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Pewnego razu Izraelici zapragnęli mieć króla,
podobnie jak inne narody. Boga zasmucił ten
pomysł, bo to przecież On sam był królem i
opiekunem wybranego przez siebie narodu.
Kapłan Samuel spełnił prośbę Izraelitów,
wybierając na pierwszego króla Saula, który
niestety bardzo szybko odwrócił się od Boga.
Wówczas Samuel udał się do Betlejem, żeby
znaleźć kandydata na nowego króla, ale
żaden z przedstawionych młodzieńców nie
został wybrany przez Boga. Na końcu do
Samuela przyprowadzono małego, rudego
chłopca, który był pasterzem owiec. Kapłan
Samuel od razu wiedział, że to właśnie ten
niepozorny chłopiec z woli samego Boga ma
zostać królem.

Ta historia uczy nas, że Pan Bóg nie patrzy na
to, co zewnętrzne, ale przede wszystkim
patrzy na nasze serce. W tym czasie naród
wybrany prowadził wojnę z Filistynami,
którzy w swoich szeregach mieli bardzo
groźnego wojownika – olbrzyma Goliata. Gdy
wojska filistyńskie wyzwały Izraelitów na
pojedynek z Goliatem, nie znalazł się żaden
ochotnik, który podjąłby się walki z
olbrzymem. Wtedy Dawid postanowił
zmierzyć się z tym groźnym przeciwnikiem.
Posłuchajmy, co o tej walce mówi Biblia w
Pierwszej Księdze Samuela w rozdziale 17.



Filistyni zgromadzili swe wojska na wojnę: 
zebrali się w Soko, leżącym w ziemi Judy, a 
obóz rozbili między Soko i Azeka niedaleko od 
Efes-Dammim. Natomiast Saul i Izraelici 
zgromadzili się i rozłożyli obozem w Dolinie 
Terebintu, przygotowując się do walki z 
Filistynami. Filistyni stali u zbocza jednej góry, 
po jednej stronie, Izraelici zaś na zboczu innej 
góry, po drugiej stronie, a oddzielała ich 
dolina.



Wtedy wystąpił z obozu filistyńskiego pewien 
harcownik imieniem Goliat, pochodzący z 
Gat. Był wysoki na sześć łokci i jedną 
piędź. Na głowie miał hełm z brązu, ubrany 
zaś był w łuskowy pancerz z brązu o wadze 
pięciu tysięcy syklów. Miał również na nogach 
nagolenice z brązu oraz brązowy, 
zakrzywiony nóż w ręku. Drzewce włóczni 
jego było jak wał tkacki, a jej grot ważył 
sześćset syklów żelaza. Poprzedzał go też 
[giermek] niosący tarczę.



Stanąwszy naprzeciw, krzyknął w kierunku 
wojsk izraelskich te słowa: «Po co się 
ustawiacie w szyku bojowym? Czyż ja nie 
jestem Filistynem, a wy sługami Saula? 
Wybierzcie spośród siebie człowieka, który 
by przeciwko mnie wystąpił. Jeżeli zdoła ze 
mną walczyć i pokona mnie, staniemy się 
waszymi niewolnikami, jeżeli zaś ja zdołam go 
zwyciężyć, wy będziecie naszymi 
niewolnikami i służyć nam będziecie». Potem 
dodał Filistyn: «Oto urągałem dzisiaj wojsku 
izraelskiemu. Dajcie mi człowieka, będziemy 
z sobą walczyć».



Gdy Saul i wszyscy Izraelici usłyszeli słowa 
Filistyna, przelękli się i przestraszyli bardzo.
Dawid był synem Efratejczyka, tego, który 
pochodził z Betlejem judzkiego, a nazywał się 
Jesse i miał ośmiu synów. W czasach Saula 
był on stary i podeszły [w latach] <pośród 
mężów>. Trzej starsi synowie Jessego
wyruszyli, udając się za Saulem na wojnę. Ci 
trzej synowie, którzy wyruszyli na wojnę, 
nosili imiona: najstarszy Eliab, drugi 
Abinadab, a trzeci Szamma. Dawid był 
najmłodszy, trzej starsi wyruszyli za 
Saulem. [Dawid] często odchodził od Saula, 
aby pasać owce swojego ojca w Betlejem.



