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Gyerekkorunk meséinek jelentős része azzal fejeződik 
be, hogy miután az egymáshoz illő fiatalok kiálltak egy 
sor nehéz próbát, összeházasodnak és „boldogan élnek, 
míg meg nem halnak”. Mindenki tudja vagy legalább sejti, 
hogy jó pár nehézség lesz még a házasságkötés után is. A 
mesék azonban nem ezekről akarnak beszélni, hanem e 
tekintetben két fontos üzenetet hordoznak. Az első üzenet 
az, hogy aki egy másik emberrel való komoly együttélés 
(házasság) előtt nem tisztázta még a saját legfontosabb 
kérdéseit, az jobb, ha visszafordul, és kiáll néhány fon-
tos próbát. Vagyis felnő. A mesék másik üzenete, hogy 
nemsokára mi következünk.

Előttünk a lehetőség, hogy ne rontsuk el közös életünket 
házastársunkkal, hanem készüljünk fel jól, becsüljük meg 
párunkat, és éljünk vele hűségben halálunkig. Ez azonban 
még így sem egyszerű feladat.

A Dávid király házasságairól szóló elbeszélések nem ha-
sonlítanak sem a megszokott meséinkhez, sem a házasságról 
szóló álmainkhoz. Több felesége közül hárman emelkednek 
ki: Míkal, Abigail és Betsabé. A róla szóló történeteket olvas-
va sokszor érezzük, hogy Dávidnak soha sem sikerült igazán 
felnőnie. Katonai hódításai világraszólóak voltak, de arról 
nem olvasunk, hogy feleségei szerelmét viszonozta volna.

Már első házasságát is politikai helyezkedésének rendel-
te alá. Saul félt a fiatal Dávidtól katonai sikerei miatt, ezért 
felajánlotta, hogy neki adja lányát. Így lett Saul második 
lánya Dávid felesége. Míkal szerette férjét, és apja paran-
csának is ellenszegült azért, hogy megmentse férje életét. 
Dávid a leírás szerint egykedvűen fogadja el tőle ezt, és 
menti az irháját. Saul üldözése miatt ebből nem is lett igazi 
házasság. Csak hosszú évek után vannak együtt ismét, de 
a helyzet nem sokat változott. Dávid még most sem társat 
keres Míkalban, hanem úgy követeli vissza Saultól, mint 
akiért nagy árat fizetett akkoriban. Míkal végül megvetően 
el is fordul Dávidtól.

37. Házasság: van olyan, mint a mesében?
Dávid és Míkal, Dávid és Abigail (1Sám 18,6–30; 19,11–17; 25; 2Sám 6,14–22)

„Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta!” (Zsid 13,4)

„Hogyan maradhat valaki negyven évig házas? Ez sokkalta csodálatosabb, mint  
a Vörös-tenger kettéválása.” (Woody Allen)
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Párokban beszéljétek meg, hogy mi tesz 
egy párkapcsolatot házassággá!
Mit változtatnátok meg az alábbi házas-
ság-definícióban? Javítsátok ki úgy, hogy 
megfelelő legyen számotokra!
„A házasság olyan társadalmilag legalizált 
és rituális értelemben zárt kapcsolat, ame-
lyet két ember köt, és amelyben a gyer-
mekáldás, a nemiség, a szerelem és annak 
összetevői (intimitás, elköteleződés, szen-
vedély) fontos szerepet játszanak.”
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Dávid egyik legnépszerűbb figurája volt korának, 
hírneve tekintetében olyan lehetett egykor, mint 
ma a közismert híres emberek. Készítsetek Dávid és 
Míkal, illetve Dávid és Abigail kapcsolatáról újság-
cikket, internetes híradást! Dolgozzatok többféle 
stílusban! Mi az a legfontosabb momentum, amit 
kiemeltek a kapcsolatból? 
Beszélgessetek arról, hogy a magas rang vagy a hír-
név hogyan befolyásolhatja a párkapcsolatot!
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Boldogan éltek, amíg meg nem haltak? Vajon 
miért van az, hogy annyi szép történet szól 
a házasságról, de a házasság nehézségeiről 
annyira kevés információnk van? 
Hogyan folytatódna egy mai szerelmi regény 
vagy film tíz-húsz évvel később?
Gyűjtsetek olyan forrásokat (történetek, 
könyvek, filmek, mesék), amelyek a házassá-
got szerintetek a maga teljességében ábrá-
zolják!

Rakjuk össze!

Hogyan találkozott Dávid Míkallal és Abigaillal? 
Mi volt a kapcsolatuk alapja?
Milyen nehézségekkel kellett szembenézniük?

Fogd és vidd!

A házasság azok számára lehet Isten áldása, 
akik túl tudnak látni egyéni céljaikon. 

Abigailról annyit tudunk meg, hogy „okos és szép ter-
metű asszony” volt, aki egy buta és faragatlan embernek, 
Nábálnak a felesége. Amikor Nábál nem hajlandó Dávid 
emberei számára ellátást biztosítani jelentős vagyonából, 
Abigail menti meg a helyzetet. Élelemmel megrakott 
szamarakkal Dávid elé siet, és ügyes érveléssel lebeszéli 
Dávidot a vérontásról, s Dávid hálás is lesz neki emiatt. 
Dávid ebben a párbeszédben nem bizonyul túlságosan 
ötletesnek: megismételve fogadja el Abigail érveit. Nábál 
halála után veszi őt feleségül, ezzel nemcsak nagy vagyon-
ra, hanem nagy befolyásra is tesz szert Júda törzsében.
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Az alábbi szempontokból válaszd ki azt 
a hármat, amelyek szerinted leginkább 
szükségesek egy jó házassághoz! Választá-
sodat indokold is meg!
• boldogságra törekvés
• önismeret és emberismeret
• stabilitásra törekvés
• alkalmazkodás
• a harmónia megvalósítása
• az értékrend azonossága
• jó szexuális kapcsolat
• hasonló konfliktuskezelési módok
• az áldozatkészség megléte
• összhang a vallásosságban
• biztos egzisztencia
• azonos gondolkodás a gyerekvállalásról 

és -nevelésről
• közös célok
• hozott családi minták hasonlósága
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Vajon mit láthatott meg Míkal Dávidban, ami miatt 
megszerette őt? 
Vajon mit várt Míkal és Dávid a kettejük kapcsola-
tától? 
Miért fontos tudni, hogy a másik mit vár a kapcso-
lattól?
Vajon mit látott meg Míkal Dávidban, ami miatt „meg-
vetette őt” (2Sám 6,14–22)? Szerinted hogyan kapcso-
lódik a tisztelet a szerelemhez és a házassághoz?
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Miben felel meg és miben nem Dávid két házassága 
az óra elején megfogalmazott fel té te leiteknek?
Mit gondolsz, a szentírók reálisan ábrázolták Dávid 
házasságait? Vajon mi lehetett a céljuk ezzel az áb-
rázolással? 

Dávid házasságai nem voltak sikeresek, és 
történeteit nem próbálja megszépíteni a Bib-
lia. Dávid király példájából megtanulható, hogy a 
közösségi szerepek vállalásáért és a családi életért 
– amelyek gyakran ellentétbe kerülnek egymással 
– külön-külön meg kell küzdeni.


