
2014. 09. 14. Vasárnap. Vancouver. Segít a Lélek 12. Anna hite. 1. Koncentráció csere. 1. Mélyen. 2. Imádkozva. 3. Megüresítve. 

Lekció: 1. Sámuel 1 

Textus: „Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca”. 1. Sámuel 1:18/b 

Kedves Testvérek! 

Eddig nagyon sok elméletről beszélgettük, hogy miben segít a Lélek    most gyakorlatban vizsgáljuk meg, 

mit is jelent a Lélek vezetése, segítsége által élni, cselekedni, gondolkodni, beszélni. Egy ószövetségi 

történetet szeretnék elétek hozni a következő három vasárnap - Sámuel próféta édesanyjának, Annának a 

történetét.  

Elkánának két felesége volt: Anna (kegyelem, tetszés) és Peninna (korall). Többnejűség - abban a korban 

szükségszerűség miatt is    háborúk miatt kevesebb férfi, mint nő; szaporulat miatt kellett, hogy egy 

férfinak több felesége legyen. Ettől függetlenül, mai igénkből is kiderül, hogy ez nem Isten akarata. Ez 

abban a korban éppen olyan természetes társadalmi jelenség volt - de nem Isten akarata, vagyis bűn -, mint 

ahogyan ma házasság nélkül fekszik össze fiatal, és idős egyaránt, de már senki nem is szól érte, mert 

társadalmilag teljesen normális és természetes. 

Az igéből az derül ki: Elkána szerette az Urat - hűséges az Úr parancsai iránt. Rendszeresen 

felzarándoklatak az Úr sátorához Silóba. Az izráeli emberek, családok számára ezek ünnepi, örvendező 

alkalmak voltak, vidám lakomákkal egybekötve. Elkánának két felesége volt - cél az utódok! Sokgyerekes - 

megbecsülték. Kevés - lenézték. Gyermektelen - értéktelen. Többnejűség bűne: vetélkedés a feleségek közt. 

Anna, a kedvelt (fő)feleség (talán szebb, kedvesebb, vonzóbb) - Peninna az (al)feleség, pedig szüli a 

gyermekeket. A szöveg szerint nem csupán ingerelte, bosszantotta, hanem megvetette és folyton 

megalázta. Nem volt fegyvetszünet!  

BULLIES HEVE THEIR OWN ISSUES. IF YOU HAVE BEEN BULLIED, THE FIRST THING YOU 

NEED TO UNDERSTAND IS THAT THEIR ATTACKS, TAUNTS & MEANS ACTS AREN’T 

REALLY ABOUT YOU. (Nick Vujicic)  

 
Peninna önértékelési válsága volt Anna szenvedésének az oka, mert ő is tudta, hogy a férje Annát, a másik 

feleséget jobban szereti. Ezért volt a kegyetlen harc! Ő akart lenni a kedvelt fő-feleség. Anna értéktelen 

- mert nincs gyereke. Lelkileg ezen a szálon próbálta végképp tönkretenni és félretenni. NEM ATTÓL 



KAP AZ EMBER GYOMORFEKÉLYT, AMIT ESZIK, HANEM ATTÓL, AMIT NYEL. (Joseph 

Montagu)  

 
Olyan ez, mint egy mai történet! „Vetélytársak”! A bosszantó és bosszantott. Amolyan kutya-macska 

barátság. Munkahelyen, anyós-viszony, rokoni, baráti kapcsolatok - mindenhol felüti a fejét ez a lelkület! 

Ez pedig nem Isten szertete - hanem ez önmagunk szeretete. Jézus példája!  

Isten zárta be Anna méhét: ezt Anna is és a férje is tudta. De férje így is nagyon szerette, értékelte, 

értékesnek tarttotta. Felvállalta, és ezzel szemben úszott az árral: mindegy, hogy az egész társadalom mit 

mond, ő akkor is szereti. „Nem érek én többet neked tíz fiúnál?”  

Nagyon mélyen volt Anna. Isten alakította így az életét, sorsát - mégsem elfordul Tőle, hanem Isten Lelke 

odaterelte őt a kegyelem trónusához! AMIKOR AZ ÉLET TÉRDRE KÉNYSZERÍT, TÖKÉLETES 

HELYZETBEN VAGY AZ IMÁHOZ!  

 



Így tette Anna is! „Járuljunk tehát oda bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és 

kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk”. (Zsidó 4:16) Mert minden a mi üdvösségünket 

kell, hogy szolgálja! Ez a mi hitvallásunk, hívő, kegyelmet nyert életünk alapja!  

Sokaktól, sokszor hallottam bajban, nehézségek, próbák közt, mikor bíztattam imádságra őket: ne haragudj, 

mondták, én most nem tudok imádkozni. Az nem tud, akinek nincs kapcsolata Istennel. Mint a telefon: 

felveszi, de nincs vonal. Annak nincs vonal, akinek a kapcsolatban akadály keletkezik - azaz bűn van az 

életében. Nem rakja le alázattal magát, életét, bűneit, nyomorúságait Isten kezébe - ezért nem tud 

imádkozni. Nem a nyomorúság mértéke az imádság igazi akadálya - hanem a hit, a bizalom és az 

alázat hiánya! BÁRMI, AMI ELÉG FONTOS AHHOZ, HOGY GONDOLKODJUNK RÓLA, AHHOZ 

IS ELÉG FONTOS, HOGY IMÁDKOZZUNK ÉRTE! (G.M.Donald)  

