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1 Księga Samuela - Święty, szaleniec i bohater 

 
 

Pewien termin często powtarza się na kartach Biblii, zarówno w Starym, jak i 

Nowym Testamencie: Mesjasz albo Pomazaniec, poświęcony, wybrany. 

Jeśli więc chcesz dowiedzieć się, jak zaczęła się historia tej pozytywnej obsesji 

Izraela,  musisz spróbować przeczytać dwie księgi Biblii, które nazywają się właśnie 

Księgami Samuela. 

Gdy się dobrze przyjrzeć nie ma w Biblii postaci, która byłaby bliższa Mojżeszowi 

niż prorok i sędzia Samuel. 

To on łączy epokę sędziów z początkiem monarchii Dawidowej. 

Jego prestiż i charyzma są bezwarunkowe, a scena namaszczenia pierwszego króla 

izraelskiego, Saula, w szczególności zaś namaszczenia pastuszka Dawida, zyskują 

zasadniczą wartość dla narodu wybranego. 

 Mesjasz zostaje konsekrowany przez Boga i to właśnie Samuel 

wprowadza tradycję, która dotrze do nas w postaci namaszczenia 

chrzcielnego, święceń kapłańskich i sakry biskupiej. 

W Biblii znajdujemy dwie odrębne księgi z imieniem Samuela w tytule, w 

rzeczywistości powinniśmy mówić o tylko jednej księdze, która została podzielona na 

dwie części. 

Pierwsza Księga zaczyna się od cudownych narodzin Samuela, natomiast Drugą 

Księgę rozpoczyna nadejście króla Dawida a zamyka - koniec jego panowania, mimo, 

że jego śmierć zostaje opowiedziana w drugim rozdziale Pierwszej Księgi 

Królewskiej. 

Trochę to zawiłe, nieprawdaż? 

Nie mógłbym zaprzeczyć, tym bardziej jeśli czyta się to, co mówią egzegeci, którzy 

twierdzą, że podobny cykl literacki, wywodzi się z pierwotnego materiału, 

chronologicznie bliższego przedstawianym wydarzeniom oraz z serii dodatków i 

zbiorów późniejszych. 



Całość dokończona zostaje dopiero przed wielką tradycją deuteronomistyczną. 

Dla jasności, o ile z Saulem i Dawidem jesteśmy mniej więcej w roku 1000 przed 

Chrystusem, o tyle tak zwana historia deuteronomistyczna sytuuje się około roku 500 

p.n.e. 

Mowa zatem nie o księgach, ale o autentycznych tradycjach, które trwają przez 

wieki i podlegają znacznym zabiegom redakcyjnym. 

Z tego powodu w opowiadaniach biblijnych natrafiamy często na powtórzenia, a 

nawet sprzeczności, jednak naprawdę cudowne jest to, że w tak skomplikowanym 

procesie pisania ani postaci ludzkie, ani słowo Boże nie zostają umniejszone i 

artystycznie opakowane. 

Są natomiast  żywe, tchną człowieczeństwem i prawdą. 

Dlatego wydają się nam natchnione. 

W przypadkach obu Ksiąg mamy do czynienia z 

prawdziwymi arcydziełami literackimi i duchowymi. 

Wierzcie mi, naprawdę warto je przeczytać. Wydarzenia są w nich 

niezwykłe, jak mądrze namalowane obrazy. 

Cóż innego powiedzieć o narodzinach Samuela i kantyku Anny, cudownie 

uzdrowionej z bezpłodności, który zainspirował Magnificat Maryi? 

Nie można też przejść obojętnie nad wezwaniem Samuela ustami Pana, który w 

ciemnościach nocy aż trzykrotnie powtarza jego imię. 

Robi wrażenie proroctwo Samuela o królu, którego domagają się Izraelici, podobnie 

jak inne sławne epizody biblijne, jak: 

 pojedynek Dawida z Goliatem 

 szaleństwo Saula albo 

 jego śmierć, która zasłużyła sobie nawet na słynną tragedię Vittoria 

Alferiego. 

Zapoznać się na nowo z tymi opowiadaniami to fascynujące doświadczenie, 

powtarzam jednak, że naprawdę cudownie jest zacząć czytać i pasjonować się, 

podobnie jak w tym przypadku, historiami o królach, dworach, bitwach i konkubinach 

by w końcu odkryć, że  

jest w nich Bóg i tylko Bóg, który  

stworzył i natchnął te opowiadania i całą historię. 

 

 



Podsumowałbym piękno Pierwszej Księgi Samuela w następujący sposób: 

 z jednej strony siła moralna Samuela, poruszająca od początku do końca 

opowieści  

 z drugiej, dokładnie w opozycji, moralna, duchowa i psychiczna słabość 

pierwszego króla Izraela, Saula, którego wyrzeknie się Bóg i który padnie 

ofiarą zazdrości i własnego obłędu. 

Między tymi dwiema postaciami i ponad nimi - młody Dawid i jego rozwój: dzięki 

niemu Izrael będzie mieć prawdziwego króla i prawdziwe królestwo, po nim zaś nikt 

nie dorówna ani jego potędze wojskowej ani duchowej sile. 

Czyli mamy autentyczny klejnot literacki i duchowy, z trzema postaciami: 

świętego, szaleńca i bohatera. 

Fascynujące jest też pójście za Samuelem, który naucza Izraela w pierwszej części 

Księgi, wtedy, gdy naród doznaje rzeczywistej klęski z ręki Filistynów i traci Arkę 

Przymierza. 

Stąd żądanie króla i stąd równie urzekający, rzekłbym, sposób, w jaki ten temat 

zostaje w Księdze ujęty:  

prawdziwym i jedynym królem Izraela będzie Pan, a losem każdego 

władcy stanie się walka z tymi samymi grzechami, które popełniali Saul i Dawid. 

Tak jakby Księga chciała jednocześnie wysławiać monarchię                   

i podkreślić jej niejednoznaczność. Jednym słowem król albo 

będzie wierny Bogu, albo stanie się prawdziwym nieszczęściem dla 

swego narodu. 

A Saul wydaje się po prostu wcieleniem tego wyobrażenia. 

Tekst jednak nie potępia go całkowicie. Spirala pychy i zazdrości, która prześladuje 

go w całej opowieści zostaje w pewien sposób wzniośle zrównoważona przez jego 

śmierć, następującą po rozpaczliwej nocy kiedy Saul z pomocą wróżbitki będzie 

próbował wywołać ducha Samuela. 

Śmierć, jaką sam sobie zada, rzucając się na miecz swego giermka, który nie chce 

go zabić na polu bitwy. 

Kiedy podziwia się świętego, a szaleńca pod pewnymi względami rozumie, 

bohatera się wywyższa, aby z pokolenia na pokolenie był przykładem ze względu na 

przyszłość, którą na nowo rozświetli chwała królestwa Dawida. 

W Pierwszej Księdze Samuela jesteśmy świadkami wypraw Dawida - uciekiniera, 

który aż dwa razy ma możliwość zabicia Saula i oszczędza go, aby król zrozumiał jego 

prawdziwe zamiary. 



Właśnie na emocjonalnym aspekcie historii Saula i Dawida skupia uwagę druga 

część Księgi. W tym sensie Biblia jest księgą ludzką, rzekłbym - humanistyczną, 

która poszukuje Boga w losach i relacjach ludzi. 

