
Sámuel elhívása 
Bírák 7. 

 
Alkalom: vasárnap de. 

Dátum: 2019.08.18. 
Ige: L: 1Sám 3,1-10 
T: Zsolt 95,6-8a 6Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt! 7Mert 
ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok 
szavát, 8ne keményítsétek meg szíveteket… 

 
Kedves Testvérek! Kedves Barátaim! 
1. Tovább folytatjuk az Izráel bíráiról megkezdett sorozatunkat. Talán meg is lepődtek többen, hogy 

most már nem a Bírák könyvéből olvastam fel az igét, hanem Sámuel első könyvéből. Ennek az az oka, 
hogy Sámuel amolyan univerzális ember volt az Ószövetségben, a Kr.e. 12. század vége felé. Ha ponto-
sabban szeretnénk az időt meghatározni, akkor Sámuel Kr.e. 1120 körül született. 

Sámuelt úgy tartjuk számon, hogy vele fejeződött be a Bírák korának közel 400 éves időszaka. Sá-
muel egyszemélyben volt bíró, próféta és pap is. Bíró volt egész életében. Arról olvasunk a könyv 7. fe-
jezetében, hogy évről évre Sámuel útra kelt, és végigjárta az ország jelentős városait, hogy igazságot 
szolgáltasson a népnek. Miután pedig befejezte ezt a körutat, visszatért Rámába, ahol a háza volt. 

Másodszor tudni lehet azt, hogy Sámuel próféta is volt. Ez pedig abban nyilvánult meg, hogy amikor 
kijelentést kapott Istentől, akkor azt a kijelentést elmondta a népnek, vagy később a királynak. 

Harmadszor Sámuel Izráel papja is volt. Amikor gyermek volt, akkor Éli főpap mellett növekedett 
fel, és folyamatosan beletanult a papi hivatás feladatainak végzésébe. Először csak kisebb feladatai vol-
tak a Szent Sátorban, később pedig ő maga is áldozatot mutatott be. Sőt, Rámában, ahova idősebb korá-
ban költözött, ott oltárt is épített az Úrnak, ahol szintén bemutathatott áldozatot. 

Később a nép királyt követel az ország élére, hogy ne lógjanak ki a többi nép közül, mondván micsoda 
nép ez, hogy még királyuk sincs? Az is a papi feladatai közé tartozott, hogy ő volt az, aki Sault királlyá 
kente fel, majd pedig élete vége felé Sámuel kente királlyá Izráel második királyát Dávidot is. 

 
2. Sámuelnek már a születése is nagyon különleges volt. Csak röviden szeretném összefoglalni. Élt 

Izraelben egy férfi, akinek két felesége volt. Abban a korban ez teljesen természetes volt. Az egyik fele-
ségétől születtek gyermekei, a másik feleségétől azonban nem. Anna meddő volt, nem születhettek gyer-
mekei valami miatt. 

Ahogy telt az idő, és egyre idősebb lett Anna, úgy keseredett el egyre jobban. Fájt neki az, hogy nem 
lehet gyermeke. Évről évre a család elment Silóba, hogy áldozatot mutassanak be Istennek. Anna maga 
is elment a szentélybe, hogy magányosan imádkozzon és könyörögjön Istenhez gyermekért. 

Éli főpap, amikor megtudta, hogy miért könyörög sírva Anna, akkor megáldotta őt. Isten pedig meg-
könyörült Annán, és megadta neki, hogy teherbe essen és fiút szüljön. Sámuelnek nevezte el a gyerme-
ket, ami azt jelenti: az Úr meghallgat. Anna pedig nemcsak ilyen beszédes nevet adott a fiának, hanem 
felajánlotta őt Isten szolgálatára. Így került oda Éli főpap mellé a Szent Sátorba, hogy papi szolgálatot 
végezzen. 

 
3. Mai Igénkből már rögtön az első versből megtudunk egy nagyon fontos dolgot arról, hogy mi jel-

lemezte az Isten választott népének életét: mégpedig az, hogy „abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, 
nem volt gyakran látomás.” Isten egyszerűen nem szólt a népéhez. 

