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IMÁDKOZÓ ÉDESANYA Alapige: 1 Sámuel 1,1-20

Az édesanyák napi készülődés során, verstanulás közben hangzott el a kérdés: mit jelent az, hogy
valaki  hívő?  ...hiszen  a  vers  hívő  édesanyáról  szól.  Igen,  a  versmondó  szeretné  tudni,  mit  jelent
mindaz, ami le van írva. Ilyenkor aztán fel van adva a lecke a szülőnek, lelkipásztornak: ne csak az
általánosság szintjén kapjon egy semmire sem jó választ az ember, hanem valami lényegeset átadni.

De  testvéreim,  mit  is  jelent  az,  hogy  valaki  hívő?  Néhány  órával  a  pár  szavas  válasz  után
találkoztam  a  bibliai  Sámuel  édesanyjának,  Annának  a  történetével,  aki  több  olyan  jellemzőt  is
magában hordoz,  amelyek segítségével  a hit  szerepét  is  jobban láthatjuk  nem csak az ő,  de a mi
életükben is.

Az első ilyen meghatározó jellemző, hogy Anna küzdelmes helyzetben van. A családi élet területén
komoly versenyhelyzetben él: van egy másik nő, egy másik feleség – a többnejűség idejét írjuk ekkor.
Ennek a másiknak több gyermeke is, neki még egy sincs. Ez a másik éppen ezért gúnyolja, megaláza –
ahogy egy vetélytársat szokott az ember. Napi szinten feszülnek egymásnak. Ez Anna története, de
mai  történet  is  lehetne!  Bár  én  az  édesanyai  küzdelmeket  csak  külső  szemlélőként  látom,  ma  is
hatalmas terhek nyomják az édesanya vállát:  akár legyen az a gyermeknevelés,  akár konfliktusok,
családok szétesése – mind küzdelmes helyzetet jelent a mai édesanya számára.

Ebben a helyzetben viszont van egy olyan fegyver, amit csak a hívő ember, hívő édesanya ismer:
ez az ÚR Istennel meglévő bizalmi kapcsolat.  Egy  imádkozó édesanyát látunk a történetben, aki –
férjével együtt  (!) – megy Isten elé. Anna külön is imádkozik-kér-sír-kiönti szívét-könyörög, lelke
mélyéig elkeseredve... de az ÚR előtt! Nem csak a férjének, nem csak a barátnőinek (bizonyára voltak
azok is mellette),  hanem éppen e legnehezebb helyzetben Istenbe kapaszkodik. Bizalommal menni
őhozzá, valami ilyesmit jelent hinni. Azzal a bizonyossággal, hogy jó helyen keres, és hogy ami már
nem az ő kezében van, azt az ÚR kezéből kérheti, veheti el: az erő feletti erőt, a segítséget.

És a hívő édesanya nem csalódik: az addigi szomorúság helyett a felszabadultság érzése látszik az
arcán. A főpap, aki eleinte nem érti Anna helyzetét és magatartását, a végén már Isten megerősítő,
megnyugtató válaszának átadója lesz: „Menj el  békességgel,  Izráel Istene teljesítse kérésedet.” Ez
annak a jele,  hogy az imádság meghallgatásra  talált,  az,  ami eddig őt  nyomasztotta,  már  nincs  a
szívében,  mert  Isten  elé  tárta,  és  Isten  felszabadította  őt.  Áldott  legyen  az  ÚR,  a  terhek  között
imádságos szívvel élő, felszabadult édesanyákért! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Közösségi istentiszteletünkön gyermekeink szolgálatával köszöntjük a közöttünk lévő édesanyákat,
kétszeresen a nagymamákat! Isten áldását kérjük azokra, akikre az Úr Isten életet és jövőt bízott! * Az
alkalmat szeretetvendégség követi, köszönet a finomságokért és a segítségekért!

2. Alkalmaink
Szerdán 18 órakor a Bibliakör sorozata folytatódik (Jn 5,31-47), 19 órától az énekkar tartja próbáját.
Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk.

3. Köszönetet mondunk annak a tizenhárom főnek, akik a tegnapi rossz idő ellenére is részt vettek a
parókia lomtalanításában. A munka folytatódik: a héten a kézi bontási munkálatok kezdődnek meg.

4. Visszatekintés április hónapra
A vasárnapok sorában éppen egy közösségi istentisztelettel nyitottuk a hónapot, majd érkezett Virág-
vasárnap, a nagyhét és a feltámadás ünnepe. Mozgalmas napok lettek ezek, különösképpen hogy a lel-
készcsalád élete és a gyülekezeti élettér is átalakult a hónap elején. Ezek mellett méltóképpen ünnepel-
hettünk a gyülekezet közösségében. A bibliaórák és énnekkar sorozata mellett volt szolgálók órája,
imaóra, egyházlátogatás és presbiteri gyűlés is. Részt vettünk ifjainkkal Vifi-délutánon, valamint hiva-
talból egyházlátogatásokon és tanácsülésen.



Áprilisban zajlott a lelkészcsalád, valamint a gyülekezeti ház bútorzatának  költözése, a hónap végére
intenzíven beindult a parókia bontásának szervezése, melyek ezekben a hetekben valósulnak meg.
Felajánlások bőséggel érkeznek/érkeztek: már eddig mintegy 25 fő segített fizikai munkával, ezen fe-
lül április 30-ig 264ezerFt érkezett erre a célra. Köszönjük! Április hónap pénzügyi egyenlege pozitív
lett: 517eFt bevételre 461eFt kiadás esett. Főbb bevételeink: EFJ: 88eFt, Persely: 162eFt; Adomány:
214eFt, Temetői: 35eFt. Köszönjük az adományokat és mindenféle hozzájárulást gyülekezetünk életé-
hez!

5. A nyár felé közeledve a mai nappal adjuk ki a jelentkezési lapokat nyári táborainkra. Hittanos gyer-
mekhét (júl. 8-12.) jelentkezési határidő: jún. 2. Gyülekezeti tábor (Mályi, aug. 21-24.) jelentkezési
határidő: június 30.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


