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ELHÍVÁSBAN 

Lekció: Bír 6,11-24 
Textus: ApCsel 20, 28. 32  

 

I. Szükséges-e az elhívás az Isten szolgálatban? 

 Nagy zavarodottság van ebben a kérdésben  Néha nem is olyan könnyű különbséget 

tenni a jó szándék és az elhívottság között Nem egyszerű megmondani hogy ki az, aki elhí-

vott, és ki nem Jézus és az apostolok között is folyamatos dilemma ez. 

 Ráadásul nagyon sokféle elhívással találkozunk a Bibliában megtérésre (Lk 5, 32) köve-

tésre (Mt 9,9) Isten országába (Mt 22,1kk) szabadságba (Gal 5,13) Krisztussal való kö-

zösségre (1Kor 1,9)  a célra irányítják a figyelmünket. Ezért amikor a saját elhívottságunkról 
gondolkozunk, ezt a célt is érdemes megkeresni.  

 De miért ne tehetne bárki valamit a gyülekezetért, az egyházért vagy Jézusért?  Bűnös nő 
(Lk 7, 47-50) Vajon baj-e, ha valaki úgy látja, hogy tenni akar Isten ügyéért (Lk 7,1-5). Ám 
mégis van egy határ, amit szem előtt kell tartanunk. 

 Ugyanis Istent mindenki szolgálhatja, sőt  Isten eredeti célja éppen ez! De nagy különbség 

van szolgálat és szolgálat között. A legfontosabb kérdés ugyanis  ki akarja ezt?! [Motiváció] 

 Van Istennek egy minden emberre érvényes elhívása  képére és hasonlatosságára éljünk. 
Mit jelent ez? Benne élni Isten nagy történetében. És ezen belül van olyan, amikor Isten egy 

különleges feladatra hív valakit  (Lekció) De ne felejtsük el azt sem, hogy nemcsak egyének 
kapnak elhívást Istentől, hanem közösségek is [gyülekezetek, Isten egyháza, Izrael, más népek]. 

 No, itt érkezünk el az elhívás kérdésének feszültségéhez. Mert sokan vannak, akik buzgón 
belevetnék magukat az Isten szolgálatába, akiknek azt kell mondani, testvér, várj még… És 
vannak szép számmal olyanok is, akik egészen egyértelműen tapasztalják, hogy be kell állniuk 
az Úr szolgálatába, ám megijednek ettől a tehertől, felelősségtől, áldozattól.  

 A nagy elhívástörténetek mögött minden esetben ott van Isten monumentális terve, amelybe 
egy különleges céllal hívja be azokat, akiket kiválaszt. A kiválasztottak pedig nagyon meglep-
hetnek minket, ugyanis az elhívás nem attól függ, hogy ki mennyire alkalmas, vallásos vagy jó 
ember. Isten kiválaszt alakit, mert kiválaszt valakit. Egy dolog azonban mindig közös. 

 Olyan szépen fejezi ki a magyar nyelv: hívatás [≠ szakma]  a hívatás többlete az, hogy vala-
ki hív arra az adott útra, tevékenységre. A hívatás ezért nem megélhetési kérdés. Bár Pál életé-
ben a gyülekezeti szolgálat megélhetési kérdés is volt, valamiért Efézusban fontosnak tartotta, 
hogy erősebb bizonyságot tegyen, mint azt, hogy látványosan kerüli a nyerészkedésnek, a gyü-
lekezet pumpolásának még a látszatát is (Text/33-34). De ez a felelősség ugyanúgy megjelenik a 

gyülekezet oldalán, ha a gyülekezetnek is van elhívása az Úrtól (1Kor 9,14) 

 Ugyanis az evangéliumi adakozás hitvallás, amely  Isten jelenlétéről tesz bizonyságot. Az 

elhívatottságban ez az isteni jelenlét domborodik ki  (11a) (Text/28b). Ez az elhívás alapja.  

 Mert nem ott van Jézus, ahol egyház van, hanem ott van egyház, ahol Jézus van. Az egyház nem más, 

mint az út, Isten történetének évezredeket átívelő ösvénye  (Jn 14,6) Ebbe lép be az elhívott. 

II. Milyen feltételei vannak az elhívásnak? 

 Istenre hangolódott gondolkodásmód (13). Ez nem minden esetben könnyű dolog. Ugyanis 
olykor előfordul, hogy akinek látása van Istentől, annak az árral szemben kell haladnia. Gedeon 

életében ez épp így történt. (14b)  Gedeonnak a mindenki által képviselt állásponttal kell 

szembemennie  konfliktushelyzet [jövő hét!]  