Azt hiszem, jól ismerjük ezt a magatartást. Amikor valaki megbánt bennünket, akkor egyszerűen 
nem akarunk az illetőhöz szólni sem, mert fáj belül valami, és akkor nem tudunk mosolyogva odafor-
dulni hozzá.  

Pontosan ez történt Izrael és az Úr között is majdnem 400 esztendőn keresztül. Isten megmondta, 
hogyan kell élni, hogyan kellene a környező pogány népeknek jó példát adni, de Izrael népe újból és 
újból azt tette, amit rossznak lát az Úr. Isten azt akarta, hogy Izrael népét megáldhassa, és rajta keresztül 
áldást adhasson a pogány népeknek is, de Izrael mindig a pogány népek bálványimádó szokásait vette 
át, másolta le, és egyáltalán nem élt úgy, ahogy az Isten elvárta volna tőle. 
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Isten mégsem fordított egészen hátat népének, hanem bírókat, bírákat hívott el, és állított a nép 
élére, akik visszavezették őket a helyes istentiszteletre, akik jó példát adtak a népnek. Egy valami azon-
ban nem volt, vagy csak nagyon ritkán: az Úristen nagyon ritkán adott kijelentést. Nem akart hozzájuk 
szólni, hiszen úgysem hallgattak rá. 

Tudjátok, testvéreim, ez nagyon rossz. Nem tűnik túl komoly dolognak, ha valaki nem szól hozzánk, 
akivel azelőtt jó kapcsolatunk volt, de a valóság az, hogy ez egy nagyon fájdalmas dolog. Még fájóbb az, 
ha abba belegondolunk, hogy egy gyermek annyira megbántja az édesapját, vagy édesanyját, hogy az 
úgy dönt, hogy nem szól gyermekéhez. Annak idején a Bírák korában gyakorlatilag ez történt. Isten na-
gyon ritkán szólt népéhez a papokon keresztül. 

Az még csak-csak előfordult, hogy Isten angyala megjelent egy-egy embernek, hogy felhatalmazza 
őket a bírói feladatra. Így jelent meg Isten követe Gedeonnak, vagy később Sámson szüleinek. De a papok 
nem kaptak isteni kijelentést, amit a népnek tolmácsolhattak volna. „Ritkaság volt az Úr igéje.”  

Sajnos az Írást olvasva azt is megtudjuk, hogy az sem volt véletlen, hogy a papok nem kaptak kije-
lentést az Úrtól. Élinek volt két fia, Hofni és Fineás. Ők is papok voltak a Szent Sátorban, ennek ellenére 
olyan életet éltek, hogy az emberek teljesen meg voltak bennük botránkozva. Sokan éppen miattuk for-
dultak el az Úrtól. 

 
4. Ilyen kiábrándító helyzetben szólal meg Isten, és szólítja meg a nagyon fiatal, szinte még gyermek 

Sámuelt. Sámuel hallja a szót, de nem ismeri fel, hogy ez nem az idős Éli pap hangja, és szalad, rohan, 
hogy mielőbb szeretett mesteréhez érjen. Éli pedig álmosan visszaküldi a fiút, hogy nem hívta, menjen, 
feküdjön le nyugodtan. Majd még kétszer szólítja Isten Sámuelt, mire Élinek feldereng valami arról, hogy 
hátha nem is emberi hangot hallott Sámuel, hanem lehet, hogy az Úr hívását hallotta. Ekkor egy bölcs 
tanácsot ad neki: ha megint hallod a hívást, akkor ezt mondd: „Szólj, URam, mert hallja a te szolgád!” 

Isten pedig szólította negyedszer is Sámuelt, ő pedig úgy felelt Istennek, ahogy Éli mondta neki. Isten 
Sámuel személyében olyan valakit talált, akire rábízhatja üzenetét, mert ő hűséges, engedelmes, és az 
Úr útján jár kisgyermek kora óta. 

