
1Sám 2,1-10 Budafok, 2016. március 27.  Húsvét ünnepe Ének:    Hokker Zsolt 
1
Akkor így imádkozott Anna: Örvendez szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám 

ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. 
2
Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki 

sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 
3
Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen, ne hagyja el 

szátokat kérkedő szó! Hiszen mindentudó Isten az Úr, és a tetteket Ő méri le. 
4
A hősök íja összetörik, de az 

elesettek erőt öveznek fel. 
5
A jóllakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet 

szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. 
6
Az Úr megöl, és megelevenít, sírba visz, és felhoz onnét. 

7
Az Úr tesz szegénnyé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. 

8
Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a 

szemétből a szegényt, leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az Úréi a föld oszlopai, 

rájuk helyezte a földkerekséget. 
9
Híveinnek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem 

tesz hőssé a maga ereje. 
10

Összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe, mennydörög ellenük az égben. 

Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. 

Kedves Testvéreim! 

Éva néninek megműtötték a szemét. Komoly műtét volt, és nagyon jól sikerült. Hálás volt, mert már kezdte 

elveszíteni minden reményét, hogy lásson. Pedig még látni szeretett volna. Aztán, a műtét után megnyílt a 

szeme, és olyan örömmel az arcán jelent meg a templomban, mint még soha. Azután, elújságolta, hogy írt 

egy verset az orvosának, hálából, köszönetképpen. Elvitte, az orvos elolvasta és csak annyit mondott: 

valóban az Ő keze vezetett. Éva néni nem tudta, hogy hívő orvos műtötte. A versében arról írt, hogy egy égi 

kéz irányítja a doktor kezét, hogy megnyissa az ember szemét. Éva néni ma már színről színre látja az Urat, 

és azt gondolom, folyamatosan fogalmazgatja a versét, amelyben Istennek köszöni meg azt a nehézségekkel 

teli, mégis gazdag életet, amelyben része lehetett.  

Éva néni jutott eszembe az ószövetség egyik legszebb hálaénekéről. Anna imádsága egy jól végiggondolt, és 

megszerkesztett zsoltár. Egy hálaadás. Anna egy meddő asszony volt, egy Elkáná nevű ember felesége, aki 

nagyon szerette őt, ugyanakkor a másik feleségtől születtek a gyermekei. Az asszony szégyene volt, hogy 

nem tudott szülni. Ebben a korban ezért akár el is bocsáthatta volna a férje. Annát a feleségtárs is 

folyamatosan bosszantotta. Anna igen el volt keseredve. Akkor Istenhez kiáltott, aki meghallgatta és fia 

született. Ő lett Sámuel, aki azután Izrael első királyait Sault és Dávidot keni fel. Anna fia születése után 

fogalmazta meg ezt a hálaéneket, amelyben dicsőíti Istent, aki megmentette őt a szégyentől. 

Anna hálaénekét Mária énekével szokták párhuzamba állítani, hiszen miután Gábriel angyal közli a hírt 

Máriával, hogy gyermeke fog születni, Mária idézi Anna hálaénekét. 

Érdekes lenne ezt a párhuzamot is kifejteni, de ez inkább egy karácsonyi igehirdetésnek a témája lenne.  

De hogyan kapcsolódik húsvét ünnepéhez ez az ének? 

Mit ünneplünk húsvétkor? De tényleg, mit ünneplünk? Te mit ünnepelsz? Mi a húsvét? Jézus feltámadása – 

mondjuk. DE az mi? Mit jelent? Persze-persze tudjuk, hogy mit. 

Ahogyan az oltár előtti igében felolvastuk a feltámadással elsőként találkozó asszonyok történetéből: ezek a 

nők, kora hajnalban, talán még sötétben, egymáshoz sem szólva, mély gyásszal a szívükben indultak a 

sírhoz. Még feladatuk volt, még egyszer szembesülniük kellett volna a halál tényével. E helyett elhengerített 

követ és a sírban egy fehér ruhás férfit, aki közölte velük a tényeket: Jézus feltámadt.  

Igen, tudjuk ezt, ez történt. De mit jelent ez? Mit jelentett ez az ő számukra? És mit jelent ez a te számodra?  

