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A KIS SÁMUEL CSALÁDJA 

 

Igeolvasás: 1Sám 1,1-10 
Alapige: 1Sám 1,11 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! 

 

KT! 

 

A Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának tanulói 

 szüleikkel és tanáraikkal együtt ma gyülekezetünkben ünneplik 

  a családok napját. 

Emiatt mai istentiszteletünk fókuszába egy bibliai családot állítottam.  

Vizsgáljuk meg, 

 hogy e történet alapján mit tanít a biblia a családról! 

E történetet olvasva belelátunk egy család életébe. 

Láthatjuk e család gondjait, 

és láthatjuk azt is, hogy hol, hogyan keresték és találták meg 

 sok nehézségükre a megoldást. 

Először is kiderül, 

 hogy a családfőnek, Elkánának a kor szokása szerint 

 nem csak egy felesége volt, 

   hanem kettő: Peninná és Anna. 

Peninnának voltak gyermekei, 

 Annának viszont nem. 

Emiatt pedig Peninna újra és újra csúfolta Annát. 

Sokféle keserűséget szült az, 

 hogy Elkánának nem csupán egy felesége volt. 

 

A Bibliából tudjuk, 

 hogy a házasság egy férfinek  

és egy nőnek egy életre szóló szövetsége. 

Nem egy férfinak és két nőnek, 

 vagy két férfinak, 

 vagy két nőnek a szövetsége. 

Koronként lehet más-más a szokás, 

 de Isten Igéje minden időben rámutat a helyes útra.  

Persze vannak olyan korok, 

 amikor az emberek az egészséges tanítást nem viselik el,  

hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak 

tanítókat, mert viszket a fülük. (2Tim 4,3) 

 

Kb. 3 hete jelent meg egy cikk 

 azzal a különös címmel: 

    Kaliforniában gyakorlatilag betiltották a Bibliát 

Ebben leírják, hogy  

Kaliforniában néhány hete tiltólistán vannak azok a könyvek,  

így a Biblia is, amik a keresztény nézetek alapján  

 közelítik meg a nemiséget. 

A kaliforniai törvényhozás ugyanis védve a gender ideológiát, 

elfogadta azt a törvényjavaslatot,  

amely megtiltja a gyülekezeteknek,  

hogy a saját nézeteiket népszerűsítsék  

a nemi orientációval kapcsolatban.  



A bibliai tanítás ugyanis többek között ellene megy annak 

a hangos ideológiának, 

hogy egy óvodás vagy kisiskolás megválaszthatja a nemét. 

A Biblia világosan arról beszél, 

 hogy Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. 

És a házasság a férfi és a nő szövetsége. 

 

Más korok, más szokások. 

 

Elkána családjában azonban hiányzott a békesség, 

 a két asszony veszekedései, civakodásai miatt. 

 

Egy további ok, amiért hiányzott a békesség a családban, 

 az abból fakadt,  

  hogy igazi békességre két istenfélő ember tud igazán eljutni. 

Elkána istenfélő, Peniná nem az. 

És ahol valamelyik félből hiányzik az Istenbe vetett hit, 

 ott nincs meg a közös hullámhossz. 

Az feszültséghez vezet. 

Ugyanakkor Elkána Annával, aki ugyancsak istenfélő, 

 egységben tud lenni.  

Ez is az isteni rend része a családban: 

A teljes egység két istenfélő ember között valósul meg a házasságban. 

 

A történetből megtudjuk azt, 

 hogy nagy volt a szomorúságuk azért, 

  mert Annának nem volt gyermeke. 

Peinnina pedig emiatt nemcsak otthon, 

hanem mások előtt is megalázta Annát. 

 

Anna nagyon szomorú volt, 

 sírt, el volt keseredve annak ellenére is, 

  hogy férje Elkána nagyon szerette őt. 

