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Abigajils liv:
·  Hvad forventer karlene af 

Abigajil? Hvilken grund har de 

til deres tillid?

·  På hvilken måde forholder 

Abigajil sig til sin mand? Er det 

på baggrund af et sandt eller 

usandt billede af virkelighe-

den?

·  Handler Abigajil for sin egen 

skyld eller for andres skyld?

Dit liv:
·  Hvilke ting i dit liv gør, at 

andre kan have tillid til dig?

·  Hvordan har du det med at 

forholde dig til virkeligheden/

sandheden om mennesker, 

der står dig nær, hvis det dre-

jer sig om negative ting?

·  Hvilke motiver ligger som regel 

til grund for dine valg i vanske-

lige situationer?

Find evt. vers i teksten, som kan 

styrke dig i at forholde dig til vir-

keligheden i dit liv.

ABIGAJIL

PRIMÆRE 

BIBELTEKSTER:

1 Sam 25,2-42 

Nabal, Abigajil og David

BAGGRUNDS TEKSTER:

Ord 3,5-6 Stol på Gud

Ord 3,27 Brug din magt for det gode

Ord 5,1;9,10.12 Visdom fra Gud 

Ord 10,29 Herren – værn og undergang

Ord 12,14 Løn for indsats
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Abigajils liv:
·  Hvordan tager Abigajil ansvar i form af det, hun gør?

·  Hvordan tager Abigajil ansvar i form af det, hun siger? På hvilken måde kan det 

være sandt, at skylden er hendes?

·  Hvad mener Abigajil, at vi (David) skal afholde os fra at tage ansvar for, men lade 

Gud tage ansvar for?

·  Hvem giver Abigajil æren for succes? Er æren for og ansvaret for i denne sammen-

hæng det samme?

Dit liv:
·  Har du brug for at blive mere/mindre personligt handlekraftig i dit liv?

·  Hvor langt er du klar til at gå i at tage ansvar for at få løst 

uretfærdigheder/“hårdknuder“, som du er i berøring med?

·  Er der ting i dit liv, som du vil finde frihed og fred i at slippe og lade Gud tage 

ansvar for?

·  Hvad eller hvem tror du, giver den største basis for at ”ting løser sig“?

Brug evt. nogle vers i teksten til at understøtte dig i bøn til Gud om at gøre det klart 

for dig, hvad der er hans ansvar, og hvad der er dit ansvar i en given situation.

Abigajils liv:
·  Hvordan forholder Abigajil sig til Guds løfter?

·  I hvilket perspektiv ser Abigajil stridigheder/krige?

·  Hvordan udtrykker Abigajil, at vores (Davids) liv er i Guds hånd?

·  Hvilken indflydelse tænker du, at Abigajils gudsforhold har haft på hendes karakter 

(klog, god dømmekraft, ydmyg, handlekraftig)?

Dit liv:
·  Hvad kan du gøre for at opøve din egen tillid til Guds løfter?

·  Er der kampe, du kæmper, som vil få et andet perspektiv, hvis du kæmper for Gud 

frem for at kæmpe for dig selv?

·  Hvad betyder modstand i dit liv, hvis du har overgivet dit liv i Guds hånd?

·  Hvis der er ting, som du gerne vil ændre i din personlighed/karakter, hvilken for-

skel tænker du så, at Gud kan gøre i forhold til det?

Bed evt. til Gud på baggrund af udvalgte vers om at vise dig, hvordan han virkelig kan 

gøre en forskel i dit liv.
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