
Bohaterowie Starego Testamentu (12)

Saul – król odrzucony (1Sm 8-15; 28-31)

• „Ustanów nad nami króla” (1Sm 8,6)

- 1Sm 7,15-8,5:  Kiedy jednak Samuel się postarzał, sędziami nad Izraelem ustanowił swoich
synów. (…) Jednak synowie jego nie chodzili jego drogą: szukali własnych korzyści, 
przyjmowali podarunki, wypaczali prawo. Zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała 
się do Samuela do Rama. Odezwali się do niego: «Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie 
postępują twoimi drogami: ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest 
u innych narodów».

• Ambiwalentny stosunek tradycji biblijnej do instytucji króla

a) 1Sm 8,6:  Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: «Daj nam króla, aby nami rządził». 

- do tej pory: Bóg był jedynym królem dla Izraela
- żądanie ziemskiego króla = odrzucenie bezpośredniej władzy Boga (1Sm 8,7-8; 10,19)

b) 1Sm 8,9: Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo 
króla, który ma nad nimi panować». (por. 1Sm 8,22)

- por. Pwt 17,14-20 – zasady wyboru króla po wejściu do Ziemi Obiecanej

• Prawo króla (1Sm 8,11-18): pobór mężczyzn do wojska, mężczyzn i kobiety do służby 
królewskiej, konfiskata terenów uprawnych jako lenna, podatki, praca na rzecz króla

• Droga Saula na tron (różne opowiadania)

a) 1Sm 9,1-10,16: historia o zaginionych oślicach Kisza (ojca Saula)

- Samuel („Widzący”) namaszcza Saula na wodza (namaszczać = hebr. maszach → Mesjasz)
(por. 1Sm 9,9: Proroka bowiem dzisiejszego w owym czasie nazywano "Widzącym".)
- 9,21: Saul nie czuje się w ogóle królem („Jestem tylko Beniaminitą...” - por. Sdz 6,15)
- 10,9: Gdy tylko [Saul] odwrócił się i miał odejść od Samuela, Bóg zmienił jego serce na inne
i w tym dniu spełniły się wszystkie owe znaki. (por. działanie Ducha Pańskiego w Sdz 6,34; 
11,29; 14,6.19; 15,14)  → historia jakby wzięta żywcem z Księgi Sędziów; wódz, który jest 
narzędziem Bożego zbawienia (9,16: On wybawi mój lud z ręki Filistynów)

b) 1Sm 10,17-24: wybór przez losowanie w Mispa

- jakby poprzednia historia nie była znana (→ dwa niezależne pierwotnie opowiadania)
- Samuel jako narodowy lider;  wątek odrzucenia panowania Boga 
- por. Oz 13,10-11:Dałem ci króla w swym gniewie i zabiorę go znowu w swej zapalczywości.

c) trzecie opowiadanie (1Sm 11) – zwycięstwo Saula nad Ammonitami

• Panowanie Saula: 
- liczne militarne kampanie i zwycięstwa nad okolicznymi wrogami (Moabitami, 
Ammonitami, Edomitami, Filistynami, Amalekitami) – por. 1Sm 11; 13-14; 15; 17; 28-31
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- kontekst historyczny: przełom XI/X w. = wyjątkowy okres słabości wszystkich starożytnych 
potęg (Egiptu, Babilonii, Asyrii, Aramu/Syrii, Hetytów)

• Cherem (klątwa) na Amalekitów i grzech Saula (1Sm 15)

- Amalekici – jedni z najbardziej znienawidzonych wrogów Izraela (por. Wj 17,8-16; nakaz 
całkowitego wymazania imienia Amaleka, gdy nadejdzie pora – Pwt 25,17-19)
- 1Sm 15,2-3:  Tak mówi Pan Zastępów: Ukarzę Amaleka za to, co uczynił Izraelitom, jak 
stanął przeciw nim na drodze, gdy szli z Egiptu. Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i 
obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością; nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak 
mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły».

- Jak Bóg, rzekomo „miłosierny i pełen współczucia” może pozwolić, a tym bardziej nakazać 
taką rzecz? (M. Buber: To nie jest Bóg, którego znam.)

• szerszy kontekst dot. prowadzenia wojen na starożytnym Bliskim Wschodzie: 
- niezwykła brutalność; traktowanie wszystkich i wszystkiego jako łupu wojennego bez 
względu na cokolwiek/kogokolwiek (por. praktyki tzw. Państwa Islamskiego dzisiaj)
→ z tego względu wojna była bardzo dochodowym przedsięwzięciem dla zwycięzców 
(prawo biblijne zdaje się aprobować podbój miast dla zysków – Pwt 20,10-15; 21,10-14)
→ w tym kontekście: klątwa (cherem) oznaczała prowadzenie wojny NIE dla zysku
→ ewentualne zyski (tj. łupy) niszczono, bo należały do Pana (a nie do zwycięzców)
→ skorzystanie z takiego łupu oznaczało największy grzech – zawłaszczenie czegoś, co jest 
własnością Boga

• Samuel nakazuje Saulowi obłożyć klątwą Amalekitów. Saul miażdżąco zwycięża (1Sm 15,7), 
ALE: oszczędza część łupów od zniszczenia (króla Agaga, najlepsze owce i bydło, baranki – 
to, co było wartościowe, co mogło jemu się jeszcze przydać...)

• 15,11: Reakcja Boga – odrzucenie Saula (Żałuję tego, że Saula ustanowiłem królem, gdyż 
ode mnie odstąpił i nie wypełniał moich przykazań.)

• 15,12: Saul wystawia sobie pomnik (dla swojej chwały...)

• 1Sm 15,22-23:  «Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa 
głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość - od tłuszczu baranów. 
Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ 
wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla».

• Tragiczny koniec Saula: nekromancja (1Sm 28); samobójcza śmierć w bitwie (1Sm 31)

• Do rozważenia: (Czy konsekwentnie stosuję prawo cheremu w swoim życiu duchowym? 
por. zasady: „Stosowanie półśrodków nic nam nie dało” [Wielka Księga AA, s. 50]

Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek)

→ W jakich sferach mojego życia chcę coś jeszcze zachować „dla siebie”? O jakich 
częściach mego życia mówię „Panie Boże, dałam/em Ci już tyle i tyle, więc w te sprawy 
już mi się, proszę, nie mieszaj” ?