Ott volt egy nagy űr, egy nagy hiány a szívében, 

 amit ő maga nem tudott megoldani, 

 ami azonban szíve legfőbb vágya volt. 

Szeretett volna édesanya lenni, 

 szeretett volna gyermeket hozni a világra. 

 

Az ő szomorúságát az is fokozta, 

hogy abban a korban úgy gondolták, 

  hogy ha valaki gyermektelen volt, azon Isten büntetése van. 

Annak az életét biztosan valami nagy bűn nyomja. 

 

Kedves gyermekek! 

KT! 

Valami nagyon fontosat tanulhatunk meg itt Annától. 

azt, hogy Ő tudta azt, 

 tisztában volt azzal, 

  amit ma olyan kevesen tudnak és vesznek komolyan. 

Mégpedig azt,  

 hogy Istennél van segítség! 

 

Hadd ismételjem meg ezt a fontos dolgot, 

 azért hogy egy életre megjegyezzük, 

 h. ha mást nem is,  

  de ezt vigyük magunkkal: 

   Istennél van segítség! 

Anna pedig Istenhez fordult segítségért. 

 

Mert hívő családban is lehetnek problémák,  

 vannak is problémák, ahogyan Annáék életében is látjuk. 

De hol keresi Anna a segítséget? Istennél. 

Hiány van az életükben, 

 és számukra a legtermészetesebb dolog, 

  hogy mennyei Atyjukhoz forduljanak segítségért. 



Izráelben abban az időben még nem volt templom, 

hanem Isten parancsa szerint a Szent Sátor szolgált arra, 

  hogy ott Istennek áldozatot mutassanak be. 

A Szent Sátor pedig Sílóban volt. 

Úgy ír róla a Biblia, mint az Úr házáról. 

És a zsidó nép a nagy ünnepeken mindig összegyűlt, 

 és ilyenkor a családok együtt ünnepeltek. 

Lehet, hogy egy évig nem is látták egymást, 

 de ilyenkor mindig együtt voltak. 

 

Elkána is elment a családjával Sílóba. 

És amikor újra együtt volt mindenki, 

 mikor mindenki örült egymásnak, 

  Peninná kihasználva a közönséget, 

   mindig taposott egyet Annán, 

h. neki nincs gyermeke. 

 

S azt olvassuk, 

 h. miután ettek, 

 Anna felkelt, otthagyta a nagy családot, 

  és az Úr házába ment. 

Ézs 55:6-ban azt olvassuk: 

Keressétek az Urat, míg megtalálható, 

hívjátok őt segítségül, míg közel van. 

 

Anna kihasználta az alkalmat. 

Csak évente jöttek el az Úr házához, 

most volt itt az alkalom.  

Az Úr házába ment, 

 ahol már nem volt senki, 

csupán az öreg főpap: Éli. 

És az Úr házában Anna imádkozni kezdett. 

Anna segítségül hívta az Úr nevét. 

Mai igénk egyik legcsodálatosabb üzenete az, 

 hogy Istent segítségül lehet hívni, 

  mert Istennél van segítség! 

 

Isten akar segíteni. 

Jézus is erre bátorít: 

Kérjetek és adatik néktek, 

keressetek és találtok,  

zörgessetek és megnyittatik néktek. (Mt 7,7) 

 

Jakab apostol pedig azt mondja, 

h. kívántok valamit, de nincs nektek, 

(   ) mert nem kéritek. (Jak 4,2) 

Azt mondja az apostol, 

h. ehelyett inkább harcoltok, tönkreteszitek egymás életét, 

másokon is átgázolva meg akarjátok szerezni, amit akartok, 

  de nem kéritek, 

  így nem kapjátok meg. 

Azt is mondja az apostol, 

 hogy ha kéritek is, nem kapjátok meg,  

mert rosszul kéritek:  

csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. (Jak 4,3) 

KT! 

Anna kért és jól kért. 

