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ANNA IMÁDSÁGA 

Igeolvasás: 1 Sám 1, 1-21 

Alapige: 1Sám 1,15: „…a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt.” 

 

Kedves Testvérek! Mai történetünk főszereplője, Anna igen gondterhes. 

Gondterhes, mert Anna, Elkánának a felesége. De nem egyedül. Van egy 

másik felesége is: Penniná. Az utóbbinak voltak gyermekei, Annának 

viszont nem, mert nem lehetett. Ez pedig nem csak az általános társadalmi 

megvetést jelentette, nem csak azt, hogy ezt Isten büntetésének tartották, 

hanem azt is, hogy a másik asszony folyamatosan bántotta emiatt, ahogy 

olvassuk: „hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta a méhét. ” 

Penniná pedig kiváló alkalmat talált arra, hogy piszkálja, bántsa Annát. 

Ez a kiváló alkalom pedig az évről évre ugyanúgy eljövő ünnep volt. 

Mindig ugyanott, ugyanazon a napon, mindig ugyanazzal. Volt ebben 

rivalizálás, volt ebben ármánykodás. S általában sosem azt látjuk, hogy a 

másik felingerli, hanem csak azt, amikor a sértett visszaüt, amikor valaki 

látszólag nem tud örülni, látszólag lógatja az orrát. S addig bántotta Penniná Annát, amíg nagyon mélyre kerül, 

nagyon mélyre süllyed lelkileg. Nem is eszik, étvágytalan.  

Elsőre talán távol áll tőlünk Anna története – különösen a férfitestvérek érezhetik így -, mégis Anna 

történetében magunkat láthatjuk, mert mindannyiunkat fenyeget a csüggedés, a kilátástalanság, az időst, a 

beteget, a fiatalt is, a hívő embert is. És az ember nem lát mást csak a gondjait, a bánatát, az ellenségeit, a 

reménytelen helyzetét, önmagát. S az ember ebben a reménytelen helyzetében keresi azt, ami, aki 

megnyugtatja. Keressük a vigasztalást, néhány emberben, néhány jó szóban, azokban, akik meghallgatnak 

bennünket, elmondhatjuk a gondjainkat. Kinek mi, amivel megpróbálja magát vigasztalni, a hiányt betölteni, 

de a hiány megmarad. S milyen egyedül marad ezzel az érzéssel az ember, és milyen kevesen értik meg ezt a 

hiányt. Látjuk, ahogyan Elkáná próbálja vigasztalni Annát, hogy: „Miért sírsz? Nem érek én többet tíz fiúnál?” 

Aztán látjuk, hogy Éli pap sem érti meg az ő bánatát, csak a sírást látja, a motyogást, ahogyan mintha részeg 

volna, imádkozik Istenhez. 

                    
Július 15-én istentisztelet és keresztelő             (Fotó: AÁ.)      

Hát hogyan ne értenénk meg, hogy Anna mit érzett, hát hogyan ne értenénk meg, ha panaszkodna, ha 

másik emberrel van tele, ha megpróbálna tervet szőni, visszavágni a másik asszonynak, ez volna a természetes, 

emberi reakció. És teljesen érthető volna, ha Istenhez fordulva felháborodna, ha szidná a másikat, átkokat 

szórna rá, ha felhánytorgatná Istennek, hogy őt miért nem áldotta meg? Ha kérdezné: miért nem szeret az Úr? 

Miért Penninát áldja meg az Úr? Az ilyen aggodalommal teli gyötrelmes helyzet könnyen megemészti az ember 

gondolatait, elszívja az energiáit, elveszti a cselekvőképességét. Látjuk, Anna is étvágytalan, nem eszik. 

De figyeljük meg, mi történik! Így olvassuk: „egyszer Anna fölkelt”. Anna fölkel és elmegy az Úrhoz. 

Mennyi minden játszódhat le az emberben, mire eljut oda, ahová Anna eljut. Anna is cipeli a terheit, keresi a 

vigasztalást, amíg nem, ahogy írja az Ige: „Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, 

keservesen sírt.” Cipelte, amíg ki nem tört belőle minden, ki nem jött belőle ilyen módon a fájdalom, az a sok 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

bántás, az a sok szó. Anna elmegy az Úrhoz, a silói templomba, hosszasan imádkozik, sok mindent kell 

elmondania neki, nagyon nagy bánata van, nagyon mélyen van, és nagyon mélyről jönnek ezek a gondolatok.   

Annyiszor jött el a silói templomba, mint az a görög hajós, akit még a nagy görög válság idején interjúvoltak 

meg, és aki arról beszélt, hogy nem tud megélni, de minden nap kimegy a hajóval, amíg helyre nem jönnek a 

dolgok. A meg nem értett, a reménytelen, a részegnek tűnő, de valójában megrendült, megtört asszony kiönti 

szívét Isten előtt. És úgy önti ki a szívét, hogy azzal szembe megy az árral, szembe megy az emberek 

gondolataival, szavaival, meg nem értésével, mert nem számít, ki mit gondol, nem titkolja, kimondja 

szomorúságát, bánatát. A szavai őszinték, az igazat mondja el az Úrnak. És az imádságban az ember elkezdi 

látni magát, úgy valójában, úgy ahogy van, álarc nélkül, mindenféle póz nélkül, mindenféle önámítás nélkül. 

