
1. Samuelova 25 – David a Abigail 

Celý biblický text ZDE 

Motto: Moudrost a pokora přetavena v čin dokáže zabránit katastrofě / Moudrost a rozhodnost zachraňuje před 

katastrofou. 

Úvod: Citát – „Moudřejší ustoupí. Smutná pravda, na níž je založena světovláda hlouposti.“ (Marie von Ebner-

Eschenbach) v tomto biblickém příběhu NEPLATÍ. Příběh lidí „z masa a kostí“, ukazující lidské charaktery, poklesky, 

ale i potenciál měnit věci. 

MUŽSKÁ JEŠITNOST (SAMOLIBOST, NAFOUKANOST) A ŽENSKÁ POKORA 

v. 1 – 3: představení hrdinů a místa (kontext):  

a) smrt Samuele = Saulovo pronásledování Davida se může projevit naplno. Příběh vložen mezi dvěma incidenty, 

kdy David ušetří život krále Saula (ale zde chce za urážku vybít celý rod). 

b) poušť Páran – západně od jižního cípu Mrtvého moře. Historie: Tato rozsáhlá oblast vhodná pro chov ovcí a koz. 

Bohatý muž jménem Nábal ji používá pro své velmi veliká stáda. 

c) stříhání ovcí = jako dožínky. Velká hostina, jídlo z velké úrody. Hostina s notnou dávkou alkoholu. 

NÁBAL = význam jména: BLBEC (hlupák, chamtivec, a asi nebyl moc pohledný), ničema, s nímž není možno vést řeč; 

ABIGAIL = význam jména: OTCOVA RADOST (krásná, velmi chytrá = vynikající kombinace. Jak se ti dva mohli dát 

dohromady? Dohodnutý sňatek. Abigail – pramen radosti, moudrá a praktická žena, která jedná ve správný okamžik 

v. 4 – 9: Davidova poptávka 

Slušné vystupování. Davidovi muži chránili Nábalovy pastýře před divokými lupiči a možná i proto měl Nábal tak 

veliká stáda. 

Aplikace 1) To, co mám, není jen moje zásluha – pýcha předchází pád 

v. 10 – 11: Nábalova odpověď a její reakce 

Nábal pohrdá Davidem, a tedy i Bohem. Nábal uráží Davida – říká, že ho vůbec nezná. Nábal vypouští slova bez 

vědomí jejich důsledků – vystavuje smrti celou svou rodinu. Nejen, že nedal jídlo Davidovým mužům, ale znevážil 

Davida, budoucího krále, Božího pomazaného. Navíc to, co měl dát, byl jen zlomek jeho bohatství, neměl by to pro 

něho být žádný problém. Ukazuje to na Nábalovo sobectví. 

v. 12-13: Davidova reakce – hněv se stupňuje, dvě třetiny svého vojska bere na válečnou výpravu. Neadekvátní 

reakce Davida – zabije každého v Nábalově domácnosti. Pomsta patří Hospodinu, to David dobře věděl, jen teď asi 

na to zapomněl. 

Aplikace 2) Kontrolovat svůj hněv ušetří mnoho zla.  

Nekontrolovaný hněv vede k impulsivnímu a destruktivnímu jednání. Jaká je reakce? Co s námi dělají emoce? Dva 

ješitní muži dělají špatná rozhodnutí. 

v. 14 – 19: neznámý mládenec jako informátor Abigail a rozhodnutí Abigail 

S blbcem je zbytečné mluvit, je potřeba jednat. Jeden mládenec se našel, kdo už tu hloupost a lehkovážnost Nábala 

nemohl snést – jde za Abigail, asi ví, že ona je nyní jediná, kdo může nějak zasáhnout. Obyčejný mládenec sehrává 

jednu z klíčových rolí. 

Byla Abigail vzpurná, že zde vystupuje proti svému muži? Co jí přimělo k tomuto činu? Nejspíše obava o vlastní život 

a život mnoha dalších lidí, který byl hloupým rozhodnutím Nábala ohrožen. 
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Žena zabraňuje krveprolití – nemusí mít papírové postavení, aby mohla věci ovlivnit, jedná za cenu osobního rizika. 

DOKÁŽEME VYSTOUPIT I PROTI AUTORITĚ, KDYŽ JE ŠPATNÁ? (Nábal byl muž). 

Abigail jako vzor pro řešení konfrontací, nepanikařila (možná už zažila jiné situace, které ji její hloupý manžel 

připravil). 

Aplikace 3) Využij svého postavení pro dobrou věc, i když jsi „jen“ služebník  

v. 20-31: moudrá řeč Abigail 

a) 23-25 – intervence Abigail (make or break – hop nebo trop), hluboká pokora (padá k nohám), bere vinu na sebe 

Svou odvahou a jednáním zajistí pro sebe nečekanou budoucnost – králova žena, podstupuje riziko, když jde vstříc 

těm, kteří ji chtějí zabít 

b) 26-31: Abigail radí – pokora přejde v rozhovor, uznává Davida za krále, hovoří o něm jako o králi, což v této situaci 

vypadalo dost podivně, nevěrohodně. To znamená, že jí nešlo o její okamžitý zisk. 

se vsuvkou Davidova myšlení – v 21-22 

Horské rokle zajišťuje úzké místo, zaručující jejich příchod tváří v tvář. Bible přesně popisuje místo setkání. Nejde o 

náhodu. Bůh chtěl, aby se ti dva setkali. Abigail riskuje svůj život, když jde vstříc Davidovi. 

Aplikace 4) Proti zlu je třeba vystoupit i za cenu osobní ztráty (risku).  

v. 32-42 – Odvaha Abigail odměněna 

a) 32-35: Přijetí Davidem – David uznává, že toto bylo od Boha, který zabránil krveprolití, její akce umožnila 

pokračovat v životě. 

b) v. 36-38 – Nábalova smrt – Nábal slaví, možná i proto, že i připadá jako král, že může urážet posly krále, Abigail 

mu vše podrobně vylíčila – kolik toho dala Davidovi a jeho mužům. Bůh Nábala trestá nejen za chamtivost, ale i 

urážku Božích služebníků. 

Smrt Nábala byla i tak rána pro Abigial – nemohla ho přesvědčit. I když byl blázen, tak přece jen se o ni staral, měl 

významné místo v jejím životě. 

Aplikace 5) Za odvahu a dělání správných věcí budeme odměněni, i když nás to bude něco stát. 

c) v. 39 – 42: Abigailina budoucnost – manželka budoucího krále na útěku, má další manželky, ale pořád je lepší 

než žití z blbcem a ohrožení života je pod láskyplnou péčí Davida. Manželství Davida a Abigail postaveno na lásce a 

uznání, ne na politických a ekonomických úvahách. Láska a pokora (uctivost) – Abigail nešlo o bohatství  

Aplikace 6) Láska je více než bohatství. 

SHRNUTÍ APLIKACI S BIBLICKÉHO PŘÍBĚHU O ABIGAIL 

1) To, co mám, není jen moje zásluha – pýcha předchází pád 

2)Kontrolovat svůj hněv ušetří mnoho zla.  

3) Využij svého postavení pro dobrou věc, i když jsi „jen“ služebník  

4) Proti zlu je třeba vystoupit i za cenu osobní ztráty (risku).  

5) Za odvahu a dělání správných věcí budeme odměněni, i když nás to bude něco stát. 

6) Láska je více než bohatství. 