Azt 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! (1Sám 1,11) 

 

Anna gyermeket kér Istentől, 

és tesz valami nagyon különös dolgot. 

mégpedig úgy kéri őt,  

h. közben felajánlja a megszületendő gyermeket Istennek. 



Anna tudja jól, 

 h. a gyermek Isten ajándéka. 

 h. a gyermek áldás. 

Hogy nem magától értetődő dolog az, 

 h. valakinek gyermeke lehet. 

 

Milyen sokan vannak, és egyre többen,  

 akik szeretnének gyermeket, de nem adatik. 

És lehet, hogy sokszoros lombik beültetés után sem adatik. 

Annának sem adatott.  

 

S aztán Anna kért. 

és mivel kérte, ezért megkapta. 

 

Milyen sokszor úgy gondolja az ember, 

 h. Isten olyan mint egy automata. 

 h. az a feladata, hogy adjon.  

Ezért már nem is kérünk Tőle.  

 

De gondoljunk bele abba, 

 h. mi szülők hogyan érezzük magunkat akkor, 

  ha a saját gyermekünk gondolja azt mirólunk, 

H. mi automaták vagyunk. 

Csak az a feladatunk, 

 hogy adjunk. 

Közben pedig a gyermeket nem érdeklik a mi kívánságaink, 

 hogy mi mit szeretnénk.  

S kizárólag csak akkor keresnek meg minket, 

 ha akarnak valamit. 

 

Isten nem automata. 

De mégis azt ígéri, 

 hogy kérjetek és adatik néktek! 

Jézus maga mondja:  

Jöjjetek énhozzám mindnyájan,  

akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve,  

és én megnyugvást adok nektek.  (Mt 11,28) 

 

Milyen sokszor meg vagyunk fáradva, 

meg vagyunk terhelve. 

Olyan sok segítségre van szükségünk. 

Olyannyira, hogy összeroskadunk a terhek alatt. 

 

Ha gyermekeink vannak, akkor azért kell a segítség. 

  a türelem, 

 a békesség. 

Ha még nincs gyermekünk,  

 akkor pedig épp azért kell a segítség. 

 

Ha házasságban élünk, 

 akkor aki házas, tudja, mennyire kell a segítség. 

 

Ha nem élünk házasságban, 

 akkor pedig épp az egyedüllétben kell a segítség. 

 

Ki az, 

 aki azt mondhatná, neki nem kell segítség. 

Neki nincsenek problémái. 

 

És ki az, akinek kell a segítség? 

Mindenki maga tudja, 

 h. milyen segítségre van szüksége. 

Mai igénk azt üzeni, 

 hogy Istennél van segítség. 

 

 



Amikor Jézus eljött erre a világra, 

 és elkezdett prédikálni, 

azt mondta a Mt 4-ben: Elközelgetett a mennyek országa. 

 

Mai nyelven azt mondta:  

 Eljött hozzátok Isten segítsége! 

 Van segítség! 

Azt mondta Jézus: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyek országa. 

 

Mert Jézus, amikor e földre jött, 

 Benne magában Isten jött el erre a világra. 

Maga Isten szállt közénk,  

 és Jézus egész lénye ezt sugározza: Van segítség! 

 

Ahol Jézust annak fogadták el, aki volt, 

 ahol úgy tisztelték Őt, mint Istent, 

  Ő mindig segített. 

Betegeket gyógyított meg. 

A vakok újra láttak, 

a bénák jártak. 

Olyan szükségein segített az embereknek, 

 amiben más nem tudott segíteni. 

Mikor megállt Lázár sírja előtt, 

 azt mondta: Lázár jöjj ki. 

Halottakat támasztott fel.  

Csak ott nem tudott segíteni, 

 ahol hitetlenséget talált. 

És ez ma is így van. 

 

A Zsid 11,6-ban olvassuk: 

Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, 

hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik. 

 

Ha hit nélkül jövünk elé, nincs segítség. 