Nincs más csak Isten és az ember. Mert, amikor imádkozunk, valóban ott keressük a vigasztalást, ahol van, 

valóban ahhoz fordulunk, ahhoz megyünk, aki vigasztal, aki erőt ad, aki áldást, aki életet ad.  

És Anna már itt érti azt, amit Jézus mond majd később, hogy „Boldogok, akik sírnak, mert ők 

megvigasztaltatnak.” Boldogok, akik elsírják a bánatukat, boldogok, akik minden terhüket, nehézségüket, 

minden fájdalmukat Úr elé viszik. Mert az Úr az egyetlen, aki igazán ismer bennünket, Ő az Egyetlen. Mert Ő 

az, aki ismer bennünket, minden gondunkat, mi rejlik a legbelső bugyrokban.  

Egyszer az egyetemen vizsgaidőszakban történt, hogy egy nehéz kérdéssel, kéréssel kellett volna 

fordulnom az egyik Intézethez, de nem nagyon akaródzott bemennem az ajtaján. Mielőtt odaléptem volna az 

ajtóhoz, biztos, ami biztos, gyorsan megnéztem még egyszer az időt, hogy biztos most van-e fogadóóra. Hátha 

mégsem, és nem kell feltennem a számomra kínos kérdést. Mire a hátam mögött megszólalt egy professzorom: 

„Kopogni kell!” Valahogy így van ez: kopogni, ugyanis fogadóóra van! 

Lehet mennünk, szabad mennünk az Úrhoz, hogy kiöntsük előtte a szívünket, minden terhünket, 

szomorúságunkat, mindent, ami fáj. Annyiszor hallgatunk, annyiszor nem mondjuk ki, amit kimondhatnánk, 

miért pont Isten előtt hallgatnánk? Néha kellenek az Istennel az ilyen átvirrasztott éjszakák, az ilyen lélek-

kiöntések, ahogyan Annát látjuk az Istenhez fordulni. És azt is látjuk, hogy többé már nem szomorú az arca, 

ott van minden Istennél. Nem szomorú többé, újra egészséges, és békesség tölti el őt.  

Ugyanígy tölti az Úr a Lelkével az embert az imádságban. Akármilyen fásultan, akármilyen nehezen, 

préselve jönnek a szavak, akármilyen tétován, akármilyen egyszerűen, de minden szónak gyógyító ereje van. 

És ezt nem fogja látni senki, nem látja, ha lázongva szembeszállunk, nem látja senki, ha akaratlanul elsírjuk 

magunkat, és belátjuk, hogy végre most ott vagyunk, ahol mindig is kellett volna. Felébreszt kétségbeesett 

állapotunkból, felébreszt a körülöttünk lévő negatívumok látásából, kihoz abból, hogy másokhoz mérjem 

magam, kihoz abból, hogy többnek vagy kevesebbnek lássam magam. És az imádság során szavakká lesznek 

a kimondatlan érzések, a bennünk örvénylő félelmek és érzések. Talán először önváddal, de elindul a 

kapunyitás, és kiárad belőle minden érzés, szó és előbb-utóbb minden önvád is, átalakul elfogadássá, 

megbékéléssé. 

És figyeljük meg, mi történik! Annának megváltozik az élete, már nem olvasunk arról, hogy bántja őt 

a másik asszony, nem olvasunk arról, hogy Elkáná vigasztalni próbálná, de másnap reggel is felkelnek, 

elmennek imádkozni a templomba. Isten életet ad Annának, ő pedig majd életet ad Sámuelnek. A következő 

fejezetben olvashatjuk Anna hálaénekét, amelyben olvashatjuk azt: „Az Úr megöl és megelevenít, letaszít a 

sírba, és újra felhoz onnét.” És ez a mi történetünk is, ahogyan jól tudjuk, milyen jelentősége van ennek 

számunkra. Ugyanígy elevenít meg bennünket az Ő Lelke és ad békességet és megnyugvást az Ő szabadítása! 

Ámen.                           Molnárfi Mátyás - teológus      

Alkalmaink (2018. augusztus):  

1. szerda  14.30 Bibliaóra 

4. szombat 17.00 
Debreczeni Márk és Simon Klaudia házasságmegáldó istentisztelete a 

Nagytemplomban, ahová szeretettel várja a gyülekezet tagjait az ifjú pár. 

29. vasárnap 9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

29. vasárnap 10.00 Istentisztelet párhuzamosan gyermekistentisztelet. 

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

           - Babamama klub, 

- Film klub,  

- Zenés istentisztelet,  

            - Ifjúsági óra, csütörtöki énekkar   
- 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, süteményt, teát. 
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