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Hannas liv:

·  Hvilke følelser og konsekvenser kunne der være i forbindelse med, at Hanna var barnløs?

·  Hvad forstår du ved udtrykket ”Herren havde lukket hendes moderliv“?

·  Hvad opnåede Penina ved at håne Hanna? Hvad gjorde det ved Hanna?

·  Hvad mente Elkana måtte være nok for Hanna?

Dit liv:

·  Har du fysiske eller psykiske forhold, der sætter begrænsninger i dit liv?

·  Hvad betyder dine begrænsninger i dit forhold til Gud?

·  Hvordan påvirker dine begrænsninger dit eget selvbillede?

·  Har du menneskelige relationer, som kompenserer dig ”nok“ i forhold til dine begrænsninger?

Bed evt. Gud om hjælp til at acceptere det, som han tillader i dit liv.

HANNA
PRIMÆRE 

BIBELTEKSTER:

1 Sam 1,1-8 Hannas situation

1 Sam 1,9-18a Hannas bøn

1 Sam 1,18b-20  Hanna bliver gravid

1 Sam 1,21-28 Hanna og Samuel

1 Sam 2,1-10 Hannas lovsang

BAGGRUNDS

TEKSTER:

1 Sam 2,18-21  Hanna som mor
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Hannas liv:

·  Hvor gik Hanna hen med sine problemer?

·  Bad Hanna for at få selv, for sin egen skyld alene?

·  Hvordan ændrede Hannas adfærd sig, efter hun 

havde bedt til Gud?

·  Hvad gjorde Hanna med drengen, hun fik?

Dit liv:

·  Hvilke tanker har du i forhold til at gå til Gud med 

dine problemer?

·  Hvordan påvirker det dine følelser og din adfærd, 

når du går til Gud med dine udfordringer?

·  Hvorfor/for hvis skyld ønsker du ændringer i dit liv?

·  Hvordan påvirker det dit Gudsforhold, når han 

besvarer dine bønner positivt?

Find evt. et vers, som vil styrke dig i at gå til Gud med 

dine problemer.

Hannas liv:

·  Hvordan udtrykker Hanna sit syn på Gud i sin bøn?

·  Hvordan ser Hanna på det at være svag?

·  Hvilket forhold er der mellem Hanna og andre menne-

sker, set på baggrund af hendes bøn?

Dit liv:

·  Er det muligt for dig at erfare det, som Hanna beskriver 

i sin bøn?

·  Hvad har du lyst til at fortælle Gud i forhold til din svag-

hed?

·  Hvilken hjælp har du brug for fra Gud i forhold til din 

relation med andre mennesker?

Tænk og bed evt. over, om nogle af tingene i Hannas bøn 

kan blive din bøn og lede dig til ”frihed“ i din situation.
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