Zamyslenia na týždeň po 3. nedeli po Svätej Trojici
Streda 20. júna 2018
Piesne: ES č. 546, 559
Text: 1S 1, 1 – 11
„1Bol istý muž z Ramátajim Cófímu, z Efrajimského pohoria, menom Elkána, syn Jerócháma,
syna Elihúa, syna Tóchúa, syna Cúfa Efratského. 2Mal dve ženy: jedna sa volala Anna a
meno druhej bolo Peninná. Peninná mala deti, Anna bola bezdetná. 3Ten muž chodieval
každoročne zo svojho mesta do Šíla klaňať sa a obetovať Hospodinovi mocností; tam boli
kňazmi Hospodinovými dvaja synovia Élího: Chofní a Pinchás. 4V ten deň, keď Elkána
prinášal obeť, dal z nej čiastku svojej žene Peninne i všetkým jej synom a dcéram. 5Anne však
dal dvojnásobný diel, lebo Annu miloval, i keď jej Hospodin zavrel lono. 6Pritom ju veľmi
trápila jej sokyňa a podpichovala ju, pretože jej Hospodin zavrel lono. 7Tak to bolo z roka na
rok; kedykoľvek išla do domu Hospodinovho, táto ju tak sužovala, že plakávala a nejedávala.
8Vtedy jej muž Elkána vravel: Anna, prečo plačeš? A prečo neješ? Prečo ti je srdce smutné?
Nie som ti ja lepší ako desať synov? 9Keď sa v Šíle najedli a napili, Anna vstala a predstúpila
pred Hospodina; zatiaľ kňaz Éli sedel na stolci pri dverách chrámu Hospodinovho. 10Ona,
roztrpčená v duši, sa modlila k Hospodinovi a veľmi plakala. 11I urobila takýto sľub:
Hospodine mocností, ak vzhliadneš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na mňa,
ak nezabudneš na svoju služobnicu, ale dáš jej mužského potomka, oddám ho Tebe,
Hospodine, po všetky dni jeho života, a britva sa nedotkne jeho hlavy.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Bol muž menom Elkána, mal dve ženy: jedna sa volala Anna, meno druhej bolo Peninná.
Peninná mala deti, Anna bola bezdetná. Peninná využívala svoje postavenie matky,
obdarovanej deťmi a hoci mala všetko, čo potrebovala, vo svojom vnútri nebola spokojná. Jej
manžel viac miloval svoju ženu Annu, aj keď spolu nemali deti, čo sa v tej dobe považovalo
za Boží trest. Anna preto veľmi trpela. Trápila sa pre svoju bezdetnosť, aj pre posmešky a
urážky svojej sokyne. A tak šiel čas. Písmo sväté o Elkánovi vydáva svedectvo, že to bol
zbožný muž. Každoročne s rodinou chodieval do Šíla klaňať sa a obetovať Hospodinovi.
Z obete dal čiastku Peninne a jej deťom, Anne dal z lásky dvojnásobný podiel. Ani
prítomnosť svätého miesta nepriniesla zmenu. Peninná Anne za to ešte viac ubližovala. Anna
plakala tak, že nemohla ani jesť. Ani Elkána nebol s takýmto stavom spokojný. Vlastne celá
rodina bola z toho mimo. Elkána, veriaci človek, spoznal na vlastnej skúsenosti, že ak sa

človek odvráti od Božích plánov, prináša mu to iba ťažkosti. Veď Boh od počiatku chcel pre
jedného muža iba jednu ženu. Len pre tvrdosť ľudského srdca Boh ustanovil výnimky.
A netýkalo sa to len tejto stránky ľudského života, ale aj mnohých ďalších. Boh stále očakával
od ľudí novotu života, zmenu. Ľudia však stále opakujú rovnaké chyby. Podobné situácie, ako
v Elkánovej rodine, sa opakujú aj dnes. Len sa pozorne obzrime okolo seba a uvidíme. A ako
je to u nás? Našťastie sú tu aj dobré príklady. V tomto príbehu zosobnené v Anne. Manželom
milovaná, v živote trpiaca, Bohom skúšaná pre svoju bezdetnosť. Anna však všetko brala
z ruky Hospodinovej. Trpezlivo všetko znášala a vo svojich modlitbách všetko predkladala
Bohu, aj svoju najväčšiu túžbu po synovi. Prosila o dar, ktorý zase sľúbila Bohu vrátiť. A tak
sa aj stalo. Anna zostáva vzácnym príkladom pre nás všetkých – pre jednotlivcov i pre rodiny
– v láske, trpezlivosti, zbožnosti. Nech je nám i celá Elkánova rodina rovnako v niečom
varovaním ale i príkladom. Amen.

Modlitba:
Nebeský Bože, ďakujeme za Tvoje sväté slovo, ktorým nás oslovuješ. Dávaš nám ním
poznať, čo je správne, a čo nie. Prosíme Ťa, veď nás cestou lásky, trpezlivosti, odpúšťania,
pokory vo vzťahoch medzi ľuďmi. Zvlášť prosíme za naše rodiny, ale aj za rodiny cirkevných
zborov i cirkvi. Ty poznáš všetko, čo sa deje medzi nami, preto to Tebe porúčame. Odpusť
všetky naše hriechy a pomôž k novote života. Amen.
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