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Isten nagy bölcsességgel teremtette meg Krisztus Testét, az Egyházat. Ahogyan azt a 
neve is mutatja; Isten Egyháza egy és oszthatatlan. Isten nem különálló felekezeti 
„egyházakat” teremtett, ezek legfeljebb a szakadás állapotának jellemzői. Isten Igéje, 
amikor az Egyház építéséről beszél, sokszor a házépítés hasonlatát használja fel a 
megértés elősegítésére. Az Egyháznak vannak szolgálói, vannak kövei, amelyek 
beépülnek Isten házába. Amikor evangelizálunk, akkor köveket gyűjtünk ennek a 
háznak az építéséhez. Ez a házépítés 2000 évvel ezelőtt kezdődött és ezt építjük ma is. 
Ez a ház egy hatalmas ház. Ennek a háznak az egyik sarka Jeruzsálemben van - 
„szegletkövet helyezek le a Sionban” - a másik vége pedig a Föld végső határa. 
 
Aki már épített házat az tudja, hogy annak szabályai vannak. Az ember nem úgy kezdi 
a házépítést, hogy 
 
- nem tudja hol lesz, 
- milyen lesz, 
- valamint elkezd mindenféle anyagokat vásárolni, amit úgy gondolja, hogy bizonyára 
kellenek a házépítéshez, 
- azután minden szaktudás nélkül elkezd építkezni, 
 
Nem kell mester, nem kell terv, értek én hozzá, majd én megcsinálom. Sajnos nagyon 
sokan ilyen „kontár” módon építkeznek ma. Kis viskókat, házakat lehet így építeni, 
ami ideig - óráig megáll, de egy olyan hatalmas házat, aminek az egyik vége 
Jeruzsálemben a másik vége pedig a Föld végső határa, nem célszerű így építeni. 
Ehhez mesterek, szakemberek kellenek. Ha nagy házat és szakszerűen akarunk építeni, 
akkor jó, ha tudjuk, hogy 
 
- hová fogunk építeni, milyen fekvésű a telek? 
(Isten hogyan vezet bennünket az evangelizálásban) 
- mit akarunk építeni; új ház, ráépítés vagy bővítés? 
- van tervünk (látásunk) az adott helyre vonatkozóan?  
- ha van terv, akkor kell egy jó építőmester (apostol), aki meg tudja azt valósítani.  
 
A munkálatokat az építőmester irányítja és hangolja össze, és ő az, aki a ház alapját 
lerakja.  
 
„ ...mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít rá ...„(1. Kor. 3.10.) 
 
Az építőmester nem egy egyszemélyes vállalkozó, hanem vannak munkatársai. Tudja, 
hogy milyen szakemberek kellenek a házépítéshez és tudja kinek mi a feladata. Ismeri 
a jó szakembereket. Tudja ki a jó kőműves, ács, tetőfedő, anyagbeszerző,... stb. 
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Közülük válogatja össze azt a munkabrigádot (szolgáló csapatot), amivel el lehet 
kezdeni, és be is lehet fejezni az építkezést. Ez az építőmester nagyon bölcs, mert  
 
- pontosan tudja, hogy mivel jár egy házépítés, 
- nem egyedül akar elvégezni mindent, 
- tudja, kinek mi a dolga, és mi, mikor következik. 
 
Tudja, hogy először az alapokat kell lerakni, és ehhez mélyre kell ásni. Sziklás, 
kemény talajt kell keresni, amire lehet alapot építeni. Az Efézus 2.20 szerint az Egyház 
az apostolok és próféták alapkövén épül, és a szegletkő maga Jézus Krisztus. Az 
Egyház építésekor, ahogyan egy ház építésekor is, először mindig az alapokat kell 
lerakni, ill. megvizsgálni, hogy az alap elég erős-e a ráépítéshez. Ha ránézünk egy 
házra, az alapból nem látunk semmit, csak az látszik, hogy a föld színétől kezdődik az 
épület. Ha valaki ennek a látványnak az alapján kezdene el építeni egy házat, az 
kihagyná az alapot, mert az nem látszik, és úgy gondolja nincs is rá szükség, de ezzel 
nagy hibát követne el. Az alap nem látható, de a ház legfontosabb része.  
 
Először az alapot kell lerakni, és annál ott van a tervező (próféta) és a bölcs 
építőmester (az apostol) is. Az alapok lerakása után a mester a falrakást már másra, a 
tanítóra bízza; 
 
„..mint bölcs építőmester fundamentumot vetettem, de más épít rá.”    (1 Kor. 3.10.) 
 
„Én plántáltam, Apollós öntözött, de Isten adja a növekedést.”   (1Kor. 3.6.) 
 
Az apostol, amikor az alapok lerakása már megtörtént és már nincs rá szükség azon a 
helyen, elmegy egy másik építkezéshez, ahol szintén alapozás van. Neki ott jelen kell 
lenni. Közben figyel arra, hogyan haladnak az előző helyen az építkezéssel és időben 
oda fogja küldeni azt a szakembert, akire a következő munkához szükség lesz.  
Amikor a falak állnak az apostol beállítja a tetőfedőket. A ház befejező része a tető 
elkészítése, ami védi, óvja az épületet a külső behatásoktól. Ez a munka a vének 
beállításának felel meg. Ők azok, akik védik és óvják a már kész házat, azaz a 
gyülekezetet. 
 
„Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket 
vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével 
szerzett.” (Csel. 20.28.) 
 
Mint látjuk, az Ige szépen leírja a házépítés példáján keresztül, hogyan kell építeni az 
Egyházat. Kontár munkával kisebb házakat lehet építeni és az ideig-óráig áll, de 
amikor az első komolyabb vihar (támadás) jön, repedések (szakadások) történnek. 
Erős alapokon álló épület a viharban is kiállja a próbát, de amely nem ilyen az 
összedől. A bölcs apostol előrelátó és olyan alapot épít, ami kiállja a próbákat.  
 
„Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a 
bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát: És ömlött az eső, és eljött az 
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árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a 
kősziklára építtetett. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg 
azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette házát: És ömlött az 
eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: 
és nagy lett annak romlása.” (Máté 7.24-27.) 
 
Az Egyházban sok ma a „kontár” munka. Nem sok jelét látni az Ige szerint való 
építkezésnek. Úgy látszik, hogy az Egyház épülete ma alapok (apostolok és próféták) 
nélküli, fövenyre épített ház, ami ha jön az árvíz és fújnak a szelek össze fog omlani. 
Isten hosszútűrése és kegyelme az, ami a jelenlegi helyzet ellenére is megtartja az 
Egyházat; de az utolsó aratás előtt nagy viharfelhők tornyosulnak, amelyek az 
Egyháznak a jelenlegi - alapok nélküli - helyzetében nagy veszteségeket fognak 
okozni. 
 
„... és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak 
romlása”.     (Mát. 7.27.) 
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