Mit jelentett az ő számukra? Azt jelentette, hogy attól a naptól fogva jó evangélikusok lettek. Igen, 

evangélikusok. Olyanok, mint mi, akik itt ülünk a templomban. Halljuk a jó hírt, ahogyan az asszonyok 

hallották az angyaltól. És azután mit teszünk? Szépen hazamegyünk, megebédelünk és kész. Mit tettek az 

asszonyok? Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket; és senkinek sem 

mondtak el semmit, mert féltek. Kiváló evangélikusok. Kiváló keresztyének.  

Ma az európai emberek többsége azt kérdezi: miért történnek a körülöttünk zajló események? Miért? Azért 

mert a Európa keresztyénei hallgatnak. Senkinek sem mondanak semmit, mert félnek. Remegés és döbbenet 

fogja el az embert, mert terroristák robbantanak „Európa fővárosában”. Nukleáris riasztást rendelnek el 

Belgiumban. A világ számos pontján háború dúl. És mi ülünk a kényelmes foteljeinkben, és 

szörnyülködünk. Pedig éppen miattunk van mindez. Mert jó evangélikusok, kiváló keresztyének vagyunk. 

Tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy mit ünneplünk húsvétkor. De aztán hazamegyünk, senkinek semmit sem 

mondunk, mert félünk.  

Anna hálaéneke tanít. Arra tanít, hogy vegyük észre az Istent ebben a világban, mindabban ami történik. 

Mert mit tett Anna, amikor kiderült, hogy nem lehet gyereke? Imádkozott. És mit tett, amikor megszületett 

Sámuel? Hálát adott. Ma mit tesz valaki, ha nem lehet gyereke? Elmegy az orvoshoz. És mit tesz, ha 

összejön? Hálapénzt ad az orvosnak. Tavaly húsvét hétfőn úgy érkeztem meg az istentiszteletre, hogy előtte 



két órával született meg Vince. Remegő szívvel, Isten iránti hálával álltam és mondtam el az örömhírt a 

gyülekezetnek. Mert ezt az ember nem tartja magában. Az örömhírről beszélni kell. Anna beszél az 

öröméről, Anna hálaéneke arra tanít, hogy beszéljünk vegyük észre az Istent ebben a világban, ebben a sötét 

világban. A legnagyobb mélységekben, a háborúban, a fájdalomban, vegyük észre és kiáltsunk hozzá. De 

vegyük észre azt, is, hogy ő hogyan vezet, hogyan áll mellénk. A gyerekeinket arra tanítjuk, hogy ha 

szeretnének valamit, akkor kérjenek. És ha megkapták, amit kértek akkor köszönjék meg. És rájuk szólunk, 

amikor a másiktól elveszik amivel éppen játszik. De nem így vagyunk vele mi felnőttek is. Nem kérjük 

hanem elvesszük a dolgokat. Azokat, amelyekkel Isten megajándékozott. Nem kérjük el tőle, hanem azt 

gondoljuk: nekem ez jár. 

Anna tudja, hogy kitől kérjen, és azt is tudja, hogy kinek köszönje meg. Abból a zsoltárból,m amit 

felolvastam nagyon jól látszik, hogy nem csak egy foga között kipréselt „köszit” mond, hanem alaposan 

végiggondolja az egész életét, úgy ad hálát. Tulajdonképpen leborul az Isten elé, és elismeri az ő hatalmát, 

amely felette áll minden emberi hatalomnak, még a természet törvényszerűségeinek is. Mindennek, amit 

logikusnak gondolunk, amiről azt gondoljuk, hogy tudjuk.  

Az asszonyok a sírtól döbbenten futnak el, és senkinek sem szólnak semmit. De nem marad ez így. Mert 

amit láttak, tapasztaltak, az elkezd bennük dolgozni. Talán éppen úgy, ahogyan egykor Anna tette, elkezdik 

fogalmazgatni a maguk zsoltárát. Vagy talán eszükbe jut Anna hálaéneke, amelyben éppen azok a 

gondolatok fogalmazódnak meg, amik a fejükben járnak, hogy a gyászból, hogyan lesz öröm, hogy a 

halálból, hogyan lesz élet, hogy a némaságból, hogyan lesznek szavak:   

Örvendez szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek 

szabadításodnak. 
2
Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi 

Istenünk. 
3
Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó! Hiszen mindentudó 

Isten az Úr, és a tetteket Ő méri le. 
4
A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. 

