
Az „Élik” cselekedete elıhívja a „Sámueleket” 
 

Az Igében vannak szellemi törvények, amik jól megfigyelhetık. Ebbıl felismerhetjük, 
hogy hasonló esetekben mi Isten akarta. Látjuk azt, hogy Isten ítéletét mindig elıhívja, 
amikor „a bőn teljességre jut”; mert İ szent, igaz és kötelessége megítélnie a bőnt. 
 
Hogyan jut teljességre a bőn? Ezt az állapotot fejezik ki az Igében a következı 
kifejezések: 
 

- amikor az „emberek gondolata már szüntelenül csak gonosz”,  
- „elhatalmasodik a bőn a földön”, sıt az Isten népe között az egyházban is, 
- amikor a „rosszat jónak mondják”, 
- amikor „a bőnt cselekvıkkel egyet is értenek” 
- amikor a vezetık megalkuvásukkal „vétkessé teszik Isten népét.” 

 
Ilyenkor Isten közbelép, beavatkozik. Hogyan lép közbe? Az ı prófétáin keresztül! 
Isten Igaz Bíró, aki sosem hajt végre ítéletet   
 

- elızetes megvizsgálás,  
- az érintetteknek próféták általi elızetes figyelmeztetése, 
- a bőnbıl való megtérés lehetıségének megadása nélkül. 

 
Ezt látjuk Jónás és Ninive estében is, ahol Isten megkönyörült a bőnös városnak (a 
kihirdetett halálos ítélet ellenére), mert mindannyian (kicsik és nagyok) ıszinte szívbıl 
megtértek.  
 
Látjuk Isten ítéletét Nóé és Sodoma napjaiban is, amire azt mondta Jézus, hogy  „az 
utolsó napok állapota hasonló lesz Nóé és Lót napjaihoz”.  
 
Isten mindig ellentét-párokban mutatja be a jó (az igazság) és a rossz (a hamisság: a 
gonoszság) közötti különbséget, megmagyarázva ezzel az İ állásfoglalását és a 
nekünk adott javaslatát. Egy ilyen ellentmondásos idıszaknak vagyunk tanúi az Éli 
fıpap és Sámuel próféta ellentét-pár bemutatása esetében is. Hiszem, hogy egy 
hasonló idıszakban van ma az egyház is, amit a következı igeszakasz érzékeltet: 
 
„Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit fiai cselekednek egész Izráellel, 
és hogy az asszonyokkal hálnak, kik a gyülekezet sátorának nyílása elıtt szolgálnak.  
Monda azért nékik: Miért cselekszetek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz 
cselekedeteiteket mind az egész néptıl. Ne tegyétek fiaim! mert nem jó hír az, melyet 
hallok; vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ha ember embertársa ellen vétkezik, 
megítéli az Isten; de ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne érette közbenjáró? 
De nem hallgatnak atyjuk szavára, mert az Úr meg akarta ıket ölni.”  
1 Sámuel 2:22-24   
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Amikor Éli fiai Éli tudtával és elnézésével egész Izraelt bőnbe vitték, az Istent 
cselekvésre indította. Isten korábban már figyelmeztette Éli Fıpapot Isten emberét 
küldve hozzá, hogy lehetıséget adjon neki a megtérésre: 
 
„És eljön Isten embere Élihez, és monda néki: …..Miért tapossátok meg az én véres 
áldozatomat és ételáldozatomat, melyet rendeltem e hajlékban? És te többre becsülöd 
fiaidat, mint engem, hogy magatokat hizlaljátok az én népem Izráel minden 
áldozatának elejével. Azért így szól az Úr, Izráelnek Istene, jóllehet megmondottam, 
hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én elıttem jár; de most, azt mondja az 
Úr, távol legyen tılem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik 
azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Ímé, napok jönnek, és levágom a te 
karodat és atyád házának karját, hogy ne legyen vén ember a te házadban. És 
meglátod az Isten hajlékának szorongattatását, mind ahelyett, ami jót cselekedett 
volna Izráellel; és nem lesz vén ember a te házadban soha. Mindazonáltal nem fogok 
mindenkit kiirtani oltárom mellıl, te éretted, hogy szemeidet emésszem és lelkedet 
gyötörjem; de egész házad népe férfikorban hal meg.  És az legyen elıtted a jel, ami 
következik két fiadra, Hofnira és Fineásra, hogy egy napon halnak meg mind a 
ketten.”   1 Sámuel 2:27-36   
 
Hiszem, hogy van üzenete a mai hívık számára, hogy  
 

- a „Sámuelek” a teljes reménytelenségbıl - meddıségbıl - születnek, 
- „Isten templomában laknak”,  
- akik egy ideig együtt élnek Isten egyházának korrupt fıpapjaival.  

 
Éli azonban a figyelmeztetés ellenére sem változtatott életmódján. Ezt követıen Isten a 
kis gyerek Sámuelen keresztül hirdette ki Éli Fıpap és fiai feletti ítéletét. 
 
