Séria

Ženy v Biblii
Anna - matka proroka Samuela
(1Sam 1; 2,1-11 a 18-21)

Pozadie: Podobne ako iné že ženy viery, ani Anna nebol hneď plodná. Je muž Elkána mal okrem nej
ešte inú, Penínnu, tá mala deti. Elkán bol zbožný, chodil do Šíly sa klaňať Hospodinovi, ale Penínna
bola kvôli Annnej neplodnosti na ňu krutá. Anna - znamená „milosť, milostivá“ HNH , tiež sa
používa ako originál Hannah. Bola matkou proroka Samuela.
-Elakána o ňu dbal viac, ako o Penínu, pretože Annu miloval (je to podobné, ako pri Jákobovi a
Ráchel ) dostala dvojnásobný diel.
-to, že Anna nebola plodná nebol trest, ale priamo to spôsobil Hospodin. Bola to jeho príprava
Anny na materstvo Samuela. Akési oddelenie síl, sústredenie sa na to dôležité v jej živote. Jej dieťa
nemalo byť jedným z mnohých. Bol to Bohom naplánovaný prorok Samuel. Podobne ako v NZ
Mária, matka Pána Ježiša a takisto Alžbeta si vytrpeli svoje, ale ich deti boli Bohom zvlášť vyvolené
a pripravované na boží zámer.
-Podobne tak aj v našom živote Boh niekdy môže spôsobovať sklamania, nenaplnenia našich snov
a túžob, „tiché závidenie“, že iný to má a ja nie, že mne Boh nedopraje niečo, čo iný má ako
samozrejmosť.
-Penínna urážala Annu vždy keď išli do chrámu a Anna preto ani nejedla. Tak veľký bol je zármutok.
-všetky ženy viery, o ktorých sme doteraz hovorili, Sára, Rebeka, Ráchel, svoju neplodnosť – ale
hlavne tým spôsobené poníženie – vložili do božích rúk. Iné im nezostávalo, až potom začal
Hospodin konať.
-Len keď zložíš svoje trápenie na Boha, keď si vyleješ svoje srdce v dôvere pre ním, len vtedy Boha
začína konať. Možno inak, ako sme si predstavovali, ale nakoniec sa ukáže, že je to najlepšie pre
nás.
-Anna si svoje srdce vyliala pred Bohom a sľúbila mu, že ak sa jej narodí syn, „dá ho“ Bohu, zasvätí
ho pre jeho službu. „britva s nedotkne jeho hlavy“ - to bol tzv. nazirejský sľub. Bol to druh
zasvätenia Bohu, celkového oddelenia svojho života len pre Boha. Boli to muži „vychovaní
Hospodinom“. Mali stelesňovať božie najvyššie morálne a mravné normy, nepili víno, nejedli ani
hrozienka, nestrihali si hlavu, ani neholili bradu po celý čas ich sľubu. LK 1,15 je povedané anjelom
o Jánovi Krstiteľovi, že že nebude piť žiadny opojný nápoj, ale bude naplnený Duchom Svätým od
života matky. Hoci Pavel píše, že dlhé vlasy sú na hanbu mužovi (1kor 11,14), pre muža s
nazirejským sľubom to znamenalo znášať pohanenie pre Hospodina. Pán Ježiš je častou
zobrazovaný ako dlhovlasý s bradou, teda zasvätený, oddelený pre Hospodinov zámer.
Modlitba Anny: Zvláštne je, že väčšinou vídame v Písme modlitebníkov mužov, nie ženy. Možno
preto ju veľkňaz Éli pokladal za opitú (hoci sám mal veľmi pochybný charakter)
Zvláštne je aj to, že Anna sa nemodlí „daj, daj“, ale robí akoby obchod s Hospodinom: Ak mi dáš
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syna, dám ti ho! Nie je to však obchod, ale túžba dať, čo dostane Hospodinovi. Ak ma požehnáš,
dám ti to.
-My sa takto nemodlievame, resp. nesľubujeme: Ak mi Pane splníš to a to, splním ja svoj sľub. To
nie je obchod, ani vyjednávanie, je to splnená túžba, modlitba a následné prejavenie vďačnosti zo
strany človeka. „Anna sa v žalostnom plači modlila k Hospodinovi. Pritom zložila tento sľub: Hospodin zástupov, ak milostivo pozrieš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na mňa, ak na
ňu nezabudneš, ale jej dáš mužského potomka, darujem ti ho, Hospodin, na celý život a britva sa
jeho hlavy nedotkne. “ (1Sam 1, 10,11)
Ona chcela syna, ktorého zas chcela dať Hospodinovi. Keď my niečo chceme, tak to zvyčajne
chceme pre seba, mať z toho úžitok, ale Anna chcela syna z dvoch dôvodov:
1) Naplniť svoje túžby po dieťati a zbaviť sa posmechu
2) Dokázať, aký je veľký a silný Hospodin
Anna vedela, že ak počne dieťa, tak to bude jedine Božia milosť a zásluha. Preto si na syna
nenárokovala. Bola vo veciach viery a teológie ďalej ako mnohí ľudia a kresťania dnes. Považovala
svojho syna za milostivý dar od Boha a preto vyjadrila svoj zámer splniť sľub tým, že zasvätí syna
Hospodinovi. Dala mu meno Samuel = Boh vypočul, vyprosený od Hospodina.
-Jej modlitba bola vypočutá. Ale neodišla s nijakým potvrdením od Boha, že ju vypočuje. Len s
odporučením (zrejme formálnym, len aby už odišla, vzhľadom na názor, ktorý mal Éli o jej zdanlivej
opitosti ) že Boh jej tak urobí, ako si želala. Už nebola smutná, Bohu ju uistil v jej srdci, už musela
len čakať.
-často si myslíme, že Boh hneď odpovie na naše modlitby. Nie sme spokojní, kým nevidíme ich
naplnenie. To nie je viera. To je pochybnosť hrubého zrna. Podľa toho poznáme aj sami, aký je náš
vzťah s Pánom:
Keď sa za niečo modlíme správne – teda túžime po správnej veci, pýtame, či je to aj vôľa božia, ale
sme pripravení aj na to, že Pán odpovie nie – dostane sa nám skrze Ducha Svätého v modlitbe a pri
čítaní Písma uistenie, odpoveď, pokoj.
-2. kapitola hovorí o vďačnosti Anny... „ Nikto nie je svätý mimo Hospodina, nie je nikto okrem
Teba, nikto nie je skalou, ako náš Boh....Hospodin obohacuje, aj ochudobňuje, ponižuje, ale tiež
povyšuje.“
-Je to prorocká pieseň, ktorá oslavuje Božiu starostlivosť o tých, ktorí zostávajú jemu verní (podobá
sa na Máriin chválospev v Lk 1,46-55) Všetci nasledovníci Ježiša Krista by mali dôverovať
Hospodinovmu vedeniu. Všetko, čomu boh dovolí vstúpiť do nášho života, by sme mu mali
predkladať v našej modlitbe s plnou istotou, že nielen že nás nič nemôže odlúčiť od Jeho lásky, ale
že on všetko, čo sa nám prihodí privedie k zdarnému koncu.
1Sam 2.20-21 “Éli požehnal Elkánu i jeho ženu. Povedal: Nech ti dá Hospodin s touto ženou ďalšie
potomstvo namiesto toho, ktorý bol vyprosený pre Hospodina. Potom odišli domov. Hospodin
milostivo navštevoval Annu; počala a porodila ešte troch synov a dve dcéry.“
(R 35-39): „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad,
nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás
zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nijaké iné
stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. “
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