De aki hisz Istenben, 

 hisz abban, hogy Isten előtt nincs lehetetlen. 

 és aki hittel járul eléje, és hittel kéri az ő segítségét, 

  azokat megjutalmazza, 

  azokon segít. 

 

Anna ilyen hittel és bizalommal imádkozott gyermekért. 

és terhes lett, és fiút szült, akit Sámuelnek nevezett el,  

ami azt jelenti: Isten meghallgatott. 

 

Sámuelnek a neve bárhová ment, erről beszélt: Isten meghallgatott. 

És ahogy megfogadta,  

 az Úrnak ajánlotta a gyermeket.  

És miután már el tudta választani a gyermeket, kb 3-4 éves korában 

 felvitte Sílóba. 

 

Érdekes, hogy Anna nem kérdezte a három éves Sámuelt,  

hogy akar-e hinni Istenben,  

mint ahogy nemigen szoktuk a három éves gyerekünket kérdezni, 

 hogy óhajt-e téli kabátot felvenni mínusz tíz fokban.  

Tudjuk, hogy arra van szüksége, és ráadjuk.  

Tudjuk, hogy neki is Istenre van szüksége,  

és mihelyt a pici értelme nyiladozik már,  

lehet neki beszélni az élő Istenről.  

Mihelyt nyiladozik, ő már észreveszi,  

hogy valóban tisztelik-e a szülei meg az otthon levők azt az Istent,  

  aki felé mutatják neki az utat. 

 

Mert Anna nem azt mondta: majd, ha felnő, ő eldönti.  

Mit dönt el,  

ha nem is ismeri Istent?  

 



Hogy dönthetne Isten mellett?  

Pici korától meg kell vele ismertetni.  

Minden szülőnek Istentől kapott felelőssége, 

 hogy bemutatja-e az élő Istent gyermekeinek úgy,  

hogy mire azok döntőképesek lesznek, 

 ismerhetik azt, 

 hogy kit utasítanak el,  

vagy kit választanak életük Urául. 

 

Anna nem azt mondta a kis Sámuelnek,  

hogy arra van Siló, menjél oda,  

mert jó templomba járni  

és a gyülekezettel együtt énekelni,  

hanem azt olvassuk: 

 az egész család együtt ment az istentiszteletekre.  

Nem azt mondta,  

hogy apádnak meg nekem annyi dolgunk van,  

hogy nem érünk rá istentiszteletre menni,  

mert érted dolgozunk, fiam,  

hanem azt mondta:  

akkor tudunk érted dolgozni,  

meg mindent megtenni,  

ha együtt hallgatjuk Isten igéjét,  

és együtt imádjuk Őt. 

 

Három évesen tehát Sílóba került a kicsiny Sámuel. 

S ebből a kisgyermekből lett aztán Izráel egyik legnagyobb prófétája, 

 és az ókori Izráel utolsó, egyben legjelentősebb bírája 20 éven át. 

És aztán Annának születettek még más gyermekei is.  

Isten újabb gyermekekkel ajándékozta meg őt. 

 

Isten megsegítette Annát. 

És ma azt üzeni nekünk, 

 h. Ő ma is tud segíteni. 

A mi családunkon belül is, ha bajok vannak. 

Anyuka – szélütés. 

Vannak, akik úgy gondolják, 

 hogy azok a csodák, amelyeket Jézus tett, az a múlté. 

Ma már nem történnek csodák. 

 

Az ilyen emberek meghazudtolják a Szentírás szavait. 

Hiszen a Zsid 13,8: Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. 

 

Jézus ma is él. 

Sőt, Ő uralkodik ezen a világon, 

 hiszen Övé a legnagyobb hatalom. 

Előtte ma sincs lehetetlen. 

 

És Ő ma is segíteni akar. 

Vigyük mi is oda elé családunkat, gyermekeinket Isten elé, 

 és tapasztaljuk meg az Ő segítségét.  

Így legyen. Ámen. 

 

 