A Bóg, którego spotykamy na tych stronicach, jest, jak zawsze, bardzo ludzki, to 

Bóg który mówi do Samuela następującymi słowami: 

Żałuję tego, że Saula ustanowiłem królem, gdyż ode mnie odstąpił               

i nie wypełniał moich przykazań. 

Boży gniew, który zagraża Saulowi i który okazuje mu Samuel jest straszny, tak że 

niemal chciałoby się prosić o litość, jednak tekst biblijny musi przypominać, że władza 

królewska podlega woli Bożej, albo jeśli chcecie bardziej współczesnym językiem, 

"wielka władza pociąga za sobą wielką odpowiedzialność". 

Powtarzam: Nie zdołacie się oprzeć urokowi trzech postaci:  

                 świętego, szaleńca i bohatera. 

 

Dobrej lektury!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Sm 1, 1-8 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

Był pewien człowiek w Ramataim, Sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem 

Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa Efratyty. Miał on dwie 

żony: jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast 

Anna ich nie miała. Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego do Szilo, aby 

oddać pokłon i złożyć ofiarę dla Pana Zastępów. Byli tam dwaj synowie Helego: 

Chofni i Pinchas - kapłani Pana.  Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy 

żonie swej Peninnie, wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej 

ofiary. Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo 

że Pan zamknął jej łono. Jej współzawodniczka przymnażała jej smutku, aby ją 

rozjątrzyć z tego powodu, że Pan zamknął jej łono. I tak się działo przez wiele lat. 

Ile razy szła do świątyni Pana, [tamta] dokuczała jej w ten sposób. Anna więc 

płakała i nie jadła.  I rzekł do niej jej mąż, Elkana: Anno,  

Czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce 

smuci? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż dziesięciu 

synów?. 

   

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Gdy oglądamy rodzinne fotografie, często ciśnie nam się na usta okrzyk w rodzaju: 

„Jaki on podobny do ojca!”. Czasami to podobieństwo kryje się w rysach twarzy, 

innym razem w postawie ciała, gestach, nawet w brzmieniu głosu.  

Tak właśnie dzieje się z mężem Anny, Elkaną, w dzisiejszym pierwszym czytaniu. 

Jego słowa do żony, uginającej się pod ciężarem tęsknoty za macierzyństwem, są 

odbiciem miłości Boga. Troska, czułość i empatia Elkany ukazują nam, w jaki sposób 

Bóg patrzy na każdego z nas.  

Przeczytaj jeszcze raz słowa Elkany do Anny: „Czyż ja nie znaczę dla ciebie 

więcej…”.  

Są to słowa miłości, pełne współczucia i dobroci wobec udręczonej żony. Elkana 

nie poczuł się urażony czy zagniewany jej odmową przyjęcia pociechy, ale próbował 

delikatnie nakierować jej myśli ku większej prawdzie o jego miłości do niej.  

 Jak bardzo przypomina to Boga Ojca!  

On ma tak wiele współczucia dla nas, swoich dzieci. Codziennie pragnie 

przypominać nam o łasce i miłosierdziu, jakimi chce nas obdarzać.  



Podobnie jak Annie, tak i nam zdarza się, że zawody życiowe kładą się cieniem na 

nasze uczucia i na nasz obraz Boga. Jednak tę ciemność można rozpędzić.  

Za przykładem Anny zacznij od modlitwy – nie ma nic złego nawet w 

wielokrotnym przypominaniu Panu, co jest twoim największym cierpieniem lub 

pragnieniem.  

Ale przypominaj też sobie o tym, że Bóg się o ciebie troszczy. Nie gniewa się, gdy 

odrzucasz Jego pociechy. Chce wyjść ci naprzeciw w twoim bólu i otoczyć cię troską. 

Pragnie cię pokrzepić i uzdrowić te obszary twego życia, w których czujesz się 

zraniony czy znużony.  

Bóg ostatecznie spełnił najgłębsze pragnienie Anny dając jej syna, Samuela. Ale 

zanim się to stało, otaczał ją – podobnie jak każdego z nas – czułą, ojcowską miłością.  

 Przyjmij dziś Boże pokrzepienie.  

On może umocnić cię przez inspirujące słowa Pisma Świętego, nakarmić twoją 

duszę przez słowo otuchy przyjaciela, przez wspólny śmiech i wsparcie, jakiego sobie 

wzajemnie udzielacie. Z pewnością może pokrzepić cię w Eucharystii i w ciszy 

spokojnej modlitwy.  

W takich chwilach odkrywasz, że Ojciec niebieski potrafi nasycić cię jak nikt inny.  

 

„Ojcze, dziękuję Ci za Twoją czułą miłość. Ufam w Twoją opiekę nade mną.”  

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Elkana rzeczywiście kochał Annę. Słowa, które na pozór mogą wydawać się nieco 

zaskakujące, były w istocie wyznaniem miłości. Elkanie nie przeszkadzała bezpłodność 

Anny – i to w społeczeństwie, w którym o wartości kobiety stanowiły urodzone przez nią 

dzieci, a ich brak uważano za hańbę. Kochał Annę dla niej samej i dziwił się, że to jego 

uczucie jej nie uszczęśliwia. Dlaczego płacze?  
 

Czy dziesięciu synów potrafiłoby kochać ją tak, jak on?  

 

Każdy z nas w swoim życiu odczuwa jakiś niedosyt. 

 

 



Niespełnione pragnienia, zawiedzione ideały, nieudane związki, brak zdrowia, 

pieniędzy czy bliskiej osoby, której można by się wyżalić. Życie rzadko układa się według 

naszego scenariusza, który zwykle przewiduje dla nas radosną i bezproblemową 

egzystencję.  
 

 Czy jednak wśród swoich życiowych zawirowań potrafimy usłyszeć głos Boga, 

który mówi nam to samo, co Elkana Annie:  „Kocham cię. Czy to ci nie wystarcza?  

 Czy nie możesz na tym się oprzeć?  

 Czy nie jestem dla ciebie ważniejszy niż to, czego ci brakuje?”.  

 

Anna otrzymała w końcu od Boga to, czego pragnęła – urodziła syna. Była już jednak 

na tyle wewnętrznie wolna, że potrafiła z wdzięcznością oddać go na służbę Panu. Nie 

trzymała go kurczowo przy sobie, nie uważała za należną sobie własność, której przez 

długi czas jej niesprawiedliwie odmawiano. W swoim nieszczęściu odkryła najpierw 

miłość męża, a następnie miłość Boga. Jej życie nabrało sensu.  

 

   Kim jest Bóg dla ciebie?  
   Jakie znaczenie ma twoja relacja z Nim? 

   Czy jest dla ciebie ważny ze względu na to, co możesz od Niego otrzymać?  

   Czy zwracasz się do Niego głównie po to, by spełniał twoje pragnienia            

i realizował przedłożone Mu scenariusze? 

   Ile jest dla ciebie wart jako On sam, jako Twój Bóg i Stwórca, który ma 

swój plan dla twojego życia?  

 

„Ile dla ciebie znaczę? – pyta nas dzisiaj Bóg. – Ile znaczy dla ciebie moja miłość? 