5
A jóllakottak 

elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek 

sok fia volt. 
6
Az Úr megöl, és megelevenít, sírba visz, és felhoz onnét. 

7
Az Úr tesz szegénnyé és gazdaggá, 

megaláz és felmagasztal. 
8
Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt, leülteti az 

előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. 
9
Híveinnek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. 

10
Összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe, mennydörög ellenük az égben. Megítéli az Úr az egész földet, 

de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. 

Megítéli az Úr az egész földet,de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. 

Az ítélet ezen a földön már elkezdődött. Ezt látjuk magunk körül. Ez nem pesszimizmus, ezek a tények. A 

világ ítélete húsvéttal kezdődött meg. Az Úsz. a húsvét utáni időszakot így nevezi: az utolsó napok. Ez a 

világ az ítélet alatt van.  De egy olyan Úr ítéli meg, aki éppen a húsvéti eseményekben Jézus Krisztus 

halálában és feltámadásában mutatta meg, hogy úgy szereti ezt a világot, hogy nincs már kárhoztató ítélet 

azok ellen, aki Krisztus Jézusban vannak.  

Jézus feltámadása a pecsét. A pont az í-re. A bizonyítéka annak, hogy Isten akkor is megment, ha 

körülöttünk minden összedől. Még a halálból is. Mert szeret.  

A feltámadás első tanúi, az asszonyok elindulta, miután elfutottak és némák maradtak, egy kis idő elteltével 

mégis jó evangélikusok lettek. Evangélikus – azaz az örömhír hirdetője. Ezt jelenti a nevünk. Elvitték az 

örömhírt a tanítványoknak, és tovább adták mindenkinek. 

Testvérem! Mit jelent számodra a húsvét? Nézz az asszonyokra. Ők, a feltámadás első tanúi bár 

bizonytalankodtak, de aztán, ahogyan kelt fel a nap, és egyre több fény áradt be a világba, úgy indultak el, és 

vitték tovább az angyal üzenetét: feltámadt. Az örömhír pedig futótűzként terjedt.  

A világ ma sötétségben van, és ebből a sötétségből te tudod elindítani a világosság felé. Te, aki tudja, hogy 

mi történt. Menj haza, fogalmazd meg magadnak, hogy mit is jelent számodra Jézus feltámadása. Hogy 

hiszed-e ezt, vagy csak egy régi mesének tartod? Ha ez utóbbi, akkor azt is gondold végig, hogy vajon 

tényleg csak egy mese, az, amire a tanítványok az életüket tették fel. Mindent erre az egy lapra. Nem csupán 

12-en, sokkal többen. Ha a legkedvezőbb statisztikákat nézzük, akkor 5 percenként hal meg valaki a 

keresztyén hite miatt a világban ma. Miért? A semmiért? Nem. Ezek az emberek azért hallnak meg, mert 

hiszik és hirdetik az Úr halálát és feltámadását. És örömmel a szívükben vállalják még a halált is.  

Mi az, amit szeretne elérni az Iszlám Állam? Azt, hogy az emberek féljenek, és ne beszéljenek Jézusról. Ez a 

Sátán akarata, hogy elnémítsa a húsvéti örömhírt.  

De mindig lesznek és vannak Annák, akik kiállnak akkor is, ha együgyűnek, balágának, hülyének nézik 

őket. Mert tudják, hiszen tapasztalják, hogy ezen a világon ki uralkodik.  



Jézus Krisztus legyőzte a halált, ez az örömhír, ez az evangélium. Ma ennek a világnak, neked és nekem 

mindennél nagyobb szükségünk van erre az örömhírre. Fel kell hagynunk a kényelmes evangélikussággal, 

akik hazamennek a templomból és némák maradunk, mert félünk. Fel kell ébrednünk, és valódi 

evangélikusként viselkedni, akik Annával együtt így adnak hálát:  

Örvendez szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek 

szabadításodnak. 
2
Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi 

Istenünk. 

 


