
2014. 09. 21. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 13. Anna hite 2. Áldás, mely továbbárad.  

Lekció: 

Textus: Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette, amit kértem tőle. Én viszont most felajánlom az Úrnak. Legyen egész életére 

felajánlva az Úrnak! És ott imádták az Urat! (1Sámuel 1:27-28) 

Kedves Testvérek! 

Azzal fejeztük be múlt vasárnap, hogy Anna kitárta Isten előtt a szívét, imádságban letette rettenetes 

megaláztatását, terheit, életét, megüresítette önmagát - és aztán elment és többé nem volt szomorú az arca. 

Szilárdan hitte: MINDEN KÉRÉSÜNK ELJUT ISTEN ELÉ.  

 
Azt tette, amit Jézus tett a gecsemáné kertjében: imatusáját megvívta, és végül teljes bizalommal, hittel 

elengedett mindent, mert belehelyezte életét Isten szerető, hatalmas, kegyelmes kezébe.  

Cirka 1000 évvel Jézus előtt tette ezt Anna - és arra hív minket, hogy cirka 1000 évvel Jézus után, mi is így 

kövessük Jézust! Utána elment és többé nem volt szomorú az arca - mert bár továbbra is bántották őt Peninna 

támadásai - szelíden, hitben, béketűréssel hordozta azokat!  

TÜRELMÜNKET ISTEN BÉKESSÉGGEL JUTALMAZZA!  

 



Anna megtanult békességgel várni. Meddig? Azt nem tudjuk - de a szöveg azt sejteti,  a következő évben 

„már” gyermeke volt Annának. Micsoda áldás! Vége gyalázatának! Azt olvassuk, hogy az évenkénti áldozatra 

Anna nem akart felmenni egészen pici, pár hetes, vagy hónapos gyermekkel. Azt mondta a férjének: „Majd az 

elválasztása után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjék az Úr előtt, és végleg ott maradjon.” 

Megdöbbentően határozott kijelentés ez abban a korban egy nő szájából. És ha a férjének szüksége van rá 

(férfiakkal épül fel, erősödik a család)? Ha ő másképpen látja? Ő csak úgy kijelenti és kész?  

Nem, dehogyis. Hanem mindent megbeszélt a férjével - sőt: imádságban együtt megbszélték az Úrral! 
Múlt héten volt szó róla, milyen őszintén, igazán szerette, felválallta a társadalom által lenézett, megvetett, 

gyermektelen feleségét. Milyen mély kapcsolat volt köztük - az Úrban! „Másnap reggel fölkeltek, 

imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Elkána is az Úrban bízott, mindent Tőle kért 

és fogadott el. Tudta, milyen fogadalmat tett Anna az Úrnak - és ezért nem állt útjába. Ha az asszony úgy 

látja, hogy ez az Isten vezetése, akarata (márpedig ez számára egyértelmű) - akkor nem másítja meg. Ettől még 

Elkána a család feje - az Úrban! Nézzétek meg, egy ilyen nagyon régi történet beszél arról, milyen a 

modern, hitben megalapozott keresztyén házasság!  
Egyben - és ez ennek az igének egy másik nagyon fontos, éppen mai, aktuális üzenete - ez legyen 

tanévkezdéskor mindannyiunk belső indulata: „én viszont felajánlom az Úrnak!” Tőled kaptam Uram, 

hatalmas ajándék. Köszönöm! De ő is ki van szogáltatva a bűnnek: önző kívánságainak, indulatainak, a 

körülötte lévő hitetlen, bálványokat imádó világnak - Uram legyen a Tiéd! Ha most még nem is az - vezesd, 

terelgesd önmagad felé! Légy hozzá türelmes - mint hozzám türelmes vagy! Tudom, hogy sokkal türelmesebb 

vagy hozzá, mint én! Engem formálj egyre inkább Krisztus képére - őhozzá viszonyulásomban is! Viselj rá 

gondot!  

Minden iskolai évkezdés így legyen a keresztelői fogadalom megújítása! „Én viszont felajánlom az Úrnak!” 