Czy wiesz, że możesz na niej polegać, wyzbyć się zgorzknienia, przestać narzekać, a 

ucieszyć się tym, co masz i co jeszcze ode Mnie otrzymasz?” 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za Twoją miłość. Naucz mnie, jak mogę oprzeć się na 

niej w trudnych chwilach mojego życia”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Sm 1, 9-20 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

 Gdy w Szilo skończono jeść i pić, Anna wstała. A kapłan Heli siedział na 

krześle przed bramą przybytku Pańskiego. Ona zaś smutna na duszy zanosiła 

do Pana modlitwy i płakała nieutulona.  Uczyniła również obietnicę, mówiąc: 

Panie Zastępów! Jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy twojej i 

wspomnisz na mnie, i nie zapomnisz służebnicy twojej, i dasz mi potomka płci 

męskiej, wtedy oddam go Panu po wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie 

dotknie jego głowy. Gdy tak żarliwie się modliła przed obliczem Pana, Heli 

przyglądał się jej ustom.  Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca, 

poruszała wargami, lecz głosu nie było słychać. Heli sądził, że była pijana.                 

Heli odezwał się do niej: Dokąd będziesz pijana? Wytrzeźwiej od wina!  Anna 

odrzekła: Nie, panie mój. Jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam się winem 

ani sycerą. Wylałam tylko duszę moją przed Panem.  

Nie uważaj swej służebnicy za córkę Beliala, gdyż z nadmiaru zmartwienia i 

boleści duszy mówiłam cały czas. Heli odpowiedział: Idź w pokoju, a Bóg 

Izraela niech spełni prośbę, jaką do Niego zaniosłaś.  Odpowiedziała: Obyś 

darzył życzliwością twoją służebnicę! I poszła sobie ta kobieta: jadła i nie miała 

już twarzy tak [smutnej] jak przedtem. Wstali o zaraniu i oddawszy pokłon 

Panu, wrócili i udali się do domu swego w Rama. Elkana zbliżył się do swojej 

żony, Anny, a Pan wspomniał na nią.  Anna poczęła i po upływie dni urodziła 

syna i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ [powiedziała]: Uprosiłam go u 

Pana..   
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 „Nie rób sceny!” – szepczemy, gdy w miejscu publicznym towarzysząca nam 

osoba zaczyna zachowywać się w sposób emocjonalny, zwracając na siebie 

powszechną uwagę. Mniej więcej w ten sposób odezwał się kapłan Heli do Anny, 

sądząc, że jest pijana. W rzeczywistości Anna modliła się po cichu, ale z taką 

żarliwością, że wyglądało to jak „robienie sceny”, podczas gdy tak naprawdę 

„wylewała duszę” przed Bogiem.  

Obraz „wylewania” jest pełen znaczenia. Spróbujmy wyobrazić sobie Annę z 

kubkiem mieszczącym jej najgłębsze pragnienia i troski. Za każdym razem, gdy jej 

rywalka, Peninna, szydziła z jej bezdzietności, do kubka trafiała kolejna bolesna 

porcja, aż cały wypełnił się goryczą. Wreszcie w akcie desperacji Anna odwraca przed 

Panem kubek dnem do góry i jego zawartość zaczyna się wylewać.  

Tego rodzaju modlitwa różni się znacznie od pięknie sformułowanych tekstów 

modlitewnych zawartych w Biblii czy oficjalnych modlitw Kościoła.  



Jednak w Biblii modlitwa nie zawsze ukazywana jest jako spokojna czy 

kontemplacyjna. „Rozrzewnia się dusza we mnie” (Ps 42,5) – wyznawał Dawid.  

W Ewangeliach wiele osób „robiło sceny” próbując dostać się do Jezusa – 

rozbierając dach, wspinając się na drzewo, płacząc u Jego stóp, a nawet głośno 

krzycząc (Mk 2,4; Łk 19,4; Łk 7,38; Mt 9,27).  

Wszystkie wymienione tu przykłady mają w sobie coś bardzo szczerego. Kiedy ktoś 

cierpi tak jak Anna, wypróbował wszystkie naturalne środki i nie pozostały mu już 

żadne możliwości działania, nie ma ochoty na udawanie czy pozerstwo, trudno mu też 

zdobyć się na cierpliwe oczekiwanie.  

Możemy sobie wyobrazić Annę wołającą: „Boże, czy Ty w ogóle troszczysz się o 

mnie!?”. Być może sami także kierowaliśmy do Boga podobne słowa.  

Nie bój się „robić scen” na modlitwie – ani dziś, ani kiedykolwiek indziej.  

Mów uczciwie Bogu o tym, co leży ci na sercu – zarówno o cierpieniu, jak i o 

nadziejach i pragnieniach. Idąc za przykładem Anny wypowiedz przed Nim to 

wszystko, co cię boli, o czym marzysz, czego się boisz. Wylej przed Nim swoje serce, 

a zrobisz Mu miejsce do wlania w nie tego, co On pragnie ci dać.  

To tak, jakby Bóg powiedział do ciebie: „Nareszcie! Teraz Ja mogę wylać serce 

przed tobą”.  

 

„Panie, Ty wiesz, co jest w moim sercu. Wylewam to wszystko przed Tobą.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Ps) 1 Sm 2,1bcde.4-8d:  (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Anna modliła się mówiąc: Raduje się me serce w Panu, moc moja 

wzrasta dzięki Panu, rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się 

mogę Twoją pomocą.  

(4) Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasują się mocą, (5) za 

chleb najmują się syci, a głodni [już] odpoczywają, niepłodna rodzi siedmioro, 

a wielodzietna więdnie. (6) To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do Szeolu i zeń 

wyprowadza. (7) Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. (8) Z pyłu 

podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród możnych posadzić, 

by dać mu tron zaszczytny. Do Pana należą filary ziemi: na nich świat położył. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Dzisiejsze pierwsze czytanie i zaczerpnięty z tej samej księgi tekst psalmu 

responsoryjnego ukazują nam dwie sceny z życia Anny, obrazujące radykalną przemianę, 

jakiej Bóg dokonał w jej sercu – od gorzkiego płaczu do radosnego wychwalania Bożej 

wierności. Co stało się w międzyczasie? Mówi nam o tym sama Anna, wyznając, że 

„słabi przepasują się mocą” (1 Sm 2,4) – mocą Boga. 
 

Annie łatwo było to powiedzieć – możemy sobie pomyśleć – jej modlitwa została 

wysłuchana. To prawda, po latach bezpłodności Bóg w końcu dał Annie syna.  
 

Kiedy jednak wczytamy się w tekst biblijny, zobaczymy, że przemiana Anny nastąpiła 

jeszcze przed poczęciem Samuela. Wystarczyło kilka słów kapłana Helego, by Anna 

zaczęła jeść i „nie miała już twarzy tak smutnej jak przedtem” (1 Sm 18). Następnego 

poranka powróciła z pogodną twarzą do świątyni wraz z mężem, by oddać pokłon Panu. 

Bóg „przepasał ją mocą”, zanim jeszcze doczekała się odpowiedzi na swoją modlitwę. 

Jak wiele w tym nadziei dla nas! 

Wszyscy mamy okresy słabości, kiedy chwiejemy się w wierze. Jednak Bóg jest 

gotów nas umacniać, jak Annę, i wlewać pokój w nasze serca. Prosi jedynie o to, byśmy 

oparli się na Nim i otworzyli się na Jego łaskę.  

 

Biblijna Anna wskazuje nam drogę. 
 

    Po pierwsze, Anna była wytrwała. 
 

Rok po roku chodziła wraz z mężem składać ofiary i nie przestawała błagać Pana o 

dziecko. My także wytrwale szukajmy Pana i Jego mocy – nawet gdy czas mija i słabnie 

nadzieja na wysłuchanie naszych próśb. Wierzmy, że Bóg przepasuje nas mocą, nawet 

jeśli tego nie czujemy. 



 

    Po drugie, Anna była szczera wobec Boga. 
 

