Anna.
Gotowa na wszystko, żeby doświadczyć łaski

1. Modlitwa na rozpoczęcie:
Boże Ojcze dziękujemy Ci za to że możemy się tutaj spotykać aby poznawać radość
życia z Tobą, prosimy Cię przez Ducha Świętego obdarz nas zapałem do pracy i
kreatywnością, żeby nasze spotkanie wydało obfite owoce. Przez Chrystusa Pana
Naszego. Amen.
2. Fragmenty do zapoznania
-

1 Sm 1
1 Sm 2, 1-10

3. Metoda aktywizacji:
Gra w M&M.
Każdy bierze kilka M&Msów z paczki. Każdemu kolorowi odpowiada zadanie do wykonania.
Przykładowe zadania:
-

niebieski - zaśpiewać kolędę lub piosenkę z pokazywaniem;
czerwony - zatańczyć makarenę;
pomarańczowy - zaprezentować wybrane zwierzę reszta grupy zgaduje jakie;
zielony - przytulić sąsiada po prawej stronie ;
żółty - znaleźć i wziąć do ręki coś pomarańczowego;
brązowy - zbić z każdym piąteczkę;

4. Wstęp do spotkania:
-

Znaczenie imienia Anna
Anna, Hanna (hebr.  חַ נָּהhannāh – „łaska”) – imię żeńskie pochodzenia hebrajskiego, które
tłumaczy się jako „pełna wdzięku, łaski”

-

Czym była bezpłodność dla ludzi starego Testamentu?

W Księdze Rodzaju czytamy że Bóg po stworzeniu Adama i Ewy pobłogosławił ich słowami
“Bądźcie płodni i rozmnażajcie się abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28), podobne
błogosławieństwo otrzymali również Abraham i jego żona Sara (Rdz 17, 16 i Rdz 22, 18).
Bowiem dla ludzi Starego Testamentu liczne potomstwo stanowiło namacalny dowód bożej
łaski. Było ono nagrodą za wierność i oddanie Panu. Jeśli więc płodność ucieleśniała
błogosławieństwo to niepłodność zdaniem Izraelitów musiała być bożym przekleństwem.
Postrzegano ją jako karę, którą Bóg zesłał za nieposłuszeństwo i grzech. Ponadto skoro
kobieta pozostaje bezpłodna według opinii publicznej dalej ciężko grzeszy.
Zwróć uwagę na wyrażenie nazywające problem Anny - ,, Pan zamknął jej łono” ( 1Sm 1, 6 )

-

Jaki jest dzisiejszy głos Kościoła? - Jan Paweł II encyklika “Familiaris consortio”
“Cierpienie małżonków, którzy nie mogą mieć dzieci lub obawiają się przyjścia na świat dziecka
upośledzonego, jest doświadczeniem, które winno być przez wszystkich rozumiane i odpowiednio oceniane.
Pragnienie posiadania dziecka przez małżonków jest czymś naturalnym.[...] Bezpłodność jednak,
niezależnie od jej przyczyn i związanych z nią prognoz, jest ciężką próbą. Wspólnota wierzących powołana
jest do oświecenia i podtrzymania na duchu tych wszystkich, którzy nie mogą zrealizować uprawnionego
dążenia do macierzyństwa i ojcostwa. Małżonkowie znajdujący się w tej bolesnej sytuacji powołani są do
ujrzenia w niej okazji do szczególnego uczestnictwa w Krzyżu Pana, źródle duchowej płodności. Bezpłodne
pary małżeńskie nie powinny zapominać o tym, że „także wówczas, kiedy zrodzenie potomstwa nie jest
możliwe, życie małżeńskie nie traci z tego powodu swojej wartości.”

Dzisiaj nikt nie dostrzega bezpłodności jako bożego przekleństwa. Głos Kościoła zawarty
w encyklice Jana Pawła II “Familiaris consortio” podkreśla, że niemożność posiadania
potomka to ciężkie i bolesne doświadczenie, z którym małżonkowie nie powinni
pozostawać sami.

