LEKCE 55: DAVID A ABSALOM
Biblický text k lekci: 2. Samuelova 13 – 15 a 16,15-19,9
Cíle lekce:
- Dítě chápe příčiny nepokojů v Davidově rodině (Davidův hřích)
- Dítě vlastními slovy popíše, proč Absalom zabil bratra Amnona
- Dítě řekne, jaký je rozdíl mezi chováním Absaloma a Davida
- Dítě si uvědomuje, že rodič nemá (není dobré) žádnému dítěti nadržovat
- Dítě ví, že má ctít své rodiče, i když mají jiný názor
- Dítě chápe, že touha po moci často s sebou nese jednání, které škodí druhým
- Dítě si uvědomuje, že láska, pokora a soucit je více než pomsta a touha panovat nad druhými
- Dítě vnímá, že odpustit druhému není často jednoduché, ale je řešením pro uzdravení vztahů
Klíčové verše:
2. Samuelova 15,6 a 13b: „Tímto způsobem se Abšalóm choval k celému Izraeli, který přicházel ke králi
k soudu. Tak Abšalóm lstivě získával srdce izraelských mužů. Srdce mužů Izraele přešlo k Absalomovi.“
2. Samuelova 18,7: „Izraelský lid tam byl Davidovými služebníky poražen. V ten den došlo k velké
porážce, bylo dvacet tisíc padlých.“
1. Petrova 3,8: „Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.“
Biblická fakta:
Davidův prvorozený syn Amnon se zamiluje do své nevlastní sestry Támar – a později ji nalákal (pod
záminkou, aby mu připravila placky, když předstíral nemoc) k sobě do pokoje, kde ji znásilnil. Davida
to sice rozhněvá, ale nijak více to neřeší.
Bratr Támar Absolom se svou družinou o dva roky později Amnona zabije, když ho předtím opije na
přichystané hostině pro tento účel. Ze strachu před králem Davidem pak prchá. Po třech letech se
přestal David na Absaloma hněvat a přál by si jej mít zase u sebe.
Joáb, králův vojevůdce to pozná a za pomocí neznámé tekojské ženy zapůsobí na krále, aby se
Absalom mohl vrátit, vždyť je to přece Davidův syn. Absalom se vrací na královský dvůr, ale na oči
Davidovi nesmí nadále.
Absolom byl krásné postavy a měl nádherné vlasy (dlouhé a husté). Absalom si za další dva roky
„vynutí“ přijetí u krále Davida, svého otce (když ho Joáb nechce pozvat, podpálí mu pole).
Absalomovi se nelíbí, jak vládne jeho otec a začne kout pikle – získává si stoupence, aby mohl krále
svrhnout. Podařilo se mu (po 4 dalších letech) na svou stranu získat dost lidí, aby udělal spiknutí proti
králi. Absalom se provolal králem a David se svými věrnými prchá, protože se Absaloma bojí.
S Absalomem byli: rádce Achitofel (Davidův bývalý rádce, který se spikl s Absalomem), vojevůdce
Amasa
S Davidem zůstali: vojevůdce Joáb, kněží Sádok a Ebjátar, cizinec Itaj Gatský a také Davidův přítel
Chušaj, kterého však David vyšle jako špiona ke králi Absalomovi.
Achitofel radí Absalomovi zničit Davida i ty, kteří byli s ním rychlým vojenským úderem, jeho plány
překazí Chušaj (místo rychlého útoku volí strategii delší přípravy a může tak Davida varovat). Když
Acitofel později zjistil, že se nejedná dle jeho rady, oběsil se. Davidova družina se zatím mohla
připravit na vojenské střetnutí.
Dochází k občanské válce mezi táborem Davida a Absoloma, kterou vyhrává David (padlo 20 000
mužů). David však nařídí ušetřit Absoloma. Jeho rozkaz však vojevůdce Joáb neposlechne, a když se
Absalom při útěku zaplete svými vlasy do stromu, zůstane viset za vlasy (kůň, na kterém jel, uteče),
probodne jej kopím přímo do srdce a Absalom umírá. Jeho stoupenci se rozprchnou. Povstání je
potlačeno. David však velmi lituje smrti svého syna Absaloma.

Pro zvídavé:
 Absalom po vraždě Amnona utekl ke králi Gešuru Talmajovi
 Absalomovy vlasy vážily 200 šekelů (asi 2,3kg)
 Před Absalomem běhalo 50 mužů při jeho „volební kampani“
 Absalom se prohlásil králem v Chebronu a David prchá spolu se 600 věrnými muži
 Strom, na kterém byl Absalom zavražděn, byl dub
 Absalom si na svou památku nechal udělat pomník, protože neměl děti (nazván byl Absalomův
pomník) – jiná zpráva tvrdí, že měl 3 syny a 1 dceru (krásnou Tamar)
Myšlenky k 55. lekci (aplikace):
 Příběhem Absaloma se naplňuje proroctví Nátana, že v Davidově domě bude vládnout meč a
že tam budou problémy
 David byl velmi dobrý král, ale v rodinných vztazích mu to moc nešlo – nejednal, jak by měl
(např. nepotrestal Amnona jen proto, že to byl jeho prvorozený syn – nadržoval?)
