
2014. 09. 28. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 14. Anna hite. 3. Az örömös élet. 1. Az inga. 2. Isten jelenléte 3. Jézus szabadító! 

Lekció: 1Sámuel 1, 2:1-10 

Textus: „Örvendez szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs 

olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk”. I. Sámuel 2: 1 – 2 

Kedves Testvérek! 

Első prédikáció: NEM ATTÓL KAP AZ EMBER GYOMORFEKÉLYT, AMIT ESZIK - HANEM 

AMIT NYEL.  

 
Anna kitárta Isten előtt a szívét, imádságban letette rettenetes megaláztatását, terheit, életét, 

megüresítette önmagát - és aztán elment és többé nem volt szomorú az arca. Márpedig: ami az 

arcon - az a szívben: MEGMUTATKOZIK AZ ARCOM, HOGY MI VAN A SZÍVBEN. (Chad 

Jeffers) 

 
Azt tette, amit Jézus tett a gecsemáné kertjében - megharcolta a hit nemes harcát, és győzött. 

Elengedte! Ez már többé nem az övé egyedül, hanem az Úré. Vagyis: többé nem az a fontos, hogy 

én mit akarok - hanem az, amit az Úr!  
Múlt héten arról volt szó, hogy megtette, amit imádságban ígért - elvitte, felajánlotta egyetlen fiát az 

Úrnak. Lemondott róla - az Úrért! Hasonlóan, mint Isten lemondott értünk egyetlen fiáról. Isten nem 

állította le Annát - mint Ábrahámot -, hanem ott nevelkedett Sámuel, Éli főpap felügyelete alatt. Ha 

nem tette volna meg, ha nem tudja elengedni és rábízni az Úrra - nem vehette volna el azokat az 

áldásokat, amelyket neki és családjának Isten készített: Isten békessége, harmónia a családban; még 



három fiút, két lányt szült és teljes életet élt. JUST TRUST ME - BUT I LOVE IS GOD. (Lehet ez 

kismackó, gyerek, munka, társ - bármi, amit jobban szeretek, mint Őt.) 

 
Sokan azért nem élnek teljes életet az Úrban, mert nem hozzák meg azt az áldoztot, amit Isten mond, 

nem mondanak le saját terveikről, akaratukról, szándékaikról, ingóságaikról - hogy szabadon és 

boldogan tehessék mindenben az Isten akaratát! Nem, hanem inkább ragaszkodnak hozzá! 
Akkor a valódi ajándék - a teljes élet - ott marad Istennél. Nem tudja adni, mert a kezünk nem üres.  

Mert ma éppen arról lesz szó, hogyan lehet örömössé annak az embernek az élete, aki teszi az 

Isten megismert akaratát. Nem fogvicsorítva - hanem hálából, örömmel! És nem úgy, hogy vallási 

szabályokat mereven betart - hanem, mint akinek élő kapcsolata van Istennel. Aki ismeri Istent, hallja 

az ő hangját.  

Anna történetében sehol sem olvassuk: és szólt Isten Annához, és ezt vagy azt mondta. Nem, ilyen 

nincs. Anna mégis nagyon világosan hallja és teszi az Isten akaratát! Hogyan? Úgy, mint ma! 

Végig Istennel közösségben van! Elsírta bánatát, kiöntötte szívét az Úr előtt - megtelt békességgel. 

Amikor a férjével beszélt - ott is a Szetlélek volt jelen. Amikor terhes lett, majd megszületett 

gyermeke - tudta ki által lett, és azt is, hogy mit ígért Neki. Hit által vitte el és ajánlotta fel azt az 

egyetlent, édest, akit nagyon szeretett - hogy legyen az Isten dicsőségére! Végig Istennel 

közösségben - pedig semmi hangot nem hallott!  
Hogyan lehetséges ez? 

Nagyon modern Anna története! A Szentlélek vezetéséről szól - annak életében, aki hit által él! Aki 

rábízza és kiszolgáltatja magát Neki - annak, Aki önmagát adta érte! MEGVÁLTÁS ÁBRA - 

KERESZT A HÍD ISTENHEZ.  

 



Ma az lehet Vele ilyen szoros kapcsolatban, aki befogadta Jézust az életébe! Akinek szabadítója 

és Ura lett Jézus Krisztus - mert elfogadta az ő váltsághalálát, és feltámadt vele új életre.  

No, de honnan tudom, hogy az a valami, ami a fejemben motoszkál, amire gondolok, az az Isten 

akarata - és nem én talállom ki? Onnan, hogy nem azt teszem, amit akarok - hanem azt amire az 

Isten Lelke indít - ami leginkább szöges ellentétben áll akaratommal; de amiről tudom, 

meggyőződtem, hogy az az Isten akarata. Hogyan győződtem meg? Úgy, hogy megegyezik, 

összhangban van Isten kijelentésével, igéjével! Anna így, ezért cselekedett úgy.  