 Nie ukrywała przed Nim swojego żalu, wypowiedziała noszoną w sercu skargę i 

wylała ból. Czego możemy się od niej nauczyć? Właśnie tego, by wypowiadać swobodnie 

przed Panem swoje uczucia. On nie będzie nimi zaskoczony ani oburzony, bo przecież i 

tak je zna. Niekoniecznie spełni wszystkie nasze życzenia, ale na pewno udzieli nam 

pokoju. A pokój Boży da nam siłę i ufność, nawet wśród rozmaitych utrapień. 

 

 Przynieś więc Jezusowi swoje  troski, wątpliwości i lęki. 

 Módl się wytrwale i szczerze. Pozwól, by On powiedział ci to samo, co Heli 

Annie: „Idź w pokoju” (1 Sm 1,17). 

 

„Jezu, potrzebuję dziś Twojej mocy.    Przyjdź i napełnij mnie pokojem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Sm 3,1-10; 19-20 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko 

odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym 

miejscu. Oczy jego zaczęły już słabnąć i nie mógł widzieć.                 

A światło Boże jeszcze nie zagasło.  

Samuel zaś spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka 

Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto 

jestem. Potem pobiegł do Helego mówiąc mu: Oto jestem: przecież mię 

wołałeś. Heli odrzekł: Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem 

spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu! Wstał Samuel i poszedł do Helego 

mówiąc: Oto jestem: przecież mię wołałeś. Odrzekł mu: Nie wołałem cię, synu. 

Wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie 

nie było mu jeszcze objawione.  I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe 

wołanie: Samuelu! Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem: 

przecież mię wołałeś. Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc 

Heli do Samuela: Idź spać! Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, 

bo sługa Twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim 

miejscu. Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, 

Samuelu! Samuel odpowiedział: Mów, bo sługa Twój słucha. 

Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na 

ziemię. Wszyscy Izraelici od Dan aż do Beer-Szeby poznali, że Samuel stał się 

rzeczywiście prorokiem Pańskim. I w dalszym ciągu Pan objawiał się w Szilo, 

albowiem ukazywał się Samuelowi w Szilo. Heli był bardzo stary, tymczasem 

jego synowie trwali w złym postępowaniu wobec Pana..  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Gdyby nakręcono film na temat powołania Samuela, prawdopodobnie kamera 

ukazałaby z góry ziemię Izraela, a następnie powiększony obraz sanktuarium w Szilo, 

gdzie w swojej izbie śpi kapłan Heli. W tle glos lektora informuje, że w tym czasie 

widzenia duchowe nie były częste, a sam kapłan Heli zaczął tracić wzrok (1 Sm 3,2).  

Główny bohater, chłopiec imieniem Samuel, śpi w innym pomieszczeniu, w pobliżu 

Arki Przymierza. Scena koncentrowałaby się na dwóch śpiących ludziach. Jeden z 

nich, Samuel, przebywa w bliskiej obecności Boga, nieświadomy, że wkrótce zostanie 

powołany na kolejnego proroka w Izraelu.  



Heli, chwilowo oddalony od Boga, zna jednak Jego drogi, ponieważ poświęcił całe 

życie studiowaniu Jego słowa i służbie w sanktuarium.  

Dzięki temu, że Bóg połączył ich ze sobą, Heli może pomóc Samuelowi w 

rozpoznaniu Bożego powołania i udzieleniu na nie odpowiedzi. Powołanie Samuela 

przypomina, że kiedy próbujemy odczytać swoje powołanie, nie jesteśmy w tym sami.  

Bóg daje nam braci i siostry w Chrystusie, którzy posługując się swymi 

różnorodnymi darami, pomagają nam je rozeznać i zrealizować. Nikt w rozeznawaniu 

woli Bożej nie jest zdany sam na siebie. Bóg połączył nas we wspólnotę wierzących                

i niektórzy zostali wezwani, by prowadzić innych czy też towarzyszyć im na drodze 

wiary. Pan działa przez te osoby – naszych przyjaciół, kierowników duchowych                       

i spowiedników – aby wyostrzyć nasz duchowy wzrok, uzdalniając nas przez to do 

poznania i wypełnienia Jego woli na każdym etapie życia.  

Jeśli więc starasz się zrozumieć, co mówi do ciebie Bóg, możesz otrzymać 

jasne światło dzięki modlitwie i pomocy innego wierzącego. 

Jest często wolą Boga, byśmy korzystali z pomocy innych, a przez to umacniali 

naszą ufność w Jego prowadzenie. Jest to też dla Niego sposobność, aby budować 

głębsze więzi między nami. Oczywiście czasami nawet z pomocą innych wolę Bożą 

będziemy rozeznawać metodą prób i błędów.  

Samuel i Heli dopiero za trzecim razem rozpoznali głos Boga! Jednak z pomocą 

innego wierzącego ty także będziesz w stanie usłyszeć głos Pana i powiedzieć Mu: 

„Mów, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3,10).  

 

„Panie, proszę o zaufanych przyjaciół, którzy pomogą mi wierniej iść za 

Tobą.” 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Nauka słuchania Bożego głosu nie zawsze 

jest łatwa. 
 

Świadczy o tym przykład młodego Samuela, który od dzieciństwa „usługiwał Panu 

pod okiem Helego” (1 Sm 3,1), a mimo to nie rozpoznał głosu Boga. Myślał, że to 

kapłan Heli go woła po trzykroć. Dopiero pouczony przez niego, umiał odpowiedzieć na 

Boże wołanie: „Mów, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3,10). 
 



 Jeśli martwi nas to, że nie potrafimy rozpoznać Bożego głosu, to dzisiejsze 

czytanie może podnieść nas na duchu.  
 

Wynika z niego, że mamy prawo nie rozumieć i popełniać błędy. Samuelowi zdarzało 

się nie od razu pojmować Boże przesłanie jeszcze całe lata po opisanym wyżej wydarzeniu 

(1 Sm 16,7). Wszyscy dopiero uczymy się zestrajać w jedno z Duchem Świętym. 

Ponadto zauważmy, że Bóg okazywał wielką cierpliwość wobec Samuela, nawet gdy 

ten nie mógł zrozumieć, kto go woła.  

Do nas także Pan ma cierpliwość. 
 Kieruje swoje słowo, nawet wiedząc, że w zamęcie życia spora jego część przejdzie 

nam mimo uszu. Wreszcie – co może być dla nas zaskoczeniem – prawdopodobnie 

większość z nas już słyszy głos Pana, choć niekoniecznie zdajemy sobie z tego sprawę. 

Pomyślmy – dlaczego Samuel, słysząc wołanie Pana, pobiegł do Helego? Być może głos 

Boga brzmiał o wiele bardziej „naturalnie”, niż mógł przypuszczać, toteż szukał 

naturalnego źródła tego głosu.  

Wyobraźmy sobie,  jak przejęty musiał być Samuel, odkrywając, że tamtej nocy 

przemawiał do niego sam Bóg! 
 

    A jak ta historia odnosi się do nas? 
 

Bóg rzadko przemawia słyszalnym głosem. Częściej wykorzystuje inne środki, jak na 

przykład nasze sumienie czy wyobraźnię. Czasami nasze myśli i uczucia – lub nawet 

obrazy podsuwane przez wyobraźnię – mają swoje źródło w Bogu. Pamiętaj o tym, idąc 

dziś do kościoła na Mszę świętą. Jeśli poruszy cię na przykład jakieś zdanie usłyszane 

podczas homilii, zapamiętaj je. Niewykluczone, że Bóg kieruje je specjalnie do ciebie. 