 Absalom se mstí za znásilnění své sestry – násilí plodí jen násilí
 David dokázal Absolomovi odpoustit – v tom nám může být vzorem (odpustit druhým i velmi
zlé věci, v podstatě David odpouští vraždu svého syna) – jak odpouštím?
 Absalom však svého otce Davida neměl v úctě, i když ho přijal zpět, ale snaží se ho zbavit trůnu
– možná Davida i pomlouvá a kritizuje – nectí svého rodiče, což byl Boží zákon – David ani proti
tomu nějak nezakročí – každopádně jsou zde spory generací (David je k tomu vlažný, nechává
to tak, Absalom je naopak drzý) – vážím si rodičů, i když mají jiný názor než já?
 David prchá – skutečně se bojí Absoloma, který by ho byl asi ochoten i zabít (zabil i svého
bratra) – touha po moci s sebou nese nebezpečí, že nebudeme brát ohled na lidi a uděláme
všechno proto, abychom se k moci dostali (špinavá politika)
 Absalom je nakonec poražen, ale David ho nechce zabít (je to přece jeho syn) – na Davidovi
vidíme i přes řadu chyb, že měl lásku a soucit (nešlo mu v prvé řadě o moc) – asi si dobře
uvědomoval, že to, co se v jeho rodině děje, je důsledkem jeho hříchu – důsledky hříchu „dělají
paseku“ – násilím a intrikami se spory nevyřeší, ale spíše vyhrotí
 David lituje smrti Absaloma – převáží u něj láska k synovi a soucit, nikoli radost z toho, že je
opět na tůně jako král
Souvislost s Novým zákonem: SOUCIT, LÁSKA A POKORA NEBOŘÍ, ALE BUDUJE (1. list Petrův 3,8-12)
Biblický text: „Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní,
neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste
se stali dědici požehnání. Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých
slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a
jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.‘“
Absalom se nechal přemoci nenávistí a i když mu bylo Davidem odpuštěno, nevážil si toho. Chyběl mu
soucit a láska – možná miloval jen sám sebe (vypadal dobře, byl bohatý). Bible nás ale vybízí k soucitu
(smilování se nad druhými, kteří mají problém), k lásce. Není to vůbec jednoduché. Není to o tom, že
bychom těm, kteří nám škodí, intrikují proti nám, hned padali kolem krku, ale je to o tom nechovat
zášť, nesnižovat (nezlehčovat) druhého – Absalom zlehčoval a haněl Davidovo kralování, aby si získal
moc. Být pokorný je v protikladu toho být za každou cenu vidět, u moci. Máme usilovat o pokoj
s druhými lidmi, ne je provokovat k hněvu a rozsévat nepřátelství (Absalom podněcoval druhé k tomu,
aby Davida neměli za krále, ale úctu prokazovali jemu). Nemáme jít v touze po moci „přes mrtvoly“,
ale Bible nás vybízí k tomu, abychom milovali, byli milosrdní (dopřáli druhým to, co by neměli dostat –
David mohl Absaloma zabít za vzpouru, avšak více ho miloval). Pak, navzdory tomu, že uděláme chybu

(a budeme třeba muset za ni i pykat), budeme blíže Božímu srdci, tak jako David, který nebyl mstivý,
ale soucitný.
Náměty pro činnosti s dětmi:
1. Placky – motiv pečení placek Támar Amnonovi. Úkolem je „upéct“ placky tak, že dítě z papíru
vystřihne co nejpřesnější kolečko (bez pomocí kružítka). Kdo těchto koleček udělá nejvíce a
nejpěkněji za cca 3 – 5 minut?
2. Odhad hmotnosti – motiv hmotnosti Absalomových vlasů. Úkolem je odhadnout co nejlépe
hmotnost 2280g. Lze použít např. kamínky, kostky. K měření použít kuchyňskou váhu.
3. Dobrá rada – motiv dobré rady Chušaje Arkijského. Úkolem dítěte je vymyslet za časový limit co
nejvíce způsobů, jak by se jinak dal použít nějaký předmět (kromě hlavního použití), např. hrnec
(primárně na vaření), ale možno je zvolit i jiné předměty.
4. Hod „kopím“ – motiv zavraždění Absaloma. Úkolem je hodit klacek se špičkou co nejblíže středu
nakresleného terče na balicím papíru (protrhnout papír). Lze i více pokusů, počítá se nejlepší.

