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Pierwsze czytanie – z pierwszej ksiegi Samuela  26, 2.7-9.12-13.22-23 

Niezwłocznie wyruszył więc Saul ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące doborowych 
Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni Zif. Dawid wraz z Abiszajem 
zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida 
była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła niego. Rzekł więc 
Abiszaj do Dawida: «Dziś Bóg oddaje wroga twojego w twą rękę. Teraz pozwól, że 
przybiję go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba». Dawid 
odparł Abiszajowi: «Nie zabijaj go! Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca 
Pańskiego, a nie doznał kary?» Zabrał więc Dawid dzidę i manierkę na wodę od 
wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt [o nich] nie wiedział, nikt 
się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich twardy sen. Dawid oddalił się 
na przeciwległą stronę i stanął na wierzchołku góry z daleka, a dzieliła go od nich 
spora odległość. Dawid zaś odpowiedział: «Oto dzida królewska, niech przyjdzie 
który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i 
wierność: Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi 
Pańskiemu. 

- Saul byl pierwszym krolem Izraela. Zostal nim okolo roku 1040 przed nasza era. 
« Saul byl wysoki i dorodny, a nie było od niego piękniejszego człowieka wśród 
synów izraelskich. Wzrostem o głowę przewyższał cały lud. » (1 Sm 9,2) 
Pochodzil z prostej rodziny rolniczej z rodu Benjamina.  
Bog kazal prorokowi Samuelowi namascic go na krola. Samuel mimo silnej 
nieufnosci wobec systemu monarchi, wypelnil swa misje. Jednak po pewnym 
czasie umilowanie wladzy i prowadzenie wojen, odwrocily go z drogi Przymierza. 
Sprawy zaszly tak daleko, ze Bog postanowil powolac nowego krola. Wybral 



mlodego pasterza z Betlejem : Dawida, siodmego syna Jessego, ktorego krol 
Saul zatrudnil jako koniuszego na swoim dworze.   
« Dawid wyprawiał się i wiodło mu się dobrze, dokądkolwiek go Saul posyłał. 
Saul więc ustanowił go dowódcą wojska. Dawid był lubiany nie tylko przez cały 
naród, ale też przez dworzan Saula. Gdy przybyli oni i wracał Dawid po zabiciu 
Filistyna, kobiety ze wszystkich miast wyszły ze śpiewem i tańcami naprzeciw 
króla Saula, przy wtórze bębnów, okrzyków i cymbałów. I zaśpiewały kobiety 
wśród grania i tańców: «Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy». A Saul 
bardzo się rozgniewał, bo nie podobały mu się te słowa. Mówił: «Dawidowi 
przyznały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Brak mu tylko królowania». I od 
tego dnia patrzył Saul na Dawida zazdrosnym okiem. » (1 Sm 18, 5-9) 
Ta zazdrosc doprowadzila Saula do szalu. Dawid musial uciekac z dworu i 
ukrywac sie. Czytany dzis fragment mowi, ze « wyruszył Saul ku pustyni Zif, a 
wraz z nim trzy tysiące doborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na 
pustyni Zif. » 
 
 
« Rzekł więc Abiszaj do Dawida: «Dziś Bóg oddaje wroga twojego w twą 
rękę. Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, 
drugiego nie będzie trzeba». 9 Dawid odparł Abiszajowi: «Nie zabijaj go! 
Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie doznał 
kary?» Zabrał więc Dawid dzidę i manierkę na wodę od wezgłowia Saula i 
poszli sobie. » 
 

- Jasne jest, ze zamiarem Saula jest zabicie Dawida. Jednak Bog czuwa nad 

Dawidem i gdy pewnej nocy mial szanse pozbyc sie Saula, nie robi tego. Mimo, 

ze towarzyszacy mu Abiszaj jest przekonany, ze to sam Bog stworzyl im szanse 

zabicia krola Saula. Dawid mowi: « Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie 

podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu ». 

 
1. Dlaczego Dawid nie skorzystal z okazji i nie zabil tego, ktory czyhal na jego 

zycie ?  

• Poniewaz szanuje wybor Bozy : nie chce atakowac wybranca Bozego, 
tego ktory w Jego Imie zostal namaszczony. 

 
 

2. Dlaczego ten fragment zostal zamieszczony w Bibli ?  

• Jego autor chcial ukazac portret Dawida, szanujacego wybory Boze i 
odmawiajacego dokonania zemsty.  

• Dla podkreslenia, ze nie powinno sie podnosic reki na krola, ktory jest 
pomazancem Bozym.  

• Czytana dzis historia ukazuje jeden etap z historii pedagogi Bozej : aby 
nauczyc sie kochac ludzi trzeba praktykowac na konkretnych osobach, w 
aktualnych sytuacjach.  

 

 

 



PSALM  103, 1-2, 3-4, 8. 10. 12-13 

Dawidowy.  
Błogosław, duszo moja, Pana,  
i całe moje wnętrze - święte imię Jego!  
Błogosław, duszo moja, Pana,  
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!  
 

On odpuszcza wszystkie twoje winy,  
On leczy wszystkie twe niemoce,  
On życie twoje wybawia od zguby,  
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,  
 

Miłosierny jest Pan i łaskawy,  
nieskory do gniewu i bardzo łagodny.  
Nie postępuje z nami według naszych grzechów  
ani według win naszych nam nie odpłaca.  
 

Jak jest odległy wschód od zachodu,  
tak daleko odsuwa od nas nasze występki.  
Jak się lituje ojciec nad synami,  
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.  
 

- Psalm 103 prawdopodonie byl najczesciej spiewany na dwa chorki. I tak, 
pierwszy spiewal : « Błogosław, duszo moja, Pana », 
a drugi : « i całe moje wnętrze - święte imię Jego! » 

- Charakterystycznym dla tego psalmu jest radosny akcent dziekczynienia.  
- Slowa « Błogosław, duszo moja, Pana » sa powtorzone jak refren w pierwszej 

zwrotce.  

« On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On 
życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem, (…)  Jak 
jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze 
występki. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go 
boją. » 

-  Autor psalmu tlumaczy tu, ze Bog jest Miloscia i Przebaczeniem.  

• « Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest 
blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje 
knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do 
Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są 
myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. » (Iz 
55, 6-8)  - ten slowa zostaly napisane piec wiekow przed narodzinami 
Jezusa.  



Jednak juz przed powstaniem ksiegi Izajasza Bog tlumaczyl swemu 
ludowi, ze Jego przebaczenie jest bezwarunkowe i ze uprzedza nasze 
prosby, modlitwy i zadoscuczynienia…  

- Przebaczenie Boze nie jest jednorazowym aktem ale czescia Jego bytu. To do 
nas nalezy zblizenie sie do Niego i przyjecie Jego przebaczenia. Jednak Bog 
nigdy nikogo nie zmusza do tego. On, ktory nieustannie pragnie « naprawiac » 
zerwane czy naderwane wiezy Przymierza.  
 
 
“Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych 
nam nie odpłaca.”  

- Przebaczyc nie znaczy zapomniec. Przebaczenie nie wymazuje przeszlosci ale 
otwiera serce czlowieka na przyszlosc…pozwala mu uwolnic sie od kajdan checi 
zemsty czy zamkniecia w bolu…czy tez zaglebiania sie w poczuciu winy.  
 

- Kiedy przebaczamy czy przyjmujemy czyjes przebaczenie, odwracamy wzrok 
od przeszlosci i kierujemy go ku przyszlosci.  
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