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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! 
 

Kedves Testvérek! 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, hiszen e történetet olvasva belelátunk Elkána családjának 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 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. De nemcsak otthon, hanem mások előtt is megalázta Annát, aki nagyon szomorú volt emiatt. 

Sokat sírt, és el volt keseredve annak ellenére is, hogy férje 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. Szomorúságát az is fokozta, hogy abban a korban 

úgy gondolták, hogy ha valaki gyermektelen volt, azon Isten büntetése van.  

 

   
      Május 6-án Zsebő-Ferenczi Ádám és Hetti megkeresztelése és anyák napi műsor               (Fotó: AÁ) 

 

Valami nagyon fontosat tanulhatunk meg azonban e történetben Annától. Azt, hogy tisztában volt azzal, 

amit ma olyan kevesen tudnak és vesznek komolyan. Mégpedig azt, hogy Istennél van segítség! Hadd 

ismételjem meg ezt a fontos dolgot: Istennél van segítség! Anna pedig Istenhez fordult. 

E történetben látjuk, hogy egy hívő 

családban is lehetnek problémák. 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 látták 

egymást, de ilyenkor mindig együtt voltak. 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  
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Elkána is elment a családjával Sílóba. És amikor újra együtt volt mindenki, amikor mindenki örült 

egymásnak, Peninná kihasználva a közönséget, mindig taposott egyet Annán, hogy neki nincs gyermeke. S azt 

olvassuk, hogy 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. 

Kedves Testvérek! Jézus is arra bátorít: Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és 

megnyittatik néktek. (Mt 7,7) Jakab apostol pedig azt mondja, hogy kívántok valamit, de nincs nektek, (…) mert 

nem kéritek. (Jak 4,2) Azt mondja az apostol, hogy ehelyett inkább harcoltok, tönkreteszitek egymás életét, 

másokon is átgázolva meg akarjátok szerezni, amit akartok, de nem kéritek, így nem kapjátok meg. majd 

folytatja: vagy haa kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt 

eltékozolni. (Jak 4,3) Anna gyermeket kért és jól kért, hiszen tesz valami nagyon különös dolgot, mégpedig 

úgy kér Istentől, hogy közben felajánlja a megszületendő gyermeket Istennek.  

Anna mély hittel és bizalommal imádkozott gyermekért, majd terhes lett, és fiút szült, akit Sámuelnek 

nevezett el, ami azt jelenti: Isten meghallgatott. És ahogy Anna megfogadta, az Úrnak ajánlotta a gyermeket. 

És miután már el tudta választani, kb. 3-4 éves korában felvitte Sílóba. S ebből a kisgyermekből lett aztán 

Izráel egyik legnagyobb prófétája, és az ókori Izráel utolsó, egyben legjelentősebb bírája 20 éven át. Később 

pedig Annának születettek még más gyermekei is. Isten újabb gyermekekkel ajándékozta meg őt.  

Isten megsegítette Annát, és azt üzeni nekünk, hogy Ő ma is tud segíteni. Jézus Krisztus ma is tud 

csodát tenni, nemcsak földi életében. Róla tudjuk, hogy Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő ma is él. Sőt, 

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, és tapasztaljuk meg segítségét. Így legyen. Ámen.  
Alkalmaink (2018. május):          Dr. Pótor Áron 

16. szerda 17.00 
Egyházlátogatás alkalmából istentisztelet. Oláh Attila, tépei lelkész hirdeti majd közöttünk 
Isten Igéjét, valamint Dr. Kovács László, a kistemplomi gyülekezet gondnoka lesz a vendégünk. 

17. csütörtök 10.00 
Baba-mama klub Szeretettel várjuk a kismamákat babájukkal együtt tartalmas, közösségépítő 

beszélgetésekre. Ha van kismama ismerősünk, bátran szóljunk neki, hívjuk meg őt!  
17. csütörtök 17.00 Énektanulás 

18. péntek 17.00 Konfirmációs óra 

19. szombat 8.00 Konfirmációs óra 

20.  vasárnap 9.40 

Énektanulás a nagyteremben, s párhuzamosan IMAKÖZÖSSÉG az istentisztelet előtt a 

presbiteri szobában. Szeretettel hívjuk mindazokat a testvéreket, akiket Isten Szentlelke arra 

indít, hogy részesei legyenek az Isten előtti közös könyörgésünknek. 

20.  vasárnap 10.00 Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet - Konfirmáció 

20.  vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

20. vasárnap 17.00 

Dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral, 

amelynek középpontjában Isten dicsőítése áll majd 

ifjúsági énekek éneklésével.  

21. hétfő 10.00 Pünkösd első napján istentisztelet 

- Nyári napközis gyermekhét: június 25-29, egyházmegyei nyári tábor: július 23-29. Részletek a honlapon. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7). 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, szörpöt, teát. 

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Honlap: www.furediut.hu 

: fb.com/furediut.hu Tel: +36-30-678-2502  Email: debrecen-furedi.ut@reformatus.hu 

A teljes prédikáció később elolvasható, meghallgatható honlapunkon: furediut.hu/predikacio 
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