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2. Izraelici ścigają 
uciekających Filistynów 
aż do Gat i Ekronu.

1. Dawid spotyka Goliata 
w Dolinie Terebintu. 
Goliat zostaje zabity.

Obóz Izraelitów.

Obóz Filistynów.
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Trasa ucieczki Filistynów

ZWYCIĘSTWO
DAWIDA NAD GOLIATEM

DAWID I GOLIAT
Gro ne ruchy armii Filistynów 
zaniepokoi y Izraelitów. Filistyni rozbili 
obóz mi dzy Soko i Azeka, co 
dowodzi o ich si y, poniewa  bardzo 
oddalili si  od swoich nadmorskich 
terytoriów i dotarli do wy yn
zamieszkanych przez Izraelitów. 
Filistyni toczyli wojny z Izraelem ju  od 
dawnych, plemiennych czasów. 
Wybrany przez Boga Saul mia
oswobodzi  Izraelitów od cierpie
zadawanych im przez wroga 
(1 Sm 9, 16), jednak wielokrotnie 
zawodzi  w obliczu ci cej na nim 
odpowiedzialno ci. Król stan  teraz 
przed najgro niejszym wyzwaniem 
– mia  spotka  si  z pot nym
filisty skim wodzem, Goliatem, jednak na widok tego 
olbrzyma ogarn a go trwoga. 

Sam wygl d Goliata by  przera aj cy. Ogromne 
wra enie robi  nie tylko jego niezwyk y wzrost (oko o
trzech metrów!), ale tak e jego bro  i zbroja. Ca e cia o
mia  os oni te uskowym pancerzem, nagolennikami 
i he mem z br zu. Prawdziw  groz  budzi opis jego broni 
zaczepnej: „Drzewce w óczni jego by o jak wa  tkacki, a jej 
grot wa y  sze set syklów elaza [oko o 9 kilogramów]” 
(1 Sm 17, 7). Ju  sam jego widok wystarcza , by 
kompletnie przerazi  Izraelitów, jednak jego propozycja 
okaza a si  jeszcze gorsza. Za da  bowiem, by Izraelici 
wyznaczyli jednego cz owieka, który stanie z nim do walki. 
Rodacy pokonanego mieli s u y  za niewolników rodakom 
zwyci zcy. Wszystko, co mogli uczyni  Izraelici pod wodz
Saula, to dr e  ze strachu. Byli ca kowicie sparali owani.

Chocia  w porz dku narracji opowie  o Goliacie 
pojawia si  po scenie spotkania Dawida z Saulem, kolej-
no  wydarze  by a zapewne odwrotna, poniewa  wydaje 
si , e Dawid by  wtedy postaci  ca kowicie królowi nie-
znan . Wed ug tej relacji starsi synowie Jessego – Eliab, 
Abinadab i Szamma – s u yli w armii Saula, podczas gdy 
Dawid pasa  owce i od czasu do czasu odgrywa  rol
pos a ca mi dzy ojcem i bra mi. Ale nie tylko bracia 
Dawida byli wierni Saulowi. Swoj  wierno  królowi 
okazywa  równie  Jesse, który zaopatrywa  armi
w ywno . Tymczasem Dawid w ogóle nie sprawia
wra enia cz owieka, który móg by

by  w adc  albo o nierzem. 
W a ciwie by  tylko pos usznym
synem, który wykonywa  ojcowskie 
polecenia. Kiedy przyby  do obozu, 
armia Izraela by a ju  uszykowana 
do walki z Filystynami, a Goliat nadal 
szydzi  z Izraelitów, domagaj c si ,
by do pojedynku z nim wystawili 
swojego harcownika. S ysz c to, 
Dawid trafnie oceni  sytuacj : Goliat 
rzuca  wyzwanie nie tyle Izraelowi, 
co samemu Bogu.

Zapowiedzi  przysz ej zazdro ci
Saula by a postawa starszych braci 
Dawida, którzy oskar yli go o to, e
zaniedba  swoje pasterskie obowi zki
i porzuci  owce. Tymczasem w a nie
strzeg c tych bezbronnych zwierz t,

Dawid nauczy  si  tego, co przyda mu si  w tym krytycz-
nym momencie.

Saul nie wierzy  w asnym uszom, kiedy us ysza , e ten 
zwyk y pasterz bez wojskowego do wiadczenia pragnie 
stan  do walki z Filistynem. Tymczasem Dawid 
przekonywa , e pilnuj c owiec, wielokrotnie ryzykowa
w asne ycie, a w obronie powierzonego mu stada 
zabija  gro ne nied wiedzie i lwy. Wed ug Dawida Goliat 
by  niczym dzikie zwierz , a wi c tak samo mo e go poko-
na . Jego s owa nie wyp ywa y jednak ze zwyk ej brawury, 
poniewa  swoje minione sukcesy przypisywa  Bogu. 
A skoro Bóg wiele razy ratowa  go „z ap lwów 
i nied wiedzi”, wybawi go równie  „z r ki tego Filistyna” 
(1 Sm 17, 37).

Nic dziwnego, e podejmowane przez Saula próby 
przygotowania Dawida do bitwy okaza y si  daremne. 
Dawid nie nawyk  do miecza i zbroi, tote  i szybko je 
porzuci . Stan  do walki wyposa ony w kij, proc  i torb ,
w której mia  pi  kamieni, a wi c z tym samym or em,
którego u ywa  w obronie swych owiec. To odpowiednia 
metafora, poniewa  teraz Dawid broni  przed Filistynami 
Bo ych owieczek, czyli ludu Izraela.

Olbrzymi, zakuty w zbroj  i wyposa ony w pot n
bro  filisty ski wojownik szydzi  z m odego, przystojnego 
przeciwnika, przeklinaj c go w imi  filisty skich bogów 
i gro c mu, e jego szcz tki rzuci na po arcie dzikim 
zwierz tom. Odpowied  Dawida dowodzi a jego zaufania 

do Boga i pokaza a, e zbli aj cy si  bój nie b dzie
starciem Filistii z Izraelem, tylko walk  samego 

Boga z tymi, którzy mu si  przeciwstawiaj .
Dawid stwierdzi , e staje do walki „w imi

Pana Zast pów, Boga wojsk izraelskich” 
(1 Sm 17, 45), który odda Goliata 
w jego r ce. Powiedzia  te , e celem 
tej walki b dzie pokonanie wszystkich 
Filistynów, a nie tylko ich 
najgro niejszego wojownika. Jego 
zwyci stwo przekona „ca y wiat”
– zarówno przyjació , jak i wrogów 
– „ e nie mieczem ani dzid  Pan 
ocala. Poniewa  jest to wojna Pana, 
On wi c wyda was w nasze r ce”

(1 Sm 17, 47).
Jak na ironi , Filistyn pyta  Dawida: 

„Czy  jestem psem, e przychodzisz 
do mnie z kijem?” (1 Sm 17, 43). M ody

bohater istotnie powali  Goliata nie tyle 
jako przera aj cego wojownika, ile jako 
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