 
Isten Lelke segít - ő az imádság, a kapcsolat Lelke, vonala, hullámhossza! Anna, egy nő, egy teljesen 

férfi-központú társadalomban odamegy Istenhez, és imádkozik. Hiszi, hogy Isten megszólítható, hogy 

figyel rá, hogy szeret. Anna így, a Lélek által imádkozott: 1SÁMUEL 1: 9 - 11. „Egyszer Anna fölkelt, 

miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken az ÚR templomának az ajtófélfájánál. Az 

asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az ÚRhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és 

ezt mondta: Seregek URa! Ha részvéttel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem 

feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgálólányodnak, akkor egész életére az 

ÚRnak adom, és nem éri borotva a fejét!” Nem csak azt kérte, hogy Peninna hagyja abba! Nem Peninna 

ellen imádkozik, nem átkozza el. Őt nem is említi, nem róla van szó! - Hanem szíve mélyéből kér, 

könyörög! Azt kéri, legyen gyermeke, sőt: fiúgyermeke! AZZAL, HOGY CSAK KIS DOLGOKAT 

KÉRÜNK ISTENTŐL, NEM VAGYUNK ALÁZATOSABBAK. (J.Osteen)  



 
Anna tudja, kihez imádkozik, kitől kér: „Seregek Ura”. A körülményei se ingatták meg benne, hogy 

reménységgel menjen oda Hozzá! Te odamész-e Hozzá? Komolyan veszed-e őt? Neked sokkal 

könnyebb, mint Annának! Ő otthagyta az ünnepi lakomát - amelyen nem evett semmit -, és bement a 

szentélybe, és ott hosszan imádkozott! „A lelkemet öntöttem ki az Úr előtt”. Jellemző-e rád ez a lelkület?  

1SÁMUEL 1:12 - 15 Ez csak az Urra és Rád tartozik - de itt kivételesen valaki más is látta. Anna nem 

akarta, de így alakult - és most részegséggel is megvádolják. Hát mi jön még? Ez a pap is olyan, mint 

Pennina? Esetleg felbérelte ellenem? Hát mindenki ellenem van - csak a férjem nem, akinek meg egyetlen 

gyermeket se tudok szülni? Érdemes így élni?  

Ezt sugallja a Sátán! De a Szentlélek egészen mást sugallt, és Anna Őrá hallgatott: bizonyságot kellett 

tennie! A Lélek így intézte - és milyen jó, áldás, ha így intézi - hogy bizonyságot kell tennünk arról, 

hogy ki, és miért a mi reménységünk, Kihez és miért megyünk!  

1SÁMUEL 1: 16 - 18 Anna nem részletezi, nem feketíti be, nem járatja le Peninnát, hanem csak annyit 

mond: „nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig”. És Éli, az Úr szolgája nem is 

kérdezi tovább! Nem rá tartozik, hanem Annára és az Úrra. Ha Anna megtalálta a kapcsolatot Ővele - 

akkor ő már csak áldást mond, és kéri, hogy az Úr mutassa meg dicsőségét! „Éli így válaszolt: Menj el 

békességgel! Izráel Istene teljesíte kérésedet, amit kértél tőle! Anna pedig ezt mondta: Nézz jóindulattal 

szolgálóleányodra! Azután elment az asszony a maga útjára…”  

Látszólag semmi nem történt, pedig valaminek mégiscsak történnie kellett: „Azután elment az asszony a 

maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca”. Mi történt? A férje, az emberek, sőt még Peninna 

is észrevette! Miért változott meg? Átadta és békességet nyert! Semmi nem változott meg - de ő igen! 

Isten kegyelme munkát végzett benne - mert ő átadta magát neki! Rábízta magát, ügyét teljesen!  

CSAK AZÉRT, MERT NEM LÁTUNK SEMMIT, NEM JELENTI AZT, HOGY ISTEN NEM 

MUNKÁLKODIK A HÁTTÉRBEN. (Joyce Meyer)  

 



Ez a Szentlélek Isten munkája, ez az ő békessége, ez az ő átalakító munkája. „Nem volt többé szomorú az 

arca”. És ha Peninna megint belerúgott, lejáratta, megszégyenítette? Akkor azonnal felnézett magában, és 

azt mondta: Látod Uram, hallod? Tudom, hogy hallod - és köszönöm, hogy hihetek Benned, mert Te 

élsz és munkálkodsz! Persze akkor se esett jól - de már nem készült ki tőle. Mássá lett! Van-e ilyen élő 

kapcsolatod Istennel, Jézus Krisztus gyermekeként, a Szentlélek által?  

Úgy neveztem ezt el, ez ennek a prédikációnak a címe: Koncentráció-csere. Mert az a lényeg: mennyire 

veszem Istent komolyan? Mennyire veszem ilyen életbevágóan komolyan, hogy Jézus Krisztus haláláért és 

feltámadásáért ő megszabadított engem, és én az Övé vagyok! Mi van a középpontban, mire koncentrálok? 

Koncentráció-csere. Kire, mire koncentrálok? Anna története: 1 Mélyen. 2. Imádkozva 3. Megüresítve 

Jézus! 
Egy másik prédikáció szólhatna Peninnáról, illetve a Peninnákról. Sajnos róla nem mond sokat a Szentírás. 

Hogyan térhet meg valaki abból, hogy tönkretesz másokat - mert különben ő érzi mellőzve magát? 

Alapjában elmondhatjuk, hogy ugyanúgy, mint Anna - ha feladja önmagát Krisztusért, Krisztusban! Nem 

félti tovább magát - hanem helyette imádkozik Annáért, hogy neki is legyen gyermeke! Ez is a 

Szentlélek munkája - új teremtés - újjászületés. Koncentráció csere - magamról az Úrra, és általa a 

másikra! Nem megy maguntól - de ő elvégzi, ott munlkodik a háttérben, ha adaadom magam Neki, mint 

Anna! Hiszem, hogy most itt munkálkodik közöttünk is! Legyen a te életed is ilyen! Ámen. 