„….Azon a napon véghez viszem Élin mindazt, amit kijelentettem háza ellen; 
megkezdem és elvégezem.  Mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ı házát mind 
örökre, az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként tették utálatosokká 
magokat az ı fiai, és ı nem akadályozta meg ıket”.     1 Sámuel 3:11.   
 
Isten - Sámuelen keresztül - Éli háza ellen kihirdetett ítéletét a filiszteusok elleni 
harcban teljesítette be: 
 
„Megütköznek azért a Filiszteusok, és megveretett Izráel, és ki-ki az ı sátorába 
menekült; és a vereség oly nagy volt, hogy Izráel közül harmincezer gyalog hullott el. 
És az Isten ládája is elvétetett, és meghal Élinek mindkét fia, Hofni és Fineás.” 
1Sámuel 4:10-11   
 
Futár vitte a hírt Élinek a veszteségrıl: 
 
„Megfutamodott Izráel a Filiszteusok elıtt, és igen nagy veszteség lett a népben, és a 
te két fiad is meghalt, Hofni és Fineás, és az Isten ládáját is elvették. És midın az 
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Isten ládáját említi, hátraesett a székrıl a kapufélhez, és nyakát szegte és meghalt.”    
1 Sámuel 4:17 -18 
 
Isten ládájának elvesztése azt jelentette Izrael számára, hogy Isten jelenléte nem volt 
velük többé és nem volt, aki gyızelemre segíthette volna ıket. Ez az állapot az, amirıl 
a laodiceai gyülekezetnek szóló levél is beszél, amikor Jézus – Isten jelenléte - már a 
gyülekezeten kívül van, és ezt önelégültségükben észre sem veszik.  
 
Hány gyülekezet éli hasonló módon ma az életét? 
 
Sámuel élete egy új korszakot nyitott Izrael életében, és hiszem, hogy egy új korszak 
kezdıdött el az egyházban is a „Sámuelek” megjelenésével. Akkor is így van ez, ha 
sokan ezt nem akarják észrevenni és a figyelmeztetések ellenére sem akarnak 
változtatni életmódjukon. Isten emberei – prófétái - már figyelmeztettek és 
figyelmeztetnek ma is az egész világon, hogy az egyháznak meg kell térnie az 
„Éliéhez” hasonló „cool” (langyos, kényelmes) életmódból, ami a megalkuvás, az 
elnézés, a gyengekezőség, a bőn általános megtőrése (a testies vágyak keresése) Isten 
népe között. Részben már itt vannak és nemsokára még erıteljesebben érzékelhetı 
lesz, hogy Isten elıhívja a „Sámueleket”, akik fiatal koruk, vagy friss keresztyén 
életük ellenére „szellemi csecsemı” szájukon keresztül mondanak ki Istentıl való 
ítéletek végrehajtását korrupt egyházi vezetık felett. 
 
„A csecsemık és csecsszopók szájával erısítetted meg hatalmadat a te ellenségeid 
miatt, hogy a győlölködıt és bosszúállót elnémítsd.”    Zsolt 8:3   
 
Isten ezeket munkálja ma. Vannak helyek, ahol helyileg már elhangzottak 
figyelmeztetések és vannak, ahol Isten talán már az ítéletét is kihirdette és most 
„rázza” a gyülekezeteket, és a „cséplıszán most keresztülmegy rajtuk” és ez nem az 
ördög munkája, mint sokan gondolják, hanem Isten ítélete. Isten most minden 
gyülekezetet megvizsgál és figyelmeztet, ahogyan azt a hét gyülekezetnek címzett 
levélben látjuk a Jelenések könyvében. Megítélve a gyülekezetek cselekedetét, 
megtérésre szólítja fel ıket. 
 
Ha megtérnek, akkor gyıztesek lesznek, és ha mindvégig kitartanak, akkor dicsıséges 
jutalom vár rájuk. Jézus ilyen jutalmakat készített el a gyızteseknek és 
állhatatosaknak: 
 
„… aki gyız, és aki mindvégig megırzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok 
a pogányokon;”   Jelenések 2:26.   
 
„ Aki gyız, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet 
könyvébıl, …”   Jelenések 3:5. 
 
„Aki gyız, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem 
jı; és felírom ı reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új 
Jeruzsálemét, amely az égbıl száll alá az én Istenemtıl, és az én új nevemet.”  Jel 3:12   
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„Aki gyız, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is 
gyıztem és ültem az én Atyámmal az ı királyi székében.”   Jelenések 3:21   
 
Úgy fussunk, hogy ne lankadjunk meg, hanem kitartással fussuk végig a pályát és 
beérjünk a célba, hogy miénk legyen a gyızteseknek járó korona.  
 
Mindenért Övé legyen a dicsıség. 
 
 
Abonyi Sándor 


