
Imádkozó Édesanya 
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Ige: 1Sám 1,1-3.9-10.19-20 
1Volt egy ember Rámátajim-Cófímból, Efraim hegyvidékéről, akinek Elkáná volt a neve; efrátai 
volt, Jeróhámnak a fia, aki Elíhú fia, aki Tóhú fia, aki Cúf fia volt. 2Két felesége volt; az egyiknek 
Anna, a másiknak Peninná volt a neve. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak 
gyermekei. 3Ez az ember évenként fölment városából Sílóba, hogy imádkozzon, és áldozzon a Se-
regek URának. Ott pedig Éli két fia, Hofní és Fineás voltak az ÚR papjai. 
9Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Sílóban. Éli pap meg ott ült egy széken az ÚR templo-
mának az ajtófélfájánál. 10Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az ÚRhoz, és keser-
vesen sírt. 
19Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az ÚR előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Ami-
kor aztán Elkáná a feleségével, Annával hált, az ÚRnak gondja volt rá. 20Egy idő múlva Anna te-
herbe esett, és fiút szült. Sámuelnek nevezte el, mert ezt mondta: Az ÚRtól kértem őt. 
Kol 4,2 Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek! 

 
1. Kedves Édesanyák, Édesapák! Kedves Szülők és Gyerekek! 
Néhány perccel ezelőtt a gyerekek jelenetében köszönetet mondtak az édesanyjuknak. Köszönetet 

mondtak az édesanyáknak, mert szívük hálás minden együtt töltött percért, a törődésért, a bátorításért, 
a kiapadhatatlan szeretetért, a sok-sok dicséretért, a támogatásért, az álmokért, az esti mesékért, a meg-
hitt beszélgetésekért, a bátorító mosolyért, a sétákért, a kirándulásokért.  

És nagyon jó megköszönni az édesanyánknak, hogy világra hozott, hogy védelmezett, hogy hitt ben-
nünk, hogy sokszor átölelt, hogy mellettünk állt, hogy megbocsátott, hogy mindent azért tett, hogy bol-
dogok lehessünk. 

 
2. Amikor az édesanyánkra gondolunk, akkor még nagyon sok mindent lehetne és kellene is felso-

rolni, amiért hálásak lehetünk egész életünkön át. Nekem a sok-sok dolog között egy valami különösen 
is nagyon fontos: hogy édesanyám imádkozott és imádkozik értem. 

 
Az imádság – tudjuk jól – nagyon személyes dolog. Legtöbbször azok, akik szoktak imádkozni, álta-

lában nem nyilvánosan, nem mások előtt teszik azt. Amikor imádkozunk, akkor az Urat szólítjuk meg, 
vele beszélünk, és neki mondunk el számunkra nagyon fontos dolgokat. Persze szoktunk imaközösséget 
is tartani, amikor néhányan együtt imádkozunk. De mégis vannak olyan dolgok, amiket csak Istennek 
akarunk elmondani, csak Mennyei Atyánkkal szeretnénk megbeszélni. 

Kedves Barátaim! Édesanyám is így imádkozik nővéremért, értem, és családjainkért. Azt pontosan 
nem tudom, hogy mit szokott mondani Istennek imádságaiban, és azt sem tudom, hogy milyen kérése-
ket, vagy kérdéseket mond el Istennek. De talán nem is baj, ha ezt én nem tudom pontosan.  

Egy valamit azonban jól tudok. Tudom, hogy imádkozik értünk, tudom, hogy imádkozik értem. És ez 
elég.  

És szeretném azt is megosztani veletek, hogy az én keresztmamám is mindig imádkozik értünk és 
értem is, sőt ezért a gyülekezetért, értetek is imádkozik. Keresztmamámmal sajnos ritkán tudunk talál-
kozni. Betegsége miatt régóta nem tud kimozdulni lakásából, mi pedig jó, ha évente egyszer el tudunk 
utazni hozzá, hogy meglátogassuk. Ennek ellenére az imádság és a Jézus Krisztusban való hit szorosan 
összekapcsol bennünket egymással. 

 
3. A Szentírásból egy nagyon kedves történetből olvastam fel. Egy család életébe pillanthatunk be a 

Biblia lapjain keresztül. Abban az időben, amikor a történet játszódik, egy férfinek több felesége is lehe-
tett. Ez így volt Elkána esetében is, akinek két felesége volt: Anna és Peninná. Sajnos Annának nem szü-
letett gyermeke, míg a másik asszonynak, Peninnának voltak gyerekei.  

Úgy gondolom, hogy abban a korban az volt a legfontosabb, hogy egyetlen család se haljon ki, ezért 
a több feleség által biztosították, hogy mindenképpen legyenek utódok, különösen fiúgyermekek. 

A történetből kiderül az is, hogy ez a két nő féltékeny volt egymásra, és kifejezetten rossz volt közöt-
tük a viszony. Peninnának voltak gyerekei, de őt nem igazán szerette a férje. Annának pedig az volt a 
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keserűsége, hogy nem született gyermeke. Ezt a fájdalmat pedig az sem tudta feledtetni, hogy Elkána, a 
férje őt szerette. 

A családfő próbált igazságot tenni, de nem lehetett. Ő nem tudta megoldani ezt a helyzetet. Elkána 
hívő férfi volt, aki minden évben családjával együtt felkerekedett, és elzarándokolt Silóba, „hogy imád-
kozzon és áldozzon a Seregek Urának”.  