Így lehetünk képesek hosszútávon, mennyei kontextusba látni gyermekeink sorsát, jövőjét: a gyermekem az 

Úré és Ő gondot visel rá! Ez az a nagyon mély hitvallás, ami aggodalomaink helyébe lép.  
Így vitte el Anna a pici, aranyos Sámuelt Silóba, Éli főpaphoz. Mert nem az a lényeg, hogy a mi terveink 

valósuljanak meg velük kapcsolataban - hanem, hogy az Úr Istené. A mi terveink egyáltalán nem 

számítanak (milyen sok gyermek attól szenved, hogy azt kell tegye, amit a szülei mondanak, és soha nem lehet 

önmaga. Nem Istenképűvé lesz - hanem szülőképűvé!) - azt kérjük inkább, hogy alakítson minket alkalmas 

eszkökké agyermekeink életében, hogy Isten akarata megvalósulhasson az életükben. Mert annak 

egyetlen akadálya van csak: a bűn - annál pedig hatalmasabb a kegyelem!  

NE AZT KÉRD, HOGY ISTEN ÁLDJA MEG A TERVEIDET; KÉRD AZT, HOGY MUTASSA MEG 

NEKED AZ Ő TERVEIT - AZOK MÁR ÁLDOTTAK! (Bobb Gass)  

 



Sokan imádkoznak szívük mélyéből, mint Anna: „Ha részvéttel tekintessz szolgálóleányod nyomorúságára, 

gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgálólányodnak, akkor 

egész életére az Úrnak adom”. (1:11) Sokan tesznek hasonló fogadalmat nagy mélységek közben - aztán 

gyorsan el is felejtik. Hurrá, sikerült, megvan, elértem, megmenekültem, megúsztam - és minden megy tovább. 

Pedig Isten minden szabadítása arra a nagyra emlékeztet ott, a golgotán - és az ő szabadításának minden 

átélése Neki átadott életre hív!  

Anna megüresített szívét Isten megtöltötte békességgel - hittel teli várakozását megáldotta fiúgyermekkel - és 

Anna nem feledkezett meg Istennek tett fogadalmáról! A gyermeket visszadta az Úrnak!  

Akkor most az áldás átokká lett? Kapott egy gyereket, akit aztán elvesztett? És ha nem lesz több? Meg 

egyáltalán: olyan nem lesz, mint ő! Nem lesz még egy Sámuel! Hiszen pici korában felvitte Siloba és otthagyta. 

Elszakította önmagától - názírnak adta (mint Sámson). Vagyis Sámuel apa és anya nélkül nőtt fel az Úr 

házában, Éli főpap felügyelete alatt. Az Úrtól van ez? Ez az ő akarata?  

JUST TRUST ME… BUT I LOVE IT, GOD! 

 
Nagyon sokszor nem értjük, nem érthetjük - mi, miért az az ő akarata! Anna, miközben szoptatta szép, aranyos 

kisbabáját - talán mega is azt érezte, mint a képen a kislány. Igen, van, hogy Isten elvesz - de mindig azért, 

hogy kivegye a kezünkből azt, ami miatt nem adhatja oda azt, amit nekünk készített.  

Csak úgy lehetünk áldottak, ha azt tesszük, amit mond! Ha valamiről teljes bizonyossággal megértjük, hogy 

az az ő akarata; és hittel azt tesszük - akkor ő nem hagy cserben bennünket! Teljesen mindegy bármi egyéb: 

hogy a jelen mit mutat, vagy mi az emberek véleménye, vagy mi lenne az ésszerű - mi tudjuk, hogy Ő az Úr, 

aki győzött a golgotán, és aki ma is a mi üdvösségünkön munkálkodik. Ezt jelenti komolyan venni Őt! 

Ezt tette Elkána és Anna! 



