
 
Pyšný Princ - 2. Samuelova 13,1-18, 33 

Abšalóm byl z Davidových synů nejkrásnější, nejmazanější a nejambicióznější. 

Bible říká: „V celém Izraeli nebyl nikdo pro svou krásu tak vyhlášený jako Abšalóm. 
Od hlavy k patě nebylo na něm poskvrny.“ 2 Samuelova 14,25. 
 
Ale tento odhodlaný mladý princ chtěl víc než jen obdiv lidí za jeho ohromující 
vzhled. Chtěl moc trůnu svého otce. Chtěl být izraelským králem – za každou cenu. 
Nejprve Abšalóm zabil svého staršího bratra Amnona poté, co Amnon špatně 
zacházel se svou sestrou Tamar.  
Amnon byl Davidův prvorozený syn a měl po Davidovi kralovat. Poté, co Abšalóm 
opět získal náklonnost svého otce, začal do království zasévat jemná semínka 
pochybností o Davidově vedení, soudech a zákonech, dokud „lstivě nezískal srdce 
izraelských mužů.“ 2. Samuelova 15,6. Nakonec jeho zlověstný plán dozrál ke 
vzpouře, když se Abšalóm pokusil zavraždit svého vlastního otce a získat království. 
David a jeho následovníci byli nuceni uprchnout z Jeruzaléma. 
 
Ale o několik dní později po těžké bitvě David seděl opět bezpečně na svém trůnu a 
pohledný princ Abšalóm byl zabit. 
 
Skutečně smutný příběh, ale nebyl to první takový svár v královské rodině. V jiném 
velkém království už dávno vedly velmi podobné události k nejtragičtější vzpouře 
všech dob. To království se jmenovalo – Nebe! 
 
 
 
 
 

Studium – Vyplňte mezery po přečtení každého biblického verše. 

 

1. Jak se jmenoval vzpurný princ v nebi a proč se vzbouřil?           
 
Izajáš 14,12 Jak jen jsi to spadl z nebe, ________________________, synu Jitřenky! 
 
Izajáš 14,13.14 Říkával sis přece v ___________: ... budu se rovnat s__________.“ 
 
Ezechiel 28,17 Kvůli tvé______________zpychl jsi, kvůli své ________________jsi 
moudrost zahodil... 
 
POZNÁMKA: Lucifer byl nejmocnější a nejkrásnější z Božích bytostí. Byl nejvyšší z andělů a s 
největší pravděpodobností vedl nebeský sbor. Dovolil však, aby ho krása naplnila pýchou. 
(Viz dodatek s názvem „Satan symbolizovaný králem Týru a Babylonu.“) 
 

 2. Stvořil Bůh ďábla, když stvořil Lucifera? 
 
Ezechiel 28,15 Byl jsi ______________na cestách svých ode dne svého stvoření, než jsi byl 
shledán__________________. 
 
POZNÁMKA: Bůh stvořil dokonalého anděla, který se ze své vlastní svobodné vůle rozhodl 
být ďáblem. Je těžké si to představit, ale kdybychom Lucifera znali před jeho pádem, milovali 
bychom ho. Nevíme přesně, jak dlouho, ale Lucifer možná radostně sloužil Bohu po celé 
věky, než začal ve svém srdci chovat semena pýchy a zášti. Bůh mohl všechny své bytosti 
stvořit jako roboty, ale robot nemůže milovat. Pravá láska musí být ochotná riskovat. Proto 
se rodiče rozhodují mít děti, i když vědí, že se někdy mohou rozhodnout neposlechnout. Bůh 
dovolil Luciferovi provést jeho vzpouru z několika důvodů. Za prvé, aby se navždy vyjasnila 
jakákoliv otázka, zda Bůh tvoří své bytosti se svobodnou vůlí. Za druhé, kdyby Bůh zničil 
Lucifera, jakmile by začal šířit pochybnosti o Boží lásce a vládě, ostatní inteligentní bytosti 
by měly navždy přetrvávající otázky. Mohly si pomyslet: „Možná měl Lucifer 
pravdu.“ Luciferovi bylo proto dovoleno předvést hrozné důsledky hříchu. Konec konců Bůh 
nechce, aby ho Jeho stvoření poslouchalo jen proto, že je potrestá, pokud nebudou poslušní. 
Chce, abychom poslouchali spíše z principu lásky než strachu. 
 