5. Co wiemy o biblijnej Annie, matce Samuela - z czym boryka się kobieta
Najlepiej stworzyć z grupą plan wydarzeń, komiks, krótkie streszczenie lub gdzieś zanotować najważniejsze
fakty. Co powinno się pojawić:

➢ Jest żoną pobożnego i dobrego Elkany, poznajemy ją gdy wraz z rodziną pielgrzymuję do
Szilo aby oddać pokłon i złożyć ofiarę w Świętym Przybytku.
➢ Pan zamknął jej łono, Anna nie mogła zajść w ciąże, co jak już pewnie wiesz było postrzegane
jako kara za grzechy i umniejszało wartość kobiety. Z tego powodu przez wiele lat
pozostawała obiektem kpin i docinek ze strony Penniny, drugiej żony Elkany.
➢ Anna jest jednocześnie bardzo kochana i bardzo nierozumiana przez najbliższą osobę,
swojego męża. Elkana daje jej podwójną część ze składanej ofiary, ale jednocześnie zadaje
bolesne pytanie czy nie jest dla niej ważniejszy niż chociażby i 10 -ciu synów.
➢ To wszystko sprawia, że Anna jest kobietą bardzo nieszczęśliwą, po latach zmartwień i
docinek Penniny nie jest w stanie odnaleźć radości w świętowaniu z rodziną. Nic nie je i
zanosi się płaczem.
➢ Wszystko zmienia się gdy Anna w pełni wylewa swój żal i smutek przed Panem, dzięki
prawdziwie szczerej modlitwie (tak głębokiej że nie zważała nawet na swoją postawę w
świętym miejscu, przez co obecny tam kapłan sądził, że była pijana) i zrzuceniu bagażu
negatywnych doświadczeń Anna po pierwsze doznaje ulgi i powraca do świętującej rodziny
odmieniona, a po drugie po powrocie do domu zachodzi w ciąże i zostaje matką Samuela
(jego imię oznacza ,,Bóg wysłuchał” )
➢ Kobieta ofiaruje swojego syna na służbę Panu i w pieśni dziękczynnej wychwala wszechmoc i
wielkość Boga

6. Czego nie wiemy na pewno, ale możemy gdybać na temat Anny ?
Ta część przewiduje pracę w grupach każda grupa zastanawia się nad jednym punktem. Warto przygotować sobie
kartki z zapisanymi punktami na których uczestnicy będą od razu wypisywać emocje i myśli. Jeśli grupa jest za mała
na pracę w zespołach można zrobić to indywidualnie lub ze wszystkimi.

CO MOGŁA CZUĆ ANNA W POSZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH, JAKIE MYŚLI I EMOCJE MOGŁY JEJ
TOWARZYSZYĆ?

1. Nie może zajść w ciąże, zatem jej opinia publiczna jest mocno nadszarpnięta, dodatkowo
Peninna wypomina jej to od kilku lat, a sama Anna przecież wie że nie zgrzeszyła tak ciężko,
żeby Bóg poskąpił jej tej łaski. Co może czuć?
-

smutek
żal do Pana
zwątpienie w samą siebie
samotność

2. Elkana wyróżnia ją daje jej podwójną część ofiary, naprawdę musi mocno ją kochać bo normą
w ówczesnym społeczeństwie było oddalenie niepłodnej żony. On dostrzega jej smutek i
wykazuje troskę, ale zadaję też to bolesne pytanie czy nie znaczy dla niej więcej niż 10-ciu
synów. Na pewno chciał dobrze, ale po prostu nie rozumie, że miłości macierzyńskiej nie
zaspokoi nawet najwspanialszy mąż.
-

niezrozumienie
samotność w swoim problemie
wrażenie, że zasmuca swojego męża,
nie potrafi radować się z rodziną, nie widzi powodów do świętowania

3. Anna szukała samotności udaje się więc przed oblicze Pana i zaczyna mówić w swoim sercu
do Boga. Wylewa swój żal, cały smutek, nagromadzoną gorycz i boleść jednocześnie
składając przysięgę, że jeśli Bóg obdarzy ją potomkiem ona odda go na służbę do świątyni.
-

na początku rozgoryczenie, bezsilność
później ulgę, pozbycie się ciężaru, wysłuchanie
ufność
determinację

4. Życie Anny zupełnie się odmieniło, Bóg jej pobłogosławił obdarzył wielką łaską i zesłał
upragnionego potomka. Ona wyśpiewuję przepiękną pieśń chwaląc jego moc i wielkość,
-

wielka radość
spełnienie
siłę i chęci do życia
miłość do rozrastającej się rodziny

7. Czego uczy nas historia Anny?

a) Droga do świętości to droga przez doświadczenia życia.
Nierzadko są one bardzo trudne i bolesne. Najważniejszym jest by wytrwać na tej drodze i
zaufać, że Bóg wie co robi. Przecież Anna długo zmagała się ze smutkiem. My czytamy, że
Peninna dokuczała jej przez wiele lat, tak samo jak przez wiele lat rodzina Elkany wyruszała
do Szilo i przez te wiele lat nic się nie działo. Dopiero gdy czara goryczy się przelała a Anna
wypowiedziała cały swój żal stał się cud w jej życiu.