Egyik alkalommal, amikor a mózesi törvények szerint elmentek Silóba, hogy ott imádkozzanak és 
áldozatot mutassanak be, akkor Anna maga is külön elment imádkozni a szentélybe. 

Az imádkozás Anna számára is annyira személyes ügy volt, hogy mindenképpen egyedül akart lenni. 
Sőt, teljesen némán, csöndben imádkozott. Nem akarta, hogy bárki is meghallja, mit mond el Istennek, 
hogyan önti ki szívének fájdalmát az Úr előtt. Imádkozás közben csak sírása hallatszott. Erre lett figyel-
mes az idős pap, Éli, aki meg is szólította Annát, mert nem értette az asszony furcsa viselkedését. 

Ő pedig csak annyit mondott el, amennyit el kellett mondani: szomorúságát öntötte ki imádságban 
Isten előtt. Ennél többet azonban nem akart mondani. Annának elég volt, hogy Isten előtt elmondhatott 
mindent, ő nem akarta azt elmondani senki másnak. 

 
4. Kedves Testvérek! Anna nagyon fontos dolgot tett: már akkor imádkozott a gyermekéért, amikor 

nem is tudta, hogy egyáltalán valaha születni fog neki gyermeke. Isten elé imádságban odavitte nemcsak 
a saját bánatát, hanem odavitte születendő gyermekének az életét is.  

Hatalmas hitről tanúskodik az Írás: Anna úgy imádkozik a gyermekéért, hogy még nincs gyermeke. 
Erről az mondja az Írás az Újszövetségben, hogy hit által látta, és hit által lehetett az övé a gyermek. 

Ezt a mély hitet pedig felismerte az idős pap, Éli is, aki áldást mondott Anna életére, majd elbocsá-
totta őt. 

A történet úgy folytatódik, hogy Anna úgy fejezte be akkor ott az imádságot, hogy szomorúsága el-
múlt, és reménység költözött a szívébe. Ő mindent megtett, amit megtehetett, a többit pedig rábízta a 
Kegyelmes Istenre. Szívének legnagyobb terhét tudta rábízni az Úrra. 

 
Az a nagyszerű dolog, hogy ismerhetjük a történet végét is. Isten meghallgatta Anna imádságát, te-

herbe esett, és fiút szült. A gyermeket pedig Sámuelnek nevezte el. Sámuel nevének a jelentése ez: „Isten 
meghallgatott”. 

Imádság és meghallgatás szorosan összetartozik. Az istenfélő ember könyörgését az Úr kegyelmesen 
meghallgatja. Az anya imádkozik gyermekéért, az Úristennek pedig kedves az, amikor anya imádkozik 
könyörög gyermekéért. 

 
5. Kedves Barátaim az Úr Jézus Krisztusban! Ma ebben a templomban nagyon sok édesanya, nagy-

mama és keresztanya van jelen. Hálás az én szívem értetek is. Egy csodálatos példa áll előttetek, Anna 
példája. Ma ti is elhoztátok Isten házába szemetek fényét, a gyermekeiteket, hogy együtt vegyetek részt 
ezen az ünnepi istentiszteleten.  

Kegyelmes Urunk nagyszerű lehetőséget adott nektek, hogy imádkozzatok ti is, hogy gyermekeite-
kért imádkozzatok.  

Azért is különleges nap ez a mai, mert három család keresztelőre is készült. Ahogyan egykor a bibliai 
időkben Anna és családja elvitte a gyermek Sámuelt Isten házába, hogy hálát adjanak érte, úgy hoztátok 
el ti kisebb és nagyobb gyermekeiteket, hogy hálát adjatok értük Istennek. És elhoztátok azért is ezeket 
a gyermekeket, hogy a keresztség sákramentuma által ők is részesei legyenek az Isten velünk kötött 
szövetségének. 

 
Testvéreim! Az imádság jó, ha megelőzi a gyermek születését. Úgy jó, ha a szülők, ha az édesanya 

már akkor imádkozik gyermekéért, amikor még csupán vágyakozik arra, hogy majd egyszer gyermeke 
szülessen. 

És az imádság jó, ha naponta kíséri a gyermek életét. Úgy jó, ha a szülők, ha az édesanya naponta 
imádságban az Úr elé viszi gyermeke életét, imádkozik a jelen gondjaiért, hálát ad a jelen örömeiért, és 
elkéri a jövő áldásait gyermeke életére. Ez a legtöbb, amit az édesanya és a keresztanya megtehet a gyer-
mekért. 

 
6. Pál apostol arra figyelmeztet mindnyájunkat, hogy „az imádkozásban és a hálaadásban legye-

tek kitartóak és éberek!” Nagyon fontos ez a figyelmeztetés, hiszen a mindennapok feladatai könnyen 
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elterelik figyelmünket az imádkozásról, és könnyen elvonnak bennünket attól, hogy a Kegyelmes Isten-
nel beszélgessünk és közösségben legyünk. Anna életén keresztül éppen azt láthattuk meg, hogy meny-
nyire megáldotta Isten azt, hogy Anna kitartóan, a könnyeit sem kímélve imádkozott gyermekéért.  

Amikor pedig Isten meghallgatta imádságát, és megszülethetett Sámuel, akkor Anna nem felejtett el 
hálát adni Istennek. 

Kedves Édesanyák! Imádkozzatok ti is ilyen kitartóan gyermekeitekért, adjatok hálát naponta az ő 
életükért, tehetségükért mennyei Atyánknak. És tanítsátok gyermekeiteket is imádkozni, hogy felnöve-
kedve ők is hálaadással a szívükben imádkozzanak értetek és saját gyermekeikért! Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