Sokan azt mondják, hogy Isten követése áldozatokat követel, amelyeket nehéz meghozni. Ez igaz. Le 

kell szállni életünk trónjáról - és át kell adni Neki. Szakítani kell a bűnnel, önzésünkkel, meg 
kell válni rengeteg mindentől, ami hozzánk nőtt. De aki ezt az áldozatot vállalja - az sokkal többet 

kap! Isten jelenlétének, kegyelmi ajándékainak mérhetetlen gazdagságát.  

Anna teljesen átadta magát Neki, Rábízta magát - és nem keserű betörődöttség, savanyú vallásosság 

lett a vége: hanem Anna hálaénake!  

Minek örülhet a hívő ember, aki Istennel jár? Mitől lesz (Gyökössy Endre kifejezésével élve) 

örömös az élete?  
Készülés közben a híres magyar pszichológus, Popper Péter egy gondolatát olvastam: „NINCS 

OLYAN INGA, AMELYIK CSAK EGY IRÁNYBAN LENG KI! HA A SORS NAGY 

ÖRÖMÖKET HOZOTT, ELHOZZA A NAGY SZENVEDÉSEKET IS. PERSZE LEHET APRÓ 

ÖRÖMÖK ÉS PIRINYÓ BÁNATOK KÖZÖTT IS ÉLNI... DE ÉRDEMES?” (Popper Péter)  

 
Ha bárki azt igéri, hogy olyan életed lesz, amiben nincs szenvedés, szomorúság, nyomorúság, 

betegség, fájdalom - az hazudik. A pszichogus megfigyelése igaz. Eleve a születés is szenvedéssel 

jár - és halál is az, mindenkinek. És közben valóban ingázik az élet - mindenki élete. Nagy 

szenvedések - nagy örömök.  
Kanadai társadalom: kis öröm, kis szenvedés - midnen csak a felszínen, semmi a mélyre. Csak így 

meg kiüresedik a tartalom. Nem a „have fun” életfilozófiát érti Bandi Bácsi az örömös életen.  

Lelkész-pszichológus 18 modern boldog-mondást írt - GYÖKÖSSY ENDRE, BOLDOGSÁGOK. 

„BOLDOGOK, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömös lesz az életük”. - 

Vagyis látják Isten munkáját az életükben. Látják Isten jelenlétét! Hogy ott van, jelen van! Él - 

és szeret! Akkor is, ha elvesz - akkor is, ha ad. Akkor is, ha fáj - akkor is, ha jólesően bizserget. 



Akkor is, ha szíd, figyelmezetet, és akkor is, ha megszégyenít, lejárat, térdre kényszerít - mert 

ezt is szeretetből teszi! Tudom az igéből - és azért is, mert egész életemben ezt tapasztalom!  
Erről beszél Anna élete! „ÖRVENDEZ SZÍVEM AZ ÚRBAN… NINCS OLYAN KŐSZIKLA, MINT A 

MI ISTENÜNK”.  

 
Mert így is inga az élet - nagy szenvedések és nagy örömök - de a szenvedések közben is ez az 

Isten-tapasztalat tart meg, ad erőt, tartást, sőt akár mosolyt is.  

Persze mindnyájunk élete más és más, de a Szentlélek vezetése mindenki életében alapjában ugyanez, 

hogy egyre kevésbé ingajárat legyünk (mint Pom-Pom), hanem akármit hoz is az élet - hitvallóan 

megálljunk és gyümölcsözzön az életünk! (Dietrich Boenhoffer) 

Olyan szépen beszél erről Anna: „A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jóllakottak 

elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, 

akinek sok fia volt”. Ezt akkor mondta, amikor felajánlotta egyetlen fiát. Majdnem eltalálta - nem 

hetet szült, hanem hatot. De a hetet biztos azért mondta, mert az a teljesség száma. GYÓGYULÁS, 

VIGASZ, A DOLGOK ÉRTELMÉNEK MEGTALÁLÁSA, REMÉNYSÉG; MINDEZEK ISTEN 

JELENLÉTÉNEK BIZONYÍTÉKAI. (J. H. Karrenbrock).  

 



Márpedig Isten jelen van! IF GOD SEEMS FAR AWAY… GUESS WHO MOVED.  

 
Kinek lehet ilyen örömössé az élete? Aki átéli Isten szabadítását - Jézus Krisztus bűnbocsátó 

kegyelmét - átadja életét, Vele jár, közel marad Hozzá! Akit Isten vezet! Akinek Jézus a 

Szabadító! Mindig, mindenben!  

Aki viszont ilyen, az só, kovász, világosság! Olyan, amilyenre ez a világ vár, éhezik. Olyan, ami 

túlmutat önmagán - és visszamutat Istenre.  
Ilyen volt Anna a maga korában. És ilyen lehetsz te, ma. Örömös élet, amely látja Isten tetteit és 

ezért - teljesen természetes módon - túlcsordul belőle a hála! Vagy ilyen - vagy besavonoydó. Mert 

valaki vagy folyamatosan betelik az Úrral, és az ÉLETTEL - vagy folyamatosan, minden nappal 

megfosztatik az élettől!  

Még meg sem operáltak, a mai Csendes Percekben: Imádkozzunk a műtét után lábadozókért! Az Úr 

Isten bátorítása, humora, kedvessége! Legyen áldott az ő neve örökké! Ámen. 


