


 

 ur. ok. 1040 r. p.n.e. - zm. ok. 970 r. 

p.n.e. 

 postać biblijna 

 król Izraela od ok. 1010 r. p.n.e. 

 poeta  

 najmłodszy syn Jessego z Betlejem 

 ojciec Salomona 



 

Jako najmłodszy z synów Jessego pełnił 

w domu podrzędne funkcje i zajmował 

się pasterstwem. Jednak to Dawid 

został namaszczony na króla Izraela 

przez sędziego i proroka Samuela. 

Namaszczenie to odbyło się w 

tajemnicy. 



 Dawid jako jedyny podjął wyzwanie rzucone 

przez filistyńskiego wojownika Goliata. 

 Nagrodą za jego pokonanie miało być 

małżeństwo z królewską córką.  

 Po zwycięstwie nad Goliatem, Dawid zyskał 

sympatię królewską. Szybko ją jednak utracił, 

gdyż Saul dostrzegł, że lud wynosi Dawida 

ponad niego - obecnego króla.  

 Mimo to Saul przyznał Dawidowi dowództwo 

nad armią w nadziei, że spotka go klęska.  

 Dawid trafił ponownie na dwór Saula, 

ponieważ poszukiwano kogoś kto umiał grać 

na harfie. 

 



Śmierć Goliata 



Gdy Saul zmarł, Dawid udał się do Hebronu, gdzie 

został ogłoszony królem Judy, największego z 

pokoleń Izraela. Około 1008 r. p.n.e. został 

królem całego Izraela. Po zakończeniu podbojów, 

jego państwo rozciągało się od Eufratu na 

północy, do Potoku Egipskiego na południu, oraz 

od Morza Śródziemnego na zachodzie do Pustyni 

Syryjskiej na wschodzie. Syjon uczynił swoją 

rezydencją, a z Jerozolimy stworzył główny 

ośrodek religijny i stolicę Izraela. 

 

Król Dawid troszczył się o poddanych. Dbał o 

sprawiedliwość. Zjednoczył społeczeństwo 

izraelskie w jeden naród. Doskonały wódz 

wojskowy. 



Dążył do zjednoczenia plemion Izraela, odparcia 

wrogów i powiększenia terytoriów państwa. 

Podbił i włączył do monarchii izraelskiej jako 

prowincje - Edom, Moab, Ammon oraz okręg 

Aram-Damaszek. Ujarzmił Filistynów, 

zostawiając im autonomię pod rządami 

własnych królów. W szczytowym okresie jego 

imperium rozciągało się od Potoku Egipskiego 

na południu, do górnego Eufratu na 

północnym wschodzie oraz od Morza 

Śródziemnego na zachodzie, do Pustyni 

Syryjskiej na wschodzie. W