 3. Co se nakonec stalo? 
 
Zjevení 12,7,8 __________nastal______________: Michael a jeho andělé bojovali s 
drakem. ____________________ i jeho andělé bojovali.   
 



4. Které mocné bytosti pracují pod ďáblovým velením? 
 
Zjevení 12,4 Jeho ocas vlekl ____________________ hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se 
postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho 
__________________. 
 
Zjevení 12,9 Byl svržen na zem a jeho ________________byli ______________s ním... 
 
POZNÁMKA: Satan je tak mazaný, že dokázal oklamat jednu třetinu nebeských andělů, aby 
ho následovaly ve své vzpouře proti Bohu. Tito padlí andělé, nyní nazývaní „ďáblové“ a 
„démoni“, provádějí satanovy plány. V našem příběhu o Abšalómovi si můžeme všimnout, 
že také dělal velmi málo ze své špinavé práce. 
Abšalóm nařídil svým služebníkům, aby vykonali jeho přání. 
 
2. Samuelova 13,28 
Abšalóm přikázal svým mládencům: „Dávejte pozor, až se Amnon po 
víně,____________zavelím: Na Amnona a vy ho zabijete. Nebojte se.  Je to přece na 
_________________. 
 
2. Samuelova 14,30 
Tehdy Abšalóm řekl svým služebníkům: „Víte, že Jóabovo pole sousedí s mým? ... jděte a 
zapalte mu ho.“ 
 

5. Jaké metody používá Satan ve svém díle? 
 
A. Zjevení 12,9 … Satan, který ____________________ celý svět. 
 
 B. Marek 1,13 Byl na poušti čtyřicet dní a ___________________ho satan. 
 
C. Zjevení 16,14 Jsou to duchové démonů, kteří konají __________________... 
 
D. Zjevení 12,10 Neboť byl svržen ________________našich bratří, který je dnem i nocí 
________________před Bohem. 
 
E. Jan 8,44 Od počátku to byl______________. ..., protože v něm ____________ 
_____________. 
 
POZNÁMKA: V jednom ohledu má Satan v boji mezi dobrem a zlem výhodu nad Bohem. Bůh 
používá pouze pravdu, ale Satan může použít pravdu nebo lež v jakékoli kombinaci, aby 
nejlépe sloužily jeho záměrům. (Viz dodatek s názvem „Očekávejte neočekávané.“) 
 
 

6. Kdy je ďábel nejnebezpečnější? 
 
2. Korintským 11,14 A není divu, vždyť sám satan se vydává za _____________________    
____________________. 
 
POZNÁMKA: Stejně jako ďábel, Abšalóm předstíral, že miluje lidi, a projevoval zájem o jejich 
blaho, aby je oklamal. 
2. Samuelova 15,5.6: „A když k němu někdo přistoupil, aby se mu poklonil, vztáhl ruku, 
objal ho a políbil.“ Tímto způsobem se Abšalóm choval k celému Izraeli, který přicházel ke 
králi k soudu. Tak Abšalóm lstivě získával srdce izraelských mužů.“ 

Satan je nejnebezpečnější, když se vydává za duchovní bytost působící uvnitř církve. (Viz 

dodatek s názvem „Oslnivý anděl“.) 