 
5. Kedves Barátaim! Ez a történet a Szentírás egyik legszebb története. Elhívási történet, mert arról 

szól, hogy Isten kiválasztott magának valakit, aki szent lesz, vagyis Isten számára elkülönített, Isten szol-
gálatára szentelt életű ember. De mindezeken túlmenően mi az, amit az Úr nekünk ma el szeretne mon-
dani?  

I. Az első, amit megértettem az Igéből, hogy Isten kijelentése nem természetes, hogy van. Nem ma-
gától értetődő az, hogy az Úr szól hozzánk hívő emberekhez, vagy szól hozzánk lelkipásztorokhoz. Isten 
kijelentése mindig ajándék és kegyelem. Kegyelem, amikor az Úristen szól az Ige által, kegyelem és aján-
dék az, amikor hallhatjuk az Ő szavát az igehirdetésen keresztül, vagy akár ha egy másik gyülekezeti tag 
szavain keresztül megszólít minket Istenünk. 

És az igehirdető lelkipásztor számára is kegyelem és ajándék, amikor készülése közben kibomlik az 
Ige üzenete. Mondhatná valaki azt, hogy hiszen ott van a kezünkben a Szentírás, már össze van foglalva 
mindaz, amit Isten valaha is üzent az emberiségnek. Mi értelme van mentegetőzni, hogy nem szólal meg 
az Ige? 

Pedig kedves Testvérek, higgyétek el, hogy egyáltalán nem magától értetődő az, hogy a lelkész Igét 
kap az Úrtól, sem az, hogy megnyílik előtte az Ige üzenete. Hanem ajándék és kegyelem. 

Persze, hogy hat éven keresztül tanulmányoztuk a Bibliát, és tanutunk Dogmatikát, Etikát, óhéber és 
ógörög nyelvet, meg írásmagyarázást, és még sok mindent ezek alatt az évek alatt. És ha összeszedjük 
magunkat, akkor tudunk mi beszélni az Igéről, sok okosságot el tudunk mondani róla. 

De egy dolog az, hogy mondunk sok okosságot az Igéről, és egészen más az, amikor Isten kiemel 
számunkra egy üzenetet, amikor megértjük, hogy Ő mit akar általunk továbbadni, elmondani nektek az 
igéből. Ma is szükségünk van arra, hogy legyen kijelentés, hogy legyen élő Ige, hogy Isten Lelke elevenítse 
meg a mi lelkünket, hogy élő Igét tudjunk hirdetni nektek. 

II. A második üzenet, amit szeretnék átadni nektek az, hogy Sámuel ott nőtt fel a templomban, 
vagyis a Szent Sátorban. Tökéletesen ismerte a szokásokat, a hagyományt. Tudta azt, hogy mikor kell 
felállni vagy leülni. Tudott mindent, hogy mi zajlik Isten házában. Ennek ellenére mégsem volt személyes 
kapcsolata az Úrral. 

Azt értettem meg kedves Testvéreim, hogy ma is járhat rendszeresen az ember templomba úgy, hogy 
Isten nem szólította még meg, hogy még nem engedte, nem kérte, hogy szólítsa meg az Úr személyesen 
őt is. 
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Lehet, hogy te is itt vagy már hosszú idő óta, talán itt konfirmáltál, itt kötöttél házasságot is, és már 
évek, vagy évtizedek óta rendszeresen jársz templomba minden vasárnap. Ennek ellenére még sincs élő 
kapcsolatod az Úrral, mert személyesen még nem szólított meg téged. Hadd kérjelek most arra – kedves 
Testvérem a Krisztusban – hogy legyél nyitott arra, hogy az Úr megszólítson téged is. Lehet, hogy otthon 
álmodban fog ez megtörténni, de az is lehet, hogy itt a templomban, vagy amikor olvasod a napi Igét a 
Bibliából. Nem tudom, hogyan. Egyben azonban biztos vagyok, hogy Isten keres téged. Keresi a szívedet, 
hogy átadd neki, hogy mostantól csak neki szolgálj.  

Ezért Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt! 
Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor 

halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket… Ámen. 
Loment Péter lelkész 