Jeśli nagle przychodzi ci do głowy myśl, że ktoś z twoich znajomych wygląda, jakby miał 

jakieś zmartwienie, być może Pan wzywa cię, byś go pocieszył. 

 Podobnie gdy w czasie modlitwy przypomina ci się jakaś osoba, potraktuj to jako 

zaproszenie do powierzenia jej Bogu. Ucząc się w ten sposób współpracować z Panem, 

proś Go z ufnością, by dał ci uszy zdolne usłyszeć Jego głos. 
 

„Panie, czuję się zaszczycony, że chcesz do mnie mówić. Pomóż mi usłyszeć to, 

co masz mi do powiedzenia”. 

 

 

 

 

 



 

1 Sm 4,1b-11    (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

<W tym czasie Filistyni zgromadzili się, by walczyć przeciw Izraelitom>. Izraelici 

wyruszyli do walki z Filistynami. Rozbili oni obóz koło Eben-Haezer, natomiast Filistyni 

rozbili obóz w Afek. Filistyni przygotowali szyki bojowe przeciw Izraelitom i rozgorzała 

walka. Izraelici zostali pokonani przez Filistynów, tak że poległo na pobojowisku, na 

równinie, około czterech tysięcy ludzi. Po powrocie ludzi do obozu starsi Izraela stawiali 

sobie pytanie: Dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Sprowadźmy sobie 

tutaj Arkę Przymierza Pańskiego z Szilo, ażeby znajdując się wśród nas wyzwoliła nas z 

ręki naszych wrogów. Lud posłał więc do Szilo i przywieziono stamtąd Arkę Przymierza 

Pana Zastępów, który zasiada na cherubach. Przy Arce Przymierza Bożego byli tam dwaj 

synowie Helego: Chofni i Pinchas. Gdy Arka Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, 

wszyscy Izraelici podnieśli głos w radosnym uniesieniu, że aż ziemia drżała.                    

Kiedy Filistyni usłyszeli głos okrzyków, mówili: Co znaczy ów głos tak gromkich 

okrzyków w obozie izraelskim? Gdy dowiedzieli się, że Arka Pańska przybyła do 

obozu,  Filistyni przelękli się. Mówili: <Ich> Bóg przybył do obozu. Wołali: Biada nam! 

Nigdy dawniej czegoś podobnego nie było. Biada nam! Kto nas wybawi z mocy tych 

potężnych bogów? Przecież to ci sami bogowie, którzy zesłali na Egipt wszelakie plagi 

<na pustyni>. Trzymajcie się dzielnie i bądźcie mężni, o Filistyni, żebyście się nie stali 

niewolnikami Hebrajczyków, podobnie jak oni byli niewolnikami waszymi. Bądźcie 

więc mężni i walczcie!  Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów, tak że uciekł 

każdy do swego namiotu. Klęska to była bardzo wielka. Zginęło bowiem trzydzieści 

tysięcy piechoty izraelskiej. Arka Boża została zabrana, a dwaj synowie Helego, Chofni i 

Pinchas, polegli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Sm 8,4-7.10-22a (Biblia Tysiąclecia) 

 

  

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.               

Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: Daj nam króla, aby nami rządził. Modlił się 

więc Samuel do Pana. A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co 

mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą.  

Mówił: Oto jest prawo króla mającego nad wami panować: Synów waszych będzie on 

brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem.  I uczyni ich 

tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na roli swojej i żniwiarzami. 

Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki wasze zabierze do 

przyrządzania wonności oraz na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze 

ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim sługom.  Zasiewy wasze i 

winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom. Weźmie wam 

również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły 

wasze i zatrudni pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie 

jego sługami. Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was 

wtedy nie wysłucha. Odrzucił lud radę Samuela i wołał: Nie, lecz król będzie nad 

nami, abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król, aby nam przewodził i 

prowadził nasze wojny! Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i powtórzył je uszom 

Pana. A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj ich żądania i ustanów im króla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

Był pewien dzielny wojownik z rodu Beniamina - a na imię mu było Kisz, syn 

Abiela, syna Serora, syna Bekorata, syna Afijacha, syna Beniamina.  Miał on syna 

imieniem Saul, wysokiego i dorodnego, a nie było od niego piękniejszego człowieka 

wśród synów izraelskich. Wzrostem o głowę przewyższał cały lud.  Gdy zaginęły 

oślice Kisza, ojca Saula, rzekł Kisz do swego syna, Saula: Weź z sobą jednego z 

chłopców i udaj się na poszukiwanie oślic. Przeszli więc przez górę Efraima, przeszli 

przez ziemię Szalisza, lecz ich nie znaleźli. Powędrowali przez krainę Szaalim: [tam] 

ich nie było. Poszli do ziemi Jemini i również nie znaleźli.   

Kiedy Samuel spostrzegł Saula, odezwał się do niego Pan: Oto ten człowiek, o 

którym ci mówiłem, ten, który ma rządzić moim ludem.  Saul podszedł tymczasem do 

Samuela w bramie i rzekł: Wskaż mi, proszę, gdzie jest dom Widzącego.  Samuel 

odparł Saulowi: To ja jestem Widzący. Chodź ze mną na wyżynę! Dziś jeść będziecie 

ze mną, a jutro pozwolę ci odejść, powiem ci też wszystko, co jest w twym sercu. 

 Samuel wziął wtedy naczyńko z olejem i wylał na jego głowę, ucałował go i rzekł: 

Czyż nie namaścił cię Pan <na wodza swego ludu, Izraela? Ty więc będziesz rządził 

ludem Pana i wybawisz go z ręki jego wrogów dokoła. A oto znak dla ciebie, że> Pan 

cię namaścił na wodza nad swoim dziedzictwem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Sm 16,1-13 (Biblia Tysiąclecia) 

  
 

(1) Rzekł Pan do Samuela: Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? 

Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą 

twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami 

upatrzyłem sobie króla. (2) Samuel odrzekł: Jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i 

zabije mnie. Pan odpowiedział: Weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił: 

Przybywam złożyć ofiarę Panu. (3) Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a Ja 

wtedy powiem ci, co masz robić: wtedy namaścisz tego, którego ci 

wskażę. (4) Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. 

Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. [Jeden z nich] zapytał: 

Czy twe przybycie oznacza pokój? (5) Odpowiedział: Pokój. Przybyłem złożyć 

ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę! Oczyścił też Jessego i 

jego synów i zaprosił ich na ofiarę. (6) Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: 

Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. (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.(8) Następnie Jesse 

przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: Ten też nie został 

wybrany przez Pana. (9) Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak 

oświadczył: Ten też nie został wybrany przez Pana. (10) I Jesse przedstawił 

Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: Nie ich 

wybrał Pan. (11) Samuel więc zapytał Jessego: Czy to już wszyscy młodzieńcy? 

Odrzekł: Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do 

Jessego: Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on 

nie przyjdzie. (12) Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne 

oczy i pociągający wygląd. - Pan rzekł: Wstań i namaść go, to ten. (13) Wziął 

więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego 

dnia duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Sprawa była poważna. Samuel miał rozstrzygnąć, który z synów Jessego ma zostać 

namaszczony na króla Izraela. Gdyby Samuel patrzył jedynie na wysoki wzrost czy 

tężyznę fizyczną przedstawionych mu młodzieńców, mógłby przeoczyć Dawida, 

najmłodszego i na pozór najmniej nadającego się do tej roli ze wszystkich.  



