
1 Sm 16, 1 – 13 W tamtych czasach najmłodszy z ośmiu braci nie dziedziczył prawie nic. Najważniejszy
był pierworodny syn, ten najstarszy, a potem kolejni i kolejni. Dawid był na samym końcu. Był najmłodszy 
i najprawdopodobniej najsłabszy fizycznie. Przez ludzi, którzy go znali nie był brany na poważnie. Pasł owce,
troszczył się o nie, bronił ich przed niedźwiedziami i lwami. Całymi dniami śpiewał Bogu Psalmy i uwielbiał Go. 
W oczach ludzi, był tylko małych, bezsilnym chłopcem, jednak Bóg zna serce człowieka…

PO PRZECZYTANIU: Zastanów się, czy Bóg zna twoje serce. A jeśli tak, to co w nim znajduje? 

11 Sm 16, 14 – 23 Dawid został namaszczony na króla, ale był pewien problem. Izrael miał już króla, którym był 
Saul. Jednak Saul był złym królem w oczach Pana, ponieważ najważniejsza dla niego stała się władza, a nie tr-
wanie w obecności Pana. Jego siła opierała się na tym, co widzi człowiek. Wewnętrznie stawał się coraz słabszy. 
Gdyby Saul dowiedział się, że Dawid został namaszczony na króla Izraela najprawdopodobniej zabiłby go. 
Dziwne, dlaczego Bóg postawił Dawida w tak trudnej sytuacji, a potem posłał      go do… 

PO PRZECZYTANIU: Czy wierzę Bogu, że prowadzi mnie do miejsc, w których powinienem być? Czy 
ufam Mu i wiem, że nigdy mnie nie opuści? 

1 Sm 17, 1 – 58 Kiedy stajemy przed swoim „goliatem” wychodzi na jaw, co tak naprawdę mamy w sercu. 
Możemy udawać przed rodzicami, kolegami, koleżankami, nawet przed samym sobą, ale w momencie   trud-
nym, gdy patrzymy w twarz swoim lekom, musimy stać pewnie na nogach. Stajemy wtedy w prawdzie, która 
często boli. Dawid nie budował na tym, co ludzkie, dbał o relacje z Bogiem, więc kiedy stanął do walki z 
Goliatem, Bóg był u jego boku, a on o tym wiedział. 

PO PRZECZYTANIU: Czy Bóg jest moją siłą? Czy mając go u boku stanąłbym przed swoim                 goli-
atem?

1 Sm 21, 8- 10 Nienawiść Saula wygnała Dawida z dworu królewskiego. Musiał uciekać, aby zachować życie. 
Udał się do Nob, do kapłana Achimeleka. Ten nakarmił go, a potem dał miecz, miecz Goliata, którego Dawid 
pokonał, będąc dzieckiem. Miecz Goliata służył do zabijania Izraelitów, braci   i siostry Dawida. Jednak w rękach 
Dawida służył on Bogu i Bożym planom.

PO PRZECZYTANIU: Czy jest we mnie coś, czym krzywdzę innych? Czy potrafię oddać to Bogu, aby to 
przemienił i sprawił, abym czynił tym dobro? 

11 Sm 24, 1 – 23 Dawid uciekł na pustynie Engaddi. Ludzie wierni Bogu przyłączyli się do niego. Saul           ze 
swoimi żołnierzami ścigał Dawida i starał się go ująć. Dawid ze swymi ludźmi ukrył się w jednej z jaskiń. „Los” 
chciał, żeby Saul wszedł do tej jaskini.  

PO PRZECZYTANIU: Czy szanuję to, że jako Boże dziecko jestem dla Boga wyjątkowy? Czy szanuję moich 
braci i siostry, którzy są również Bożymi dziećmi i są dla Boga wyjątkowi?
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