellensége. Tehát 
érthető az, hogy az Úr a leghívőbb tanítványát említi példaként, hogy az erős 
hitet tette előfeltétellé az egyházába való tartozáshoz – mert Péter ezt a hitet 
testesítette meg, és Jézus Krisztus mindazokat az egyházához akarja számítani, 
akiknek hasonlóképpen mély hitük van. Szavait világosan értésre adja, hogy a 
világ megértse azt. 

Ámen. 
 