 

7. Zná Satan Bibli? 
 
 Matouš 4,5.6 Tehdy ho ďábel vzal …… řekl, „Jsi-li Boží Syn „řekl,“ vrhni se dolů! Je přece 
_____________: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou tě na rukou, …. .“ 
 
POZNÁMKA: Ďábel je odborníkem na citování a nesprávné citování Bible za účelem klamání 
lidí. Proto je nezbytné, aby Boží lid poznal Písmo pro sebe, aby se vyhnul nechat se zmýlit. 
 

8. Koho na zemi ďábel nejvíce nenávidí? 
 
Zjevení 12,17 Tehdy se drak na ženu ______________a odešel svést boj s ostatními z jejího 
semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví. 
 
 

9. Jaká dvě vražedná zvířata používá Bible k zobrazení Satana? 
 
1. Petrova 5,8 Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník, ďábel, chodí kolem jako 
řvoucí_____________ a hledá kořist. 
 
Zjevení 12,9 a ten veliký drak, ten dávný ______________, zvaný ďábel a satan, …, byl 
svržen na zem…. 
 
POZNÁMKA: Lvi i hadi využívají k zajetí své kořisti utajení a odklonění. Stejně jako ďábel, 
náhle skočí na své oběti a jsou nemilosrdní a lhostejní k utrpení. 
 



10. Jakým jediným způsobem se můžeme ubránit před 
Satanem? 
 
 Jakub 4,7. 8   ___________________   se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, 
____________________ k Bohu a přiblíží se k vám. 
 
 
POZNÁMKA: Nejlepší způsoby, jak se přiblížit Bohu, jsou modlitba a snaha poznat Ho skrze 
Jeho Slovo. 
 

 11. Jak Ježíš bojoval proti ďáblovým útokům? 
 
Matouš 4,10 „Odejdi satane! “Řekl mu na to Ježíš. ….. 
 
Efezským 6,17 Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je ______________ 
_________________. 
 
Židům 4,12 Boží je živé, mocné a ostřejší než každý dvousečný meč. 
 
POZNÁMKA: Naše jediné bezpečí před Satanovými chytrými klamy je v ukládání Božího slova 
do našich myslí, aby nás drželo od hříchu. Stejné nástroje, které Ježíš používal v boji s 
ďáblem, jsou nám dnes potřebné a dostupné. 
 
Žalm 119,11 V srdci si ukládám tvé výroky, abych proti tobě nehřešil. 
 
Efezským 6,11 Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. 
 

12. Jak se bude konečný osud Satana podobat osudu 
Abšalóma? 
 
2. Samuelova 18,17 Abšalóma vzali, hodili ho v lese do veliké _______________ a navršili 
nad ním velkou hromadu kamení. 
 
Izajáš 14,15 Teď však až do pekla svržen jsi, do __________________nejhlubší. 
 
 
 
 

 
 

13. Objeví se někdy Satan znovu, aby pokoušel Boží lid? 
 
Ezechiel 28,19 … padneš do rukou__________ ____________. 
 
Nahum 1,9 ...On udělá rázný konec, protivník se už nezvedne. 
 
Jak se Bůh cítí ohledně zničení bezbožných? 
 
Ezechiel 33,11 Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, nemám 
________________ve smrti ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a 
________.  Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč máte umírat dome Izraele? 
 

15. Jak David zareagoval, když se dozvěděl, že jeho vzpurný syn 
Abšalóm byl zabit? 
 
2. Samuelova 19,1 Král _____ ____________. ___________stoupal do horní místnosti 
brány a cestou naříkal Synáčku Abšalone, synáčku můj! Synáčku Abšalone. Proč jsem jen 
místo tebe neumřel já, Abšalone? … 
 
Tvoje odpověď 
Tento dojemný obraz ukazuje, jak náš nebeský Otec soucítí se svými ztracenými dětmi. 
Nejen, že byl ochoten zemřít na našem místě; Šel o krok dále – dal svůj největší dar, svého 
Syna! Bůh nechce, aby někdo zahynul. Zoufale touží, abys byl spasen. Proto místo tebe 
zemřel Ježíš. Většina světa se připojila k Satanovi ve vzpouře proti nebeskému Otci. 
Rozhodnete se nyní milovat ho a sloužit Mu? 
 
