
 

 
 

 
 (1Sám 2,7) 

 
 Igénk Anna hálaénekéből származik. Ki is Anna? Egy nő, akinek nincs gyermeke, és 
emiatt sok bántást szenved el férjének másik feleségétől. Szomorú az arca, sokat sír, és 
egyszer, amikor felmennek a templomba, Anna ott marad, kiönti szívét az Úrnak. Elmondja, 
hogy ha Isten neki gyermeket ad, akkor azt neki fogja szentelni. Amikor Istennek kiönti a 
szívét, megvigasztalódik. Azután megszületik a gyermek. Sámuelnek hívják, és amikor 
felcseperedik, már el lehet választani családjától, elviszi Élihez, a paphoz, és elmondja, hogy 
ő az az asszony, aki valamikor itt imádkozott, és most ígéretéhez híven elhozta a gyermeket, 
hogy legyen ő az Úr szolgálatára. Akkor Anna Élivel együtt imádja az Urat, és elmond egy 
hálaéneket.   

 Érdekes, hogy egy ilyen történelmi könyv egy családi eseménnyel kezdődik. Egy 
családnak a problémájával, nehézségével, könnyeivel, küszködésével, bántódásaival, egy 
feleség sorsának a mindennapjaival ismerkedhetünk meg az első részben. A második 
fejezetben pedig egy hálaadás a megszületett gyermekért, vagyis inkább azért, hogy Isten 
cselekszik és szabadít, és a mi Urunk nagy. Ez maga nagy evangélium, hogy a történelem 
Istene, az üdvtörténet Ura lehajol egy házaspárhoz, egy törékeny asszonyhoz, Annához, 
meghallgatja az imádságát, teljesíti a kérését. Anna itt semmi mást nem tesz, csak dicsőíti az 
Urat. 

 Tudjuk, hogy a bennünket körülvevő világban, tisztségben, beosztásban, hatalomban 
minél magasabbra kerül valaki, annál kevésbé ismeri meg a kisembereket. Ez az ige azt 
mondja nekünk, hogy a mi teremtő Istenünk, az ég és föld Ura egy ilyen asszony kiáltására is 
figyel. Amikor megtörténik a csoda, Anna visszamegy a silói szentéjbe, és köszönetet mond 
Istennek.  

 Érdekes ez a köszönet és hálaének. Az az érdekessége az egész hálaéneknek, hogy szó 
sem esik benne a megszületett Sámuelről. Nem azt mondja: kértem tőled, meghallgattál – 
hanem Anna dicsőíti az élő Istent.  



 A hívő embernek azt a legjobb elmondani, amit megtapasztaltunk. Azt a legjobb 
elmondani az Úr előtt, amit átéltünk. Ezt magunkban értékeljük, feldolgozzuk, és amikor ez 
megtörténik, akkor örvendez a szívünk.  

 Anna nem felejtette el, hogy ki volt az az Isten, aki hatalmasat cselekedett vele, aki 
kihozta őt abból a szorongatott és megalázott állapotból, a szomorúságból, és megáldotta őt. 
És azt mondja: itt van, Uram, és a kicsi gyermek Sámuelt az Úrnak szenteli. Anna nem az 
ajándékot köszöni meg, hanem azt az Urat dicsőíti, akitől jött az ajándék, és aki hatalmas 
arra, hogy neki még sok ajándékot adjon. 

 Gyermekének Isten megkülönböztetett feladatot adott. Sámuelt, mint prófétát, 
felhasználta, hogy vezesse a népet. 

 És az én könnyeim? Az én hálám? Én nem éltem át ehhez hasonló dolgot az 
életemben? A szívem, a szívünk az Úr gondviselő szeretete miatt telve van örömmel? 
Tudom-e Őt magasztalni, áldani, dicsőíteni? Bizonyságot tenni, nagy vagy Te, Isten, nagy a 
Te hatalmad. Lehajolsz hozzám, szegény szolgádhoz, felemelsz, szabadítást adsz, 
ajándékozol. Mi vagyok én, hogy így törődsz velem?  

 Ma, Biblia-vasárnap, szembesülhetünk Isten csodálatos szeretetével a Könyv lapjain 
keresztül. Fontosak vagyunk számára!  