A VALÓDI BIZTONSÁGUNK ISTEN ÖRÖKKÉ TARTÓ SZERETETÉBEN VAN. (Deb Vellines) 

 
Ettől kezdve, amiről tudom, hogy az Úr akarata - azt teszem! Ábrahám az Úr akaratát követve majdnem 

feláldozta a fiát, Izsákot. Az Úr így tette próbára engedelmességét - de utolsó pillanatban szólt, leállította. 

Annának is mondhatta volna: nagyon szép, hogy ezt a fogadalmat tetted, de én nem akarlak megfosztani régen 

vágyott, szeretett gyermekedtől. De az Úr nem mondta! Mert az volt az akarata, hogy Sámuel emberek 

százainak, pontosabban talán százmillióinak legyen áldássá!  
És Anna? Anna nem számít? Dehogyisnem számít! Tudjátok, mi a csoda? Az, hogy az ő szívében is ezt így 

rendezte el - sőt a férjéében is! Mert Isten igéje, az Úr szava iránti engedelmesség, Isten szeretete 

összehangolta ezt a házaspárt!  
Az Úr csodálatosan vezeti az övéit, és teszi világossá az utat, amin járniuk kell. Egyik kárpátaljai teológus 

évfolyamtársam, lelkipásztor, kedves barátom beleszerelmesedett egy magyarországi hívő orvostanhallgatóba, 

akiből aztán háziorvos lett - a szerelemből pedig házasság. Barátom több magyar gyülekezetet is pásztorol 

Ukrajnában, és nem hagyta el szolgálati helyét, mert tudta, hogy az Úr állította őt oda. Felesége feladta orvosi 

hivatását az Úr szolgálata miatt. Gyermekeket szült, és Ukrajnában élnek, szolgálnak mindketten magyarok 

közt - örömben, szeretetben, harmóniában. És hiszik, hogy az Úr Isten vezeti őket, áldottak - és áldássá lehetnek 

mások számára!  

Különben mit olvasunk a Bibliában? (Évről évre felmentek hozzá, gyolcs efód, kicsiny palást.) „Éli pedig 

megáldotta Elkánát feleségével együtt, és ezt mondta: Adjon neked az Úr utódot ettől az asszonytól a felajánlott 

helyett, akit felajánlott az Úrnak! Azután hazamentek. És az Úr rátekintett Annára, s az teherbe esett, és még 

három fiút és két leányt szült. A gyermek Sámuel pedig az Úrnál növekedett”. (1Sámuel 2:20-21) Vagyis 

valóban helyreállt és növekedett a harmónia, helyükre kerültek a dolgok, betöltötte a házat az Isten 

békessége. És ezen milliószor túl - Isten hatalmasan használta ezt a Neki adott gyermeket, Sámuelt a maga 

dicsőségére, országa építésére! 

Mert ahogyan a bűn (Isten akarata elleni lázadás) lavinaként árad és sokszorozódik az életünkben - 

éppen úgy az Istennek való engedelmesség, és abból fakadóan az Isten áldása is! Igaz a tízparancsolat: 

megbüntetem az Atyák vétkét a fiakban harmad és negyedízig - de irgalmasságot csekeszek ezerízig azokkal, 

akik az én parancsolataimat megtartják! Sámuel olyan áldássá lett, hogy még ma is hat! Mert az Úrnak való 

engedelmesség mindenkor áldás - amely továbbárad! Nem áll meg rajtunk, bennünk - hanem mindig 

munkálkodik általunk! 

Éppen úgy, amint Jézus Krisztus engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig - és mi ebből az 

ő engedelmességéből lehetünk, vagyunk mi mind áldottak!  
Boruljunk le ma előtte, és kérjünk engedelmes szívet! Kérjük, vegye el azt a kezünkből, ami akadály - hogy 

elvehessük, amit Ő nekünk készített! Adjuk oda, amit kér! Nem tépi ki a kezünkből! Várja, hogy mi 

odaadjuk! Ha mégis elveszi - akkor figyelmeztet, nevel, formál. Adjon nekünk az Úr értelmet és szemeket - 

látni Krisztust, és a Benne rejlő életet! Ámen.  