 De nincs ez másképp Pál esetében sem. (Text/29)  nagyon hasonló konfliktushelyzet. 
Pedig az efézusi gyülekezet az egyik legbékésebb közösség az ÚSZ-ben [páli levelek]. 

 Amikor befejeződött az efézusi szolgálata,  a legelkötelezettebb,  legérettebb hitű kereszté-

nyekre bízza a gyülekezetet  presbiterek: hitükben, szolgálatukban, istenismeretükben, elköte- 

lezettségükben, adakozásukban a gyülekezet élén járó keresztények.  

 Gedeon és az efézusi presbiterek rávilágítanak az elhívásunk néhány fontos feltételére Isten 

jelen van az életünkben (11a) (Text/28a) kommunikáció van köztünk és Isten között (12) 

Fontossá válik, hogy megértsük az életünk spirituális összefüggéseit (13) (Text/32) Isten 

az, aki küld (14) (Text/28b) Ennek feltétele, hogy képes legyek különválasztani a saját vágya-

imat Isten akaratától Egyre több kérdésbe ütközünk, amire Istentől várunk választ (15) A 

szolgálat lehetősége hálát szül bennünk (19) Különválnak az egyéni érdekek és az Isten által 

ránk bízott értékek (Text/33) Képessé válunk a kitartó, hosszú távú munkára (Text/35) 

 De nem elegendő az, hogy valaki felismeri magában, hogy milyen kitűnő presbiter, bíra vagy 

próféta lenne  külső megerősítés kell! A személyes elhívásomat  a gyülekezetnek [leginkább a 
hitben legérettebbeknek] kell hitelesítenie kell. Ahhoz, hogy a presbiterek valóban presbiterek 

legyenek  az egyháztagoknak az egyház tagjaivá kell válniuk  a konfirmandusok fogalmának 

valódi elköteleződésnek kell lennie  a keresztelésben is ígéretet kell tenni. Különben egy 
olyan színházba kerülünk, amelyben minden hasonló, de semmi sem az igazi.  

 Gedeonnak, Pálnak, az efézusi presbitereknek meg kell érteniük Isten akaratát. A megtérés 

[ = gondolkodásmód megváltozása] ezért elengedhetetlen. Ha ez nincs a gyülekezet 

iránya esetleges lesz  céltévesztetté válik [bűn]. Az elhívatottságot a gyülekezetnek kell felismernie.  

 A választás lényege nem az, hogy a gyülekezet felhatalmaz valakit a gyülekezeti tagságra vagy 
a presbiterségre, hanem kifejezi, hogy felismerte az elhívatottságát. 

III. Hogyan ismerhetem fel az elhívottságomat? 

 Az első, amit látni kell, hogy nem minden esetben magától értetődő. Van, aki természetes 
életfordulatként éli meg Isten elhívását (Mt 9,9). Sokan viszont hezitáltak az elhívásuk után 

[Mózes, Jeremiás]  Jeremiásnak egyszerűen elege lesz az elhívásából (Jer 20,7-9a). 

 Amikor valaki belelép az elhívásába, az istentiszteletbe lép be. Mégis fontos látni, sok olyan 
emberről olvasunk a Bibliában, akik úgy érezték Isten elhívott szolgái, mégis az Ige arról tesz 

bizonyságot, hogy ők nem voltak azok között, akiket az Úr kiválasztott  (Mt 22,14). 

 (Text/29-30) Ezek az efézusi gyülekezetnek olyan tagjai, akik Pálhoz hasonlóan a krisztusi 
elhívásukra hivatkoztak. Képzeljünk bele az efézusiak helyzetébe! Elmegy Pál, aki előre mond-
ja, hogy jönnek olyanok, akik csak „elhívottak”, de nem választottak. Vajon mit kezdjenek velük 

az efézusiak? Hogyan lehet különbséget tenni a kettő között? (Text)  két szempont:  

 Érdekek: Pál elé tudta helyezni az Isten által rábízott értékeket (Text/33kk). [Béres]  
saját gyarapodását, érdekeinek érvényesülését keresi. Ilyenek voltak az ÓSZi hamis próféták [a 

király fizetett „lelkészei”]  nem rosszindulatúak voltak, hanem az üzenetüket alapvetően 

meghatározta, hogy kitől kapják a pénzüket. Érdem: érdemnek tartja az elhívását és nem 

megtiszteltetésnek  nem az a fontos neki, hogy a hívő közösség is felismeri benne az adott 

elhívás jeleit, hanem az érvényesülés  gőg (1Tim 3,6)  (Text) 

 Amit érdemes figyelni, az istenközpontú látásmód  a saját elképzeléseim helyett Isten aka-
rata körvonalazódik előttem, aminek a hitelesítő tükre a többi hívő megerősítése. 

 