 Tolle, lege – vedd és olvasd (Szent Ágoston megtérésének híres mondata). 
Jakab Béla parókus lelkész 

   
 

 „A Biblia olyan nekem, mint a víz. Ha vizet iszom, megtisztul a testem; ha Isten szavát olvasom, 

megtisztul a szívem, értelmem és lelkem. Ha nem iszom vizet, kiszárad a testem. Ha nem olvasom 

Isten szavát, kiszárad az életem. Isten Igéje hívőként létfontosságú számomra.” 

                                                                                                                           Michael Harrison Sweet 

 

„Az Újtestamentum a csillagos ég könyv-alakban. Rejtelmes és kiolthatatlan. Tündöklő gondolatai a 

végtelenség árnyékában ülnek, s mögöttük lebeg az Isten.”                                             Gárdonyi Géza 

 

„A Biblia mily csodás könyv! Olyan magas és széles, mint a világ, a teremtés szakadékaiba 

gyökerezik és az ég kék titkaiba tornyosodik. Napfelkelte és naplemente, ígéret és beteljesedés, 

születés és halál, az emberiség egész drámája, minden ebben a könyvben van. A könyvek könyve ez, 

a Biblia.”                                                                                                                          Heinrich Heine 

 

„A Biblia az a könyv, melynek maga a tartalma tanúskodik isteni eredetéről. A Biblia a legnemesebb 

kincsem, nélküle nyomorúságos lennék.”                                                                        Immanuel Kant 

 

„Legyünk bizonyosak abban, hogy a lélek minden dolgot nélkülözhet, kivéve  Isten igéjét, és Isten 

igéje nélkül semmi sem segít rajta. Ha azonban övé Isten igéje, semmi másra nincs szüksége, mivel 

az Igével táplálék, öröm, békesség, világosság és minden jó van bőséggel.”                  Luther Márton 
 

 



Luther Márton 

 
 

Hol nincs a polcon Biblia, 

üres, kietlen ott a ház; 

Könnyen bejut Sátán oda, 

S az Úr Jézus ott nem tanyáz. 

Azért hát ember, bárki légy, 

Egy-két filléred kerül: 

Egy Bibliát sietve végy 

Az ördög ellen fegyverül. 

Nyisd azt föl minden reggelen. 

Csüggj hittel mindenik szaván. 

Merülj belé figyelmesen, 

Olvasd, kutasd nap-éjszakán. 

E könyv erőt ad és vigaszt, 

S ne bánd, ha int, ha néha bánt, 

Pajzs gyanánt használjad azt 

Örömben, búban egyaránt. 

Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd 

Mint földi élted támaszát, 

Amely ha sírodig kísért, 

Számodra nyit új, jobb hazát. 

 

 

 
 

                                  

 
   Bibliaóra – szerdán 10 órakor.. 

   Reformációi istentisztelet – október 31-én, csütörtökön 10 órakor. 

   

 
 

 

 

 

           Gyűjtitek a pecséteket?       
   A szeptember 22-i vasárnaptól kezdve  

                                                        a tanév végéig 

 

minden gyermekfoglalkozáson (a hónap 1. és 4. vasárnapján)  

és   minden gyermek-istentiszteleten (a hónap 2. vasárnapján) 

PECSÉTEKET gyűjthettek! 
 

Minden 5. pecsét után egy tábla csokoládéval  

és a 30. pecsét után ingyenes nyári táborral jutalmazzuk 

 a szorgalmasan résztvevő gyermekeket.  



A pecséteket a foglalkozásokon fogjátok megkapni a gyűjtő füzettel együtt. 
 

Sikeres pecsétgyűjtést! 
 

                

                                                                       

 

   

Köszönjük, hogy szólsz hozzánk a Biblia üzenetei által,  

és folyamatosan hívsz minket Igéd olvasására. 

Kérünk, segíts és ösztönözz bennünket arra, hogy Szentlelked vezetésével  

a Biblia szorgalmas tanulmányozói legyünk, Szent Igédet megértsük,  

azt szívünkbe zárva megtartsuk, és tanításaid szerint éljünk.  

Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. 

 Ámen 
 
 

 

 

 

 
 

 

    


