
Bohaterowie Starego Testamentu (13)

Dawid – pasterz i król widziany oczyma tradycji (1Sm 16-17)

• Trzy opowiadania o tym, jak Dawid został królem:

a) 1Sm 16,1-13 - Samuel wysłany do Betlejem, by wybrał nowego króla po odrzuceniu Saula

- 1Sm 16,7:  Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki 
wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi jak widzi Bóg, bo człowiek 
patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce». 
(inne kryterium wyboru niż przy Saulu, por. 1Sm 10,23)

- Dawid – najmłodszy syn Jessego, w momencie wyboru: wypasał owce (zajęcie powierzane 
dzieciom!) → namaszczony oliwą przez Samuela (w starożytności: wyszukane, pachnące 
oleje = wyjątkowy luksus! por. Am 6,6; nie namaszczano się na znak żałoby; por. 2Sm 14,2)

b) 1Sm 16,14-23 – obłęd/choroba psychiczna Saula; sugestia, by wynajął muzyka (Dawid), 
którego granie na cytrze przynosiło ulgę królowi → talent muzyczny umożliwia Dawidowi 
zadomowienie się na dworze królewskim

c) 1Sm 17 – Dawid jako młodziutki bohater wojenny pokonujący Goliata

• Główne cechy Dawida podkreślane przez starożytnych interpretatorów Biblii:

1. Mesjasz (hebr. maszíah = gr. christós = namaszczony) – do pewnego stopnia synonim 
“króla” w ST

- Dawid – choć nie od razu przejął panowanie po Saulu, w końcu stał się założycielem 
dynastii królewskiej i największym królem

- w późniejszych czasach ST: oczekiwanie, że Izrael odzyska swą pierwotną chwałę dzięki 
przywróceniu króla Dawidowego („mesjasza”) na tron 
(por. zwyczaj 3-krotnej modlitwy żydowskiej w ciągu dnia, zwracając się do Jerozolimy, 
w której, między innymi, modli się o przywrócenie Dawidowego króla)

- w chrześcijaństwie: Dawid jako typ i zapowiedź Chrystusa

2. Pieśniarz

- 1Sm 16,14-23: Dawid grający na cytrze królowi Saulowi w chwilach jego obłędu
- 2Sm 1,19-27: elegia, którą napisał Dawid po śmierci Saula i Jonatana w bitwie
- 2Sm 22,1-51: hymn pochwalny na cześć JHWH
- 2Sm 23,1: Dawid nazwany  śpiewakiem pieśni Izraela
- 1Krn 15,16; 16,4: król Dawid troszczący się o śpiewaków świątynnych
- 2Krn 7,6: wytwarzający instrumenty muzyczne dla celów liturgicznych (por. Am 6,5)

→ starożytni interpretatorzy: Dawid przede wszystkim jako kompozytor pieśni i modlitw → 
uznany za autora 150 psalmów (zwój Ks. Psalmów z Qumran [11Q5] przypisuje mu 
autorstwo 4050 pieśni!)
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3. Prorok

- skoro jego muzyka miała moc odpędzać „złego ducha zesłanego przez Pana”, który dręczył 
Saula, to dla komentatorów znaczyło to, że Dawid cieszył się specjalnym Bożym wsparciem

- lira (małą harfa) – używana przez proroków w trakcie prorokowania (1Sam 10,5; Elizeusz – 
2Krl 3,14-16) → wniosek: Dawid był w pewnym sensie prorokiem, wysłannikiem Boga i 
przekazicielem Jego słów

- 2Sm 23,1-2: Oto ostatnie słowa Dawida. Wyrocznia Dawida, syna Jessego, wyrocznia 
człowieka wyniesionego wysoko, pomazańca Boga Jakubowego, śpiewaka psalmów Izraela:
«Duch Pański mówi przez mnie i Jego słowo jest na moim języku.

- późniejsza tradycja, że Dawid jest prorokiem (I wiek po Chr.: 11Q5: Dawid skomponował 
4050 pieśni dzięki proroctwu, które mu było dane przez Najwyższego; por. Filon, Kto jest 
dziedzicem boskich dóbr, 290: Dawid jako „pewien prorocki człowiek”)

→ prorocki charakter psalmów w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich: 

Mk 12,35-37: Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w 
Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: 
Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod 
stopy Twoje. Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest tylko jego synem?» A 
wielki tłum chętnie Go słuchał. (por. Mk 12,10-11; Mt 4,6)

Dz 2,29-31:  Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i 
został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako 
prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na 
jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie 
pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. (por. Dz 1,16; 4,25)

4. Wojownik

- historia o Dawidzie i Goliacie (1Sm 17): praktycznie bezbronny i przywołujący imię Boga 
(1Sm 17,46-47) → przykład na to, jak nieuzbrojony prorok prowadzi wojnę 

- Syr 47,4-5:  Czyż w młodości swej nie zabił olbrzyma i nie usunął hańby ludu, gdy podniósł 
rękę i kamieniem z procy obalił pychę Goliata? Wezwał bowiem Pana Najwyższego, który 
dał prawicy jego taką siłę, że zgładził człowieka potężnego w walce i wywyższył moc swego 
ludu.

→ takim był biblijny Dawid, jak go odczytywano przez wieki: namaszczony poprzednik 
Mesjasza, psalmista i prorok, Boży wojownik nie potrzebujący broni (od końca czasów  
przed Chr. po XIX w. po Chr.). Jak ma się do tego historia? 
Następne spotkanie ze ST będzie poświęcone bardziej krytycznemu spojrzeniu na Dawida.

• Do przemyślenia: Według jakich kryteriów oceniam ludzi? Z kim wchodzę w relacje i w jaki 
sposób to robię? Rozważ tekst: Nie tak bowiem człowiek widzi jak widzi Bóg, bo człowiek 
patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce (1Sm 16,7). 