ODPOVĚĎ: _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek 
Tato část poskytuje dodatečné informace pro další studium. 
 
Satan symbolizován králem Týru a Babylónu 
V Izajášovi 14,4–15 Bible používá babylonského krále jako symbol Satana a v Ezechielovi 
28,11–19 je Satan symbolizován králem Týru. V obou případech víme, že symbolika 
přesahuje pozemské krále, protože Boží popis bytosti nemohl platit pro žádného smrtelníka. 
Všimněte si, jak je Lucifer (nyní nazývaný Satan) popsán v těchto pasážích Písma: 
 
• spadl z nebe (Izajáš 14,12) 
 
• byl plný moudrosti a dokonale krásný (Ezechiel 28,12) 
 
• byl v Edenu (verš 13) 
 
 • ozdoben všemi drahokamy (verš 13) 
 
 • byl zářivý cherub ochránce (verš 14) 
 
 • pobýval na svaté hoře Boží (verš 14) 
 
 • byl bezúhonný na svých cestách (verš 15) 
 
Jelikož králové Babylóna a Týru projevovali stejnou politiku, byli stejně zcela zničeni. Byli jako 
satanovo království, Bůh je použil k tomu, aby reprezentovali samotného satana. Prakticky 
všechny biblické autority se shodují na symbolice. Bible mimochodem zaznamenává mnoho 
dalších odkazů na Lucifera (viz Lukáš 4,5.6; 10,18; Jan 8,44; 2.Petrova 2,4; 1.Janova 3,8; Juda 
6; Zjevení 12,7-9), ale bez Ezechiela 28 a Izaiáše 14 bychom neměli úplnou historii. 
 
Očekávejte neočekávané 
Mnoho lidí očekává, že se Satan na konci doby otevřeně zjeví jako Boží nepřítel, ale není to 
tak. Satan je skutečně nejhorším Božím nepřítelem, ale zvolí takový přístup, že bude 
předstírat spravedlnost (Matouš 24,24). Může se jevit jako nádherná andělská bytost (2. 
Korintským 11,13–15) a bude usilovat o uctívání lidí (Zjevení 13,12). Písmo jasně říká, že 
jeho zbožná tvář bude tak přesvědčivá, že „celý svět“ půjde v obdivu za tou šelmou (Zjevení 
13,3). Satan bude tak přesvědčivý v předstírání Krista, že ho bude následovat prakticky celý 
svět a bude si stále myslet, že následují Ježíše. Necháte se oklamat?  Ne, pokud dbáte na 
biblická varování uvedená v této sérii. 
 
Oslnivý anděl 
Satana těší, když ho lidé vykreslují jako ošklivého, rudého netopýřího tvora, který je 
částečným člověkem a částečným zvířetem, s rozdělenými kopyty a dlouhým špičatým 

ocasem, nebo má vidle a podněcuje pekelné ohně. Nic nemůže být dále od pravdy. Takové 
pojmy pocházejí z řecké mytologie. Takové nesmysly se v Písmu nenacházejí. Bible popisuje 
Satana jako geniálního, velmi atraktivního anděla se zvláštní schopností komunikovat. 
Rovněž dobře zná Písmo (Matouš 4,5-6). Ďábel je samozvaný Boží nepřítel, jehož cílem je 
pomlouvat Jeho charakter a dobýt Jeho království. Satan také pohrdá vámi a vašimi blízkými 
a plánuje vás zničit. Tato série vám pomůže pochopit jeho plány a naučí vás, jak je zmařit. 
Prostě vložte svůj život do ochranné péče svého mocného Spasitele a vroucně se modlete 
za Jeho vedení. 
 