Jednak Bóg wybrał właśnie Dawida i oczekiwał, że Samuel to sobie uświadomi. Samuel 

stanął wobec konieczności spojrzenia w głąb rzeczy, a nie tylko prześlizgiwania się po ich 

powierzchni. 

 Wiemy z Ewangelii, że Jezus przez cały czas postępował właśnie w ten 

sposób. Przenikał wszystkie pozory i działał zgodnie z tym, co widział                    

w sercu człowieka.  

Dobrym przykładem może być Szymon Piotr. Jezus wybrał go na przywódcę 

pierwotnego Kościoła, chociaż Piotr był człowiekiem impulsywnym i często najpierw 

mówił, a dopiero potem myślał. Jednak Jezus za porywczością Piotra widział jego serce. 

Widział, że Piotr szczerze Go kocha i pragnie postępować, jak należy. Widział w nim 

potencjał na skutecznego, charyzmatycznego przywódcę, gotowego przelać krew za 

Ewangelię. Impulsywność Piotra ostatecznie wcale nie okazała się wadą, przeciwnie, 

pomogła mu wypełnić misję powierzoną przez Jezusa! 

 A czy my możemy nauczyć się patrzeć tak, 

jak patrzy Bóg? 
 

 Zacznij od uświadomienia sobie, że w każdym wydarzeniu kryje się coś 

więcej, niż jesteś w stanie dostrzec. 

 

 Kiedy więc masz przed sobą złożoną i problematyczną sytuację, proś Ducha Świętego, 

aby pomógł ci popatrzeć na nią przez pryzmat miłosierdzia, sprawiedliwości i miłości.  

Przypomnij sobie, jak Jezus potraktował Piotra, a także, jak odnosił się do grzeszników 

i wyrzutków społeczeństwa. Nigdy ich nie potępiał, ale pomagał im postawić kolejny krok 

ku lepszemu życiu.  

A potem zapytaj siebie, jak Jezus postąpiłby na twoim miejscu. Stosując się do tych 

prostych wskazówek, z czasem zaczniesz patrzeć tak, jak patrzy Bóg. Znajdziesz w sobie 

więcej pokoju, staniesz się bardziej cierpliwy, troskliwy i otwarty na ludzi w twoim 

otoczeniu. Otrzymasz więcej światła od Ducha Świętego i pozwolisz Mu się prowadzić.            

A dzięki temu będziesz coraz skuteczniejszym narzędziem Bożego pokoju dla tych, 

których masz wokół siebie. 

 

„Panie, pomóż mi dziś otworzyć się na działanie Twego Ducha, abym widział 

każdą sytuację i każdą osobę tak, jak Ty je widzisz”. 
 

 

 



Od tego dnia duch Pański opanował Dawida. (1 Sm 16,13)  

W dzisiejszym pierwszym czytaniu rozpoczyna się historia Dawida, wielkiego 

króla, który zjednoczył dwanaście plemion Izraela w jeden naród.  

W ciągu kolejnych kilku tygodni zobaczymy, jak świetnie poradził sobie z tym 

zadaniem. Nie tylko uporał się z niezgodą i porachunkami pomiędzy plemionami, ale 

także odparł zagrożenia zewnętrzne ze strony Filistynów.  

Czemu Dawid zawdzięczał ten sukces? Należy przyznać, że był niezwykle 

utalentowanym człowiekiem, zręcznym dyplomatą i charyzmatycznym przywódcą. 

Ale jego dary naturalne bledną w porównaniu z nadprzyrodzonym darem, o którym 

mowa w dzisiejszym czytaniu.  

Oto Dawid został namaszczony do zadania, które Bóg przed nim postawił. Kiedy 

Samuel wylał na niego oliwę ze swego rogu, Duch Boży napełnił go udzielając mu 

specjalnej łaski do prowadzenia i jednoczenia ludu.  

Dziś rozpoczyna się doroczny Tydzień Modlitw o Jedność. To czas, w którym 

szczególnie przypominamy sobie słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy:  

„Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie” (J 17,21).  

 Czy istnieje bardziej trafne czytanie na ten dzień niż to o królu, który 

został namaszczony, aby zjednoczyć lud Boży?  

Patrząc na świat widzimy Kościoły chrześcijańskie podzielone na obozy – katolicy, 

prawosławni, protestanci. W ramach tych ogólnych kategorii istnieje jeszcze wiele 

innych podziałów, zarówno politycznych, jak i religijnych. Część z nich trwa już od 

niemal tysiąca lat, inne od kilkuset, a podtrzymujące je uprzedzenia wydają nam się 

zbyt głęboko zakorzenione, aby można je było kiedykolwiek przezwyciężyć.  

Czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy i my mieli namaszczonego lidera, który by 

nas zjednoczył? Otóż mamy takiego lidera – Jezusa, namaszczonego Mesjasza. Jak 

powiedział niegdyś kardynał Raniero Cantalamessa:  

„Jeśli my, chrześcijanie, zwrócimy się w kierunku Jezusa i wspólnie będziemy szli 

ku Niemu, wówczas zaczniemy przybliżać się do siebie, aż wreszcie stanie się to, o co 

się modlił – będziemy jedno z Nim i z Ojcem”.  

Jeśli będziemy patrzeć na Jezusa, a nie na to, co nas dzieli, jeśli będziemy prosić 

Ducha Świętego, aby zwrócił nasze serca ku sobie nawzajem – znajdziemy łaskę do 

wspólnego życia w miłości i jedności. „Przyjdź, Panie Jezu, i daj nam Ducha 

jedności!” 



1 Sm 17,32-33.37.40-51 (Biblia Tysiąclecia) 

  
  

(32) Rzekł Dawid do Saula: Niech pan mój się nie trapi! Twój sługa pójdzie 

stoczyć walkę z tym Filistynem. (33) Saul odpowiedział Dawidowi: To niemożliwe, 

byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on 

wojownikiem od młodości.  (37) Powiedział jeszcze Dawid: Pan, który wyrwał mnie 

z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna. Rzekł więc 

Saul do Dawida: Idź, niech Pan będzie z tobą! (40) 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. (41) Filistyn 

przybliżał się coraz bardziej do Dawida, a giermek jego szedł przed nim. (42) Gdy 

Filistyn popatrzył i przyjrzał się Dawidowi, wzgardził nim dlatego, że był 

młodzieńcem, i to rudym, o pięknym wyglądzie. (43) I rzekł Filistyn do Dawida: 

Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? Złorzeczył Filistyn Dawidowi 

[przyzywając na pomoc] swoich bogów. (44) Filistyn zawołał do Dawida: Zbliż się 

tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom powietrznym i dzikim 

zwierzętom. (45) Dawid odrzekł Filistynowi: Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i 

zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk 

izraelskich, którym urągałeś. 

 (46)  Dziś właśnie odda cię Pan w moją rękę, pokonam cię i utnę ci 

głowę. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu powietrznemu i dzikim 

zwierzętom: niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. (47) Niech 

wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala. Ponieważ jest to 

wojna Pana, On więc odda was w nasze ręce. (48) I oto, gdy wstał Filistyn, szedł i 

zbliżał się coraz bardziej ku Dawidowi, Dawid również pobiegł szybko na pole walki 

naprzeciw Filistyna. (49) 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. (50) Tak to Dawid odniósł zwycięstwo 

nad Filistynem procą i kamieniem; trafił Filistyna i zabił go, nie mając w ręku 

miecza. (51) Dawid podbiegł i stanął nad Filistynem, chwycił jego miecz, i 

dobywszy z pochwy, dobił go; odrąbał mu głowę. Gdy spostrzegli Filistyni, że ich 

wojownik zginął, rzucili się do ucieczki. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Czy nie byłoby wspaniale za jednym  zamachem pozbyć się wszystkich swoich 

problemów? Tak właśnie zrobił Dawid – rzucił kamieniem w Goliata i przerażający 

olbrzym padł bez czucia na ziemię.  

