
Igei gondolatok Hetvened vasárnap igéjéről  1 Pt 2, 1-8 
 
Ugyanazt a lelki táplálékot élvezzük (1Pt 2,1-3) 
 Isten Igéje élet, életet ad és táplálja az életet. Olyan éheseknek kellene lennünk Isten Igéjére, mint 
ahogyan az anyatejet éhezi az újszülött baba! A tiszta, hamisítatlan Igét, kellene kívánnunk, mert csak 
egyedül ez képes segíteni bennünket a növekedésben. Szomorú, amikor a keresztyének nem kívánják Isten 
Igéjét, és ezért ehelyett vallási szórakoztató elemekkel próbálják őket „etetni”. Ahogyan felnövekszünk, 
megtapasztaljuk, hogy az Ige olyan, mint a tej a babának, és ugyanakkor rágni való hús is a felnőtt számára 
(1Kor 3,1-4; Zsid 5,11-14). De kenyér is (Mt 4,4) és méz (Zs 119,103). 
 Néha azért nincs étvágya a gyerekeknek, mert valami nem megfelelővel már teleették magukat. 
Péter figyelmezteti olvasóit, hogy változtassanak azokon a rossz szívbeli hozzáállásukon, amik elvehetik 
étvágyukat, és akadályozhatják lelki növekedésüket. Az „álnokság” általánosságban gonoszságot jelent. Az 
„alattomosság” rafináltságot, vagyis kétértelmű beszédet és olyan tetteket, amivel eléri a saját akaratát. 
Természetesen, aki álnok és alattomos, az megpróbálja ezt elrejteni, így válik képmutatóvá. Gyakran a 
rosszakarat oka irigység, és az irigység egyik eredménye a rosszindulatú beszéd, amivel tönkretesszük a 
másikat. Ha ilyen a viselkedésünk, és ilyenek a tetteink, elveszítjük a tiszta Ige iránti étvágyunkat. Ha nem 
táplálkozunk az Igével tovább, akkor megáll a növekedésünk, és többé nem élvezzük (ízleljük) azt a ke-
gyelmet, ami az Úrban található. Ha a keresztyének növekednek Isten Igéje által, akkor békekövetekké 
lesznek, nem pedig viszályszítókká, és ezzel előmozdítják az egyház egységét. 
 
Ugyanannak az épületnek a kövei vagyunk (1Pt 2,4-8) 
 Egyetlen egy Megváltó van, Jézus Krisztus, és csak egy lelki épület, az egyház. Jézus Krisztus a 
szegletköve az egyháznak (Ef 2,2), amely összetartja az egész épületet. Akár ugyanazon a nézeten va-
gyunk, akár nem, minden valódi keresztyén úgy, mint az épület kövei, összetartozik egymással. 
Péter Jézus Krisztusnak, mint kőnek a teljes leírását adja. Ő élő kő, mert győzelmesen feltámadt a halálból. 
Ő az Atya által kiválasztott kő, és becses. Péter a leírásában az Ézs 28,16-ot és a Zs 118,22-t idézi, és rá-
mutat, hogy noha Jézus Krisztus Isten választottja, az emberek megvetették. Nem olyan Messiás volt, ami-
lyet ők vártak, ezért megbotránkoztak benne. Jézus ugyanerre az íráshelyre hivatkozott, amikor a zsidókkal 
vitatkozott (Mt 21,42kk, ld. Zs 118,22). Noha az emberek megvetették, Isten felmagasztalta! 
Annak a valódi oka, hogy a zsidók megbotránkoztak Jézusban, az volt, hogy nem akarták magukat alávetni 
az Igének (1Pt 2,8). Ha hittek és engedelmeskedtek volna az Igének, akkor elfogadták volna a Messiásukat, 
és megváltást nyertek volna. Természetesen még ma is vannak, akik megbotránkoznak Krisztuson, és az Ő 
keresztjén (1Kor 1,18kk). Azoknak, akik hisznek Krisztusban, nem kell zavarba esniük emiatt, vagy szé-
gyenkezniük. 
 Amikor Jézus először említette az egyházat, akkor azt az épülethez hasonlította: „ezen a kősziklán 
építem fel az egyházamat” (Mt 16,18). A hívők az Ő épületének élő kövei. Minden alkalommal, amikor 
egy ember krisztushitre jut, kibányászódik egy kő a bűn gödréből és a kegyelem által beépül az épületbe. 
Úgy tűnhet a szemünkben, hogy itt a Földön az egyház kő- és romhalmaz, de Isten látja a teljes szerkeze-
tét, mialatt ez növekszik (Ef 2,19-22). Micsoda kiváltság a számunkra, hogy részei lehetünk egyházának, 
amely „Isten lakhelye a Lélek által”. 
 Péter olyan keresztyéneknek írta ezt a levelet, akik öt különböző provinciában éltek, mégis azt állít-
ja, hogy ezek egy „lelki házhoz” tartoznak. Egység van Isten népe között, ami túllép minden helyi és egye-
di gyülekezeten és közösségen. Egymáshoz tartozunk, mert Krisztushoz tartozunk. Ez nem jelenti azt, 
hogy tanításbeli és felekezeti különbözőségek rosszak lennének, mert minden egyes helyi gyülekezetnek 
teljesen a Lélek által meggyőzöttnek kell lennie. Viszont azt jelenti, hogy nem engedhetjük meg, hogy a 
különbözőségeink lerombolják a Krisztusban való lelki egységünket. Elég érettnek kell lennünk ahhoz, 
hogy egyet nem értésünk semmilyen értelemben se jelentsen barátságtalanságot. 
 Egyszer egy vállalkozó házat épített, és az első szint építése simán ment. De amikor elkezdték a 
második szint építését, semmi sem akart összejönni. A fatelepről származó anyag egyike sem illett a helyé-
re. Akkor utánajártak, és kiderítették az okot: két különböző tervrajzból dolgoztak! Amikor megszabadul-
tak a régi tervektől, minden jól ment és egy remek házat építettek. 
 A keresztyének túlságosan gyakran akadályozzák az egyház épülését, mivel rossz terveket követ-
nek. Amikor Salamon megépítette templomát, munkásai olyan gondosan követték a tervet, hogy az építési 
oldalon minden összeillett (1Kir 6,7). Ha mindannyian követnénk az Isten Igéjében megadott tervrajzot, 
akkor képesek lennénk viszály nélkül együtt dolgozni, és egyházát az Ő dicsőségére építeni. 

 


