
Przegląd Starego Testamentu



Za czasów Samuela żył chłopiec o imieniu Dawid. 

Był prawnukiem Rut oraz najmłodszym z ośmiu braci. 



Jego zadaniem w domu było pasienie owiec. 



Na noc zaprowadzał owce do zagrody. 

Razem z nimi spał pilnując w tej sposób wejścia do zagrody. 



Znał owce po imieniu a one szły za nim. 



Pewnego dnia lew chciał je zaatakować. 



Wówczas David stanął w ich obronie używają swojej procy. 



Innym razem niedźwiedź chciał ukraść jedną z jego owieczek. 



Ale Dawid również z nim się rozprawił. 



Dawid napisał kilka wspaniałych pieśni na cześć Boga. 

Najbardziej znaną jest Psalm 23. 



„PAN jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie. Pasie mnie na 

zielonych łąkach. Prowadzi nad spokojne wody. Orzeźwia moją duszę.” 



Prorok Samuel przyszedł do domu Jessaja by poznać jego synów. 

Dawid był z owcami więc posłano po niego. 



Gdy Samuel zobaczył Dawida, usłyszał polecenie od PANA: 

„Namaść go. To jest ten!” 



Saul był pierwszym królem Izraela. Gdy dopadało go przygnębienie 

posyłano po Dawida, aby grał mu na lirze.



Saul bardzo polubił Dawida i uczynił go swoim przybocznym. 



Kiedy Saul pogrążał się w przygnębieniu, Dawid brał lirę i zaczynał grać. 



Była wojna pomiędzy Filistynami a Izraelitami. 

Trzech braci Dawida było w armii Saula. 



Pewnego dnia Jessaj rzekł do swego syna Dawida:

„Zanieś żywność dla braci.” 



Filistyni mieli potężnego żołnierza o imieniu Goliat. Wołał on do 

Izraelitów: „Niech wasz wojownik stoczy pojedynek ze mną.” 



Gdy Dawid to usłyszał powiedział: 

„Kim jest ten Filistyn, że znieważa szeregi żywego Boga?”



Dawid przyszedł do króla Saula i powiedział: „Ja będę z nim walczyć.”



Zbroja królewska dla Dawida była za duża i za ciężka. 



Dawid opowiedział królowi o tym jak Bóg pomógł mu 

pokonać lwa i niedźwiedzia przy pomocy procy. 



Wybrał sobie z potoku 5 gładkich kamieni. 



Goliat naśmiewał się z Dawida:

„Czy ja jestem psem, że podchodzisz do mnie z kijami? 



Dawid odpowiedział: 

„Dziś wyda cię PAN w moje ręce. Losy wojny rozstrzyga PAN.” 



Dawid wypuścił z procy kamień i ugodził nim Filistyna w czoło. 



Dawid podbiegł, chwycił jego miecz, dobił go nim. 



A gdy Filistyni zobaczyli, że zginął ich bohater, zaczęli uciekać! 



Król Saul ustanowił Dawida dowódcą wojowników. 



Kobiety śpiewały piosenkę:

„Pobił Saul swój tysiąc, a Dawid dziesięć tysięcy.” 



Jonatan syn Saula zawarł z Dawidem przymierze, 

ponieważ stali się bliskimi przyjaciółmi. 



Dawid często grał na lirze dla króla. 



Słowa piosenki o Dawidzie denerwowały Saula. 

Stał się podejrzliwy i zazdrosny o sławę Dawida. 



Pewnego dnia Saul powiedział do Jonatana i swoich sług, 

że Dawida należałoby zabić. 



Jonatan wstawiał się za Dawidem u swego ojcem. 

Wówczas Saul przysiągł: „Jak żyje PAN nie zostanie zabity!” 



Jonatan opowiedział Dawidowi o wszystkim

i Dawid znów znalazł się w otoczeniu króla. 



Saul czuł, że jego syn nie zostanie królem bo ludzie lubią Dawida. 



Pewnego dnia Saul znowu chciał zabić Dawida, ale on zdążył uciec. 



Dawid zapytał Jonatana: 

„Dlaczego twój ojciec chce mnie zabić? Jonatan nie mógł w to uwierzyć. 



Pewnego dnia Saul powiedział do Jonatana: 

„Póki Dawid będzie żył nie będziesz królem”. 



Jonatan chciał przekonać ojca, ale Saul rzucił w niego włócznią. 



Podczas tej rozmowy Dawid ukrywał się w polu 

i czekał na znak od Jonatana. 



Następnego dnia Jonatan wypuścił strzałę jako znak informacyjny 

dla ukrywającego się Dawida. 



Gdy sługa Jonatana odszedł Dawid pożegnał się z Jonatanem. 



Jonatan wrócił do miasta a Dawid odszedł aby się ukrywać. 



Od tego czasu Dawid ukrywał się przed Saulem w górzystych okolicach. 



Mieszkał w jaskiniach. Zgromadzili się też przy nim wszyscy uciśnieni. 

Około 400 osób. 



Z obawy przed Saulem Dawid obozował 

w trudno dostępnych miejscach. 



Wielokrotnie Saul z wojownikami tropił Dawida i jego ludzi. 



Po jakimś czasie zmarł prorok Samuel.



Pewnego razu Saul zabrał 3000 wojowników, aby tropić Dawida. 

Dawid obserwował jego poczynania. 



W nocy Dawid z wojownikami wdarli się do obozu Saula. 

Saul spał a wokół niego wojsko. 



Jeden z wojoników chciał zabić Saula, ale Dawid nie pozwolił. 



Zabrali włócznię oraz dzban, który był koło głowy Saula i odeszli. 



Rano Dawid zawołał do wojowników Saula: 

„Gdzie jest królewska włócznia i dzban.” 



Król Saul rozpoznał głos Dawida i zrozumiał, 

że Dawid mógł go zabić, ale nie zrobił tego. 



Saul powiedział: „Zgrzeszyłem! 

Dawidzie, już cię nigdy nie skrzywdzę za to, że mnie oszczędziłeś.” 



Pewnego dnia przyszedł wojownik z wiadomością, 

że Saul i jego synowie zginęli. 



Po tej smutnej wieści Dawid napisał: 

„Twoja chluba Izraelu, legła na twoich wzgórzach.” 



Potem Dawid wzniósł żałobną pieśń o Saulu i jego synu Jonatanie. 



Wtedy Dawid wyruszył do Judy i zamieszkał w Hebronie. 



Ludzie z Judy przybyli i namaścili Dawida na króla 

nad swoim plemieniem. 



Wkrótce Dawid stał się królem całego Izraela. 



Król Dawid zatroszczył się o Skrzynię Przymierza

i sprowadził ją do Jerozolimy. 



Dawid był królem Izraela przez 40 lat. 



Miał kilka żon i wiele dzieci. 



Gdy miał 50 lat zbliżył się do Betszeby, 

która była żoną Uriasza będącego na wojnie. Batszeba poczęła. 



Wówczas Dawid zorganizował, by zabito Uriasza podczas jednej z walk. 



Po jakimś czasie Dawid poślubił Batszebę 

a ona urodziła mu syna o imieniu: Salomon. 