Jednak w tej historii bardziej niż  o męstwo chodzi o zaufanie Bogu. Jak 

wynika ze słów Dawida, miał on całkowitą pewność, że to Pan da mu zwycięstwo. 

Jak inaczej jeden mały kamień mógłby spowodować tak dalekosiężne skutki? 

 



 

    Bóg chce nauczyć nas, że drogą do zwycięstwa jest takie połączenie wiary                       

i działania, jakie widzimy u Dawida – współdziałanie łaski Bożej i ludzkiego 

wysiłku. 

 Przytoczone na początku słowa Dawida świadczą o tym, że pokładał całkowitą ufność 

w Panu. Jednak wypowiadając to wyznanie niezłomnej wiary, wziął do ręki procę i 

kamień, wycelował i wykonał śmiertelny rzut. Pomyślmy, co by się stało, gdyby Dawid 

tylko chełpił się mocą Pana, ale sam nic nie zrobił.  

Jak często wyrażamy ufność wobec   Boga, ale sami zaniedbujemy pracę, do jakiej On 

nas wzywa, czy to na polu ewangelizacyjnym, czy przy naszym własnym wzrastaniu w 

świętości. I na odwrót, jak często polegamy jedynie na własnych wysiłkach, wykonując 

„dzieło Pańskie”, ale zaniedbując „Pana dzieła”?  

Obie postawy są bardzo ryzykowne. Pierwsza prowadzi do poczucia klęski i frustracji, 

druga – do koncentracji na sobie, a często także do wypalenia i zniechęcenia. 

Najlepsza jest więc trzecia postawa – połączenie łaski Bożej z ludzkim działaniem, 

które przynosi nie tylko pozytywne skutki, ale też radość i poczucie spełnienia. To bardzo 

ciekawe połączenie. Wymaga od nas ukorzenia się przed Bogiem i uznania, że bez Niego 

jesteśmy słabi. Ale z drugiej strony wymaga wiary w to, że wszystko możemy w 

Chrystusie, który nas umacnia. Potrzebujemy cichego trwania przed Bogiem, ale także 

odwagi, by wyjść z bezpiecznej łodzi i stawić czoło skłębionym falom życia. 

 

    Z jakim Goliatem próbujesz się teraz zmierzyć?               

Stań w wierze, ufając w moc Boga i oddaj celny rzut! 

 
 

„Jezu, naucz mnie żyć zwycięstwem, jakie zapewniłeś mi przez swój krzyż.  

Naucz mnie ufać Twojej mocy, ale także talentom, jakimi mnie obdarowałeś”. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Sm 18,6-9; 19,1-7  (Biblia Tysiąclecia) 

 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. (7) I zaśpiewały kobiety wśród grania i tańców: Pobił Saul tysiące, a 

Dawid dziesiątki tysięcy. (8) 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. (9) I od tego dnia patrzył Saul na Dawida zazdrosnym okiem.  

(1) Saul namawiał syna swego Jonatana i wszystkie sługi swoje, by zabili Dawida. 

Jonatan jednak bardzo upodobał sobie Dawida. (2) Uprzedził więc Jonatan Dawida, 

mówiąc: Ojciec mój, Saul, pragnie cię zabić. Od rana miej się na baczności; udaj się 

do jakiejś kryjówki i pozostań w ukryciu. (3) Tymczasem ja pójdę, by stanąć przy 

mym ojcu na polu, gdzie ty się będziesz znajdował. Ja sam porozmawiam o tobie z 

ojcem. Zobaczę, co będzie, i o tym cię zawiadomię.  

Jonatan mówił życzliwie o Dawidzie ze swym ojcem Saulem; 

powiedział mu: Niechaj nie zgrzeszy król przeciw swojemu słudze Dawidowi! Nie 

zawinił on przeciw tobie, a czyny jego dla ciebie bardzo pożyteczne. (5) On przecież 

swoje życie narażał, on zabił Filistyna, dzięki niemu Pan dał całemu Izraelowi wielkie 

zwycięstwo. Patrzyłeś na to i cieszyłeś się. Dlaczego więc masz zamiar zgrzeszyć 

przeciw niewinnej krwi, bez przyczyny zabijając Dawida? (6) Posłuchał Saul Jonatana 

i złożył przysięgę: Na życie Pana, nie będzie zabity! (7) Zawołał Jonatan Dawida i 

powtórzył mu całą rozmowę. Potem zaprowadził Dawida do Saula i [Dawid] został u 

niego jak poprzednio. 

 

Dawid miał w Jonatanie prawdziwego przyjaciela!  

Król Saul, ojciec Jonatana, był tak zagniewany i urażony, że chciał zabić Dawida.  

Dlaczego?   

Ponieważ kobiety w całym królestwie śpiewały pieśni sławiące Dawida, po tym jak 

zabił Goliata. Śpiewały wprawdzie także na cześć Saula, ale to Dawidowi 

przypisywały większe zasługi w zwycięstwie Izraela nad Filistynami.  

Dawid nie przechwalał się ani w żaden sposób nie prowokował tych oznak 

zachwytu, ale i tak sytuacja mogła stać się dla niego bardzo niebezpieczna, gdyby jego 

przyjaciel Jonatan nie wstawił się za nim i nie przemówił w jego imieniu.  

Ty także masz takiego przyjaciela.  



Ma na imię Jezus i „przyczynia się” za tobą (Rz 8,34).  

On „wciąż żyje, aby się wstawiać” za tobą (Hbr 7,25).  

 Nigdy nie bierze dnia wolnego.  

 Nigdy nie męczy się przemawianiem w twoim imieniu.  

 Nigdy nie opuszcza rąk stwierdzając, że z ciebie już i tak nic nie będzie.  

 Nigdy nie jest zbyt zajęty, by odwoływać się do tej niezawodnej miłości, 

którą darzy cię Bóg Ojciec.  

Zawsze mówi o tobie życzliwie ze swoim Ojcem, tak jak Jonatan mówił życzliwie o 

Dawidzie ze swym ojcem Saulem.  

Pamiętaj, że  

 nawet kiedy ty sam siebie potępiasz, Jezus wstawia się za tobą.  

 Kiedy ty widzisz jedynie listę swoich grzechów i upadków, On prosi Ojca, 

aby wylał na ciebie swoje miłosierdzie.  

 Kiedy w środku nocy nawiedzają cię natarczywe myśli, że robisz za mało, że 

robisz wszystko źle, że nie robisz tego, czego Bóg od ciebie oczekuje, Jezus, 

zasiadając na Bożym tronie, prosi dla ciebie o pokój i łaskę.  

Masz w Nim prawdziwego przyjaciela!  

Zastanów się nad tym. W twoich najgorszych dniach Jezus siedzi po prawicy Boga 

wstawiając się za tobą. „To mój przyjaciel” – mówi – „obmyty w wodach chrztu i 

uświęcony moim doskonałym posłuszeństwem”.  