b)

Warto “wylać” się przed Panem Bogiem.
Anna sama powiedziała, że wylała swoją duszę przed Panem. Jak to rozumieć? Ona po
prostu nazwała rzeczy po imieniu. Przedstawiła Bogu cały swój żal, zmierzyła się poniekąd z
sama sobą i wypowiedziała to co ciążyło jej na sercu. Modlitwa to nie tylko oddanie chwały i
czci Stwórcy ale także stanięcie w prawdzie o sobie samym żeby jeszcze lepiej poznać jaką
relację mogę stworzyć z Panem Bogiem. A jest to relacja wielka i piękna bo przecież pochodzi
od Niego samego. Mówi się że “Bóg lubi konkrety”, Anna wprost prosiła o syna nie owijała w
bawełnę, nie zostawiała przestrzeni na “Panie domyśl się dlaczego się smucę” (chociaż
wszechwiedzący Bóg doskonale wie czego nam brakuje) i otrzymała to o co prosiła.

c) Bóg ma dla nas najdoskonalszy plan

Bóg stworzył każdego z nas osobno i każdego tak samo umiłował. Dla każdego obmyślił
też unikatową drogę życia. Czy to znaczy, że nie mamy szans żeby samemu nad nim
panować? Anna doskonale pokazuje, że wręcz przeciwnie. Wiele lat była bezpłodna,
wiele lat cierpiała i żyła w smutku, ale kiedy w końcu cały ten bagaż spadł z jej ramion
stała się kobieta pełną radości i wiary. W swojej pieśni pochwalnej sławi wielkość i moc
Pana, co jest w tym najważniejsze JEJ PANA. Anna czuję w sobie tę moc “ może się
śmiać ze swoich wrogów” bo to jej Bóg: “ Jest sędzią całej ziemi, On udziela siły swojemu
królowi i pomnaża moc swego pomazańca.” Kobieta modliła się o syna, a otrzymała o
wiele więcej: radość, spokój ducha, liczne potomstwo i fakt, że jej syn stał się wielkim
człowiekiem pierwszym prorokiem, kapłanem, sędzią i wodzem dla narodu wybranego.
Anna przez oddanie się Bogu odkryła i przyjęła tę drogę, którą przygotował dla niej Bóg.
Ta historia jak wiele innych innych pokazuję, że czasem Bóg zezwala na coś co nam
wydaje się złem, ale On ma na to lepszy pomysł i wie, że może wyciągnąć z tego
ogromne dobro.

8. Zakończenie
Pewnie przed tym spotkaniem niewielu kojarzyło Annę, a już na pewno jej historia jest czymś
zupełnie nowym. Warto jednak uświadomić sobie, że ta niezwykła księga jaką jest Pismo Święte
zna na wylot ludzkie problemy.
●

●
●

Samotność, smutek, poczucie pustki i niezrozumienie, te problemy coraz wyraźniej widać w
dzisiejszym świecie. Być może odnajdujemy w sobie historię Anny. Być może gdzieś w swoim
otoczeniu dostrzegamy taką Annę. Nie oceniajmy jak Peninna czy Heli ale starajmy się
zrozumieć drugiego człowieka, bo możemy tylko powiększać jego nieszczęście.
Dla Boga nie ma obcych i zbyt błahych spraw, trzeba
Jeśli zaufamy i zawierzymy się Panu on będzie nam błogosławił, bo ma dla nas plan doskonały
nawet jeśli nam wydaje się inaczej. ⇒ 2 Kor 12, 9

Jako podsumowanie i zadanie apostolskie można zachęcić uczestników, aby w dzisiejszej
modlitwie na koniec dnia spróbowali tak jak Anna wypowiedzieć przed Bogiem to co naprawdę
czują.

9. Modlitwa na zakończenie: Apel Jasnogórski

★ Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia; Wyd. Pallottinum; Poznań (2007)
★ Biblijne matki. - Anna, ta która wymodliła szczęście
https://pl.aleteia.org/2021/05/09/biblijne-matki-anna-ta-ktora-wymodlila-szczescie/
★ “Kobiety, które kochał Bóg”; Maria Miduch; wyd. WAM; Kraków (2018)
★ Anna - matka według Bożego serca
★ „“Familiaris consortio” Jan Paweł II
https://www.studiumbiblijne.org/studia/anna-matka-wedlug-bozego-serca/