Odezwał się Dawid do stojących obok niego 
ludzi: «Co uczynią takiemu, który pokona 
tego Filistyna i odejmie hańbę od Izraela? Kto 
to jest ten nieobrzezany Filistyn, który urąga 
wojsku Boga żywego?» Lud powtórzył mu te 
słowa na potwierdzenie, co uczynią 
człowiekowi, który go pokona.



Saul ubrał Dawida w swoją zbroję: włożył na 
jego głowę hełm z brązu i opiął go 
pancerzem. Przypiął też Dawid miecz na swą 
szatę i próbował chodzić, gdyż jeszcze nie 
nabrał wprawy. Po czym oświadczył Dawid 
Saulowi: «Nie potrafię się w tym poruszać, 
gdyż nie nabrałem wprawy». I zdjął to Dawid 
z siebie.



Wziął w ręce swój kij, wybrał sobie pięć 
gładkich kamieni ze strumienia, włożył je do 
torby pasterskiej, którą miał zamiast kieszeni, 
i z procą w ręce skierował się ku Filistynowi.



Filistyn przybliżał się coraz bardziej do 
Dawida, a giermek jego szedł przed nim. Gdy 
Filistyn popatrzył i przyjrzał się Dawidowi, 
wzgardził nim dlatego, że był młodzieńcem, i 
to rudym, o pięknym wyglądzie. I rzekł 
Filistyn do Dawida: «Czyż jestem psem, że 
przychodzisz do mnie z kijem?» Złorzeczył 
Filistyn Dawidowi [przyzywając na pomoc] 
swoich bogów. Filistyn zawołał do Dawida: 
«Zbliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam 
ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom».



I oto, gdy wstał Filistyn, szedł i zbliżał się 
coraz bardziej ku Dawidowi, Dawid również 
pobiegł szybko na pole walki naprzeciw 
Filistyna. Potem sięgnął Dawid do torby 
pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień, wypuścił 
go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak że 
kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą 
na ziemię.



Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad 
Filistynem procą i kamieniem; trafił Filistyna i 
zabił go, nie mając w ręku miecza.



Dawid podbiegł i stanął nad Filistynem, 
chwycił jego miecz, i dobywszy z pochwy, 
dobił go; odciął mu głowę.



Gdy spostrzegli Filistyni, że ich wojownik 
zginął, rzucili się do ucieczki.



Dawid wygrał pojedynek z Goliatem,
ponieważ bezgranicznie zaufał Panu Bogu.
Czasami w naszym życiu zachowujemy się
podobnie jak Goliat, licząc tylko na własne
siły. Dawid uczy nas, że prawdziwa siła
pochodzi od samego Boga. Dawid, poza
odwagą, miał również talent muzyczny.
Najpierw grał na harfie na dworze króla
Saula, a później tworzył pieśni na cześć Pana
Boga. Niektóre po dziś dzień śpiewamy w
czasie Mszy Świętej. Dawid nie zawsze był
wierny Bogu, lecz mimo upadków zawsze
wracał do Boga i prosił o przebaczenie. Bóg
obiecał Dawidowi, że jego potomek będzie
królem na wieki. Z rodu Dawida pochodzi
Józef – mąż Maryi, czyli opiekun Pana Jezusa.
Dlatego o Jezusie mówimy, że jest Synem
Dawida. Również w naszym życiu Bóg pragnie
spełnić wszystkie obietnice. Wierzymy w to i
dlatego z całego serca wołamy – Przyjdź,
Jezu, przyjdź!



Zadanie: 
Dzisiaj podziękuję Panu Bogu za to, że dzięki 
Jego łasce mogę odrzucać zło, a wybierać 
dobro. 

Konkurs:

1. Współautorem jakiej księgi jest król 
Dawid?

2. Ile ramion ma Gwiazda Dawida – symbol 
Judaizmu

Odpowiedź prześlij na:

roratyantoni@gmail.com