Jest tam także w twoich najlepszych dniach i cieszy się wraz z Ojcem, wskazując 

Mu twoją wierność, twoje posłuszeństwo, twoją miłość bliźniego. Jednak nigdy nie 

uzależnia swojego wstawiennictwa od tego, jak wypadniesz w danym dniu. On zawsze 

jest miłosierny, zawsze wierny. I zawsze wstawia się za tobą.  

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że zawsze wstawiasz się za mną do Ojca. Panie, ufam 

Tobie!” 

 

 

 

 

 

 

 



1 Sm 24,3-21  (Biblia Tysiąclecia) 

 

  Zabrał więc Saul trzy tysiące wyborowych mężczyzn z całego Izraela i wyruszył na 

poszukiwanie Dawida i jego ludzi po wschodniej stronie Skał Dzikich Kóz. (4) I 

przybył Saul do pewnych zagród owczych przy drodze. Była tam jaskinia, do której 

wszedł, by okryć sobie nogi, Dawid zaś znajdował się wraz ze swymi ludźmi w głębi 

jaskini. (5) Ludzie Dawida rzekli do niego: Właśnie to jest dzień, o którym powiedział 

ci Pan: Oto Ja wydaję w twe ręce twojego wroga, abyś z nim uczynił, co ci się wydaje 

słuszne. Dawid powstał i odciął po kryjomu połę płaszcza Saula. (6) Potem jednak 

zadrżało serce Dawida z powodu odcięcia poły należącej do Saula. (7) Odezwał się też 

do swych ludzi: Niech mię broni Pan przed dokonaniem takiego czynu przeciw 

mojemu panu i pomazańcowi Pańskiemu, bym miał podnieść rękę na niego, bo jest 

pomazańcem Pańskim. (8) Tak Dawid skarcił swych ludzi i nie pozwolił im rzucić się 

na Saula. Tymczasem Saul wstał, wyszedł z jaskini i udał się w drogę. (9) Powstał też 

i Dawid i wyszedłszy z jaskini zawołał za Saulem: Panie mój, królu! Saul obejrzał się, 

a Dawid rzucił się twarzą ku ziemi oddając mu pokłon. (10) Dawid odezwał się do 

Saula: Dlaczego dajesz posłuch ludzkim plotkom, głoszącym, że Dawid szuka twej 

zguby? (11) Dzisiaj na własne oczy mogłeś zobaczyć, że Pan wydał cię w jaskini w 

moje ręce. Namawiano mnie, abym cię zabił, a jednak oszczędziłem cię, mówiąc: Nie 

podniosę ręki na mego pana, bo jest pomazańcem Pańskim. (12) Zresztą zobacz, mój 

ojcze, połę twego płaszcza, którą mam w ręku. Przeto że uciąłem połę twego płaszcza, 

a ciebie nie zabiłem, wiedz i przekonaj się, że we mnie nie ma żadnej złości ani 

zdrady, ani też nie popełniłem przeciw tobie przestępstwa. A ty czyhasz na życie moje 

i chcesz mi je odebrać. (13) Niechaj Pan dokona sądu między mną a tobą, niechaj Pan 

na tobie się pomści za mnie, ale moja ręka nie zwróci się przeciw tobie. (14) Według 

tego, jak głosi starożytne przysłowie: Od złych zło pochodzi, ręka moja nie zwróci się 

przeciw tobie. (15) Za kim to wyruszył król izraelski? Za kim ty gonisz? Za zdechłym 

psem, za jedną pchłą? (16) Pan więc niech będzie rozjemcą, niech rozsądzi między 

mną i tobą, niech wejrzy i poprowadzi moją sprawę, niech obroni mnie przed twoją 

ręką! (17) Kiedy Dawid przestał tak mówić do Saula, Saul zawołał: Czy to twój głos, 

synu mój, Dawidzie? I zaczął Saul głośno płakać. (18) Mówił do Dawida: Tyś 

sprawiedliwszy ode mnie, gdyż odpłaciłeś mi dobrem, podczas gdy ja odpłaciłem ci 

złem. (19) Dziś dałeś mi dowód, że mi dobro świadczyłeś, kiedy bowiem 

Pan wydał mię w twoje ręce, ty mnie nie zabiłeś. (20) Przecież jeżeli kto spotka swego 

wroga, czy pozwoli na to, by spokojnie dalej szedł drogą? Niech cię Pan nagrodzi 

szczęściem za to, coś mi dziś uczynił. (21) Teraz już wiem, że na pewno będziesz 

królem i że w twojej ręce utrwali się królowanie nad Izraelem. . 

 



Dawid daje nam wspaniały przykład wielkoduszności i opanowania.  

Zobaczmy, jaka jest jego reakcja na zawiść króla i jego mordercze zapędy. Saul 

niestrudzenie ściga Dawida, chociaż ten nigdy nie był wobec niego nielojalny ani nie 

kwestionował jego prawa do panowania. 

 Kiedy Saul przypadkowo wchodzi do jaskini, gdzie ukrywa się Dawid wraz ze 

swymi ludźmi, każdy uznałby za rzecz naturalną, gdyby młody wódz wywarł pomstę 

na królu za to wszystko, co ten uknuł przeciwko niemu.  

Jednak Dawid nie chce podnieść ręki na Bożego pomazańca i pozwala, by Saul 

odszedł bez szwanku. Wielkoduszność Dawida głęboko poruszyła zazdrosnego króla – 

z głośnym płaczem przyznał się do niesprawiedliwego traktowania młodego wodza, 

uznał, że to on zostanie kiedyś królem Izraela i wymógł na nim obietnicę miłosierdzia 

dla swoich potomków.  

Postępowanie Dawida ukazuje wielkoduszność Boga, który jest cierpliwy i nieskory 

do gniewu, jak ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym. Zamiast natychmiast 

wymierzać sprawiedliwość, daje nam czas, abyśmy mogli zobaczyć konsekwencje 

własnych wyborów i odczuć skruchę za grzechy. On tymczasem wygląda na drogę, z 

tęsknotą wyczekując naszego powrotu i myśląc o tym, w jaki sposób te trudne 

doświadczenia przyczynią się do naszego wzrostu.  

Postawa Dawida uczy nas, że lepiej jest powstrzymać swój gniew niż 

działać pod jego wpływem.  

Ćwicząc się w opanowaniu otwieramy Bogu przestrzeń do działania w nas i w tych, 

na których jesteśmy zagniewani, a także do ukazania nam sytuacji w nowym świetle.  

Jeśli na przykład budzi się w tobie złość na twoje dorosłe dzieci, które już dłuższy 

czas cię nie odwiedzały, zamiast skupiać się na tym uczuciu, aż opanuje ono wszystkie 

twoje myśli, poproś Ducha Świętego, aby udzielił ci pokoju.  

Następnie, po jakimś czasie, spróbuj porozmawiać z dziećmi i zapytać, czy 

wszystko u nich w porządku. Może mają napiętą sytuację w pracy, a może problemy 

zdrowotne? Może przeżywają trudne chwile? Opanowanie gniewu i okazanie 

wielkoduszności może zaowocować głęboką rozmową, na którą w innym przypadku 

nie byłoby szansy. Kiedy więc następnym razem ktoś wyrządzi ci przykrość, weź 

głęboki oddech i poproś o miłosierdzie Boże dla siebie i dla tego, kto cię uraził.  

Pamiętaj, że opanowanie jest cnotą, która daje tobie i innym szansę duchowego 

wzrostu.  

„Ojcze, dziękuję Ci za miłosierdzie, które mi okazujesz. Daj mi serce 

wielkoduszne wobec tych, którzy mnie krzywdzą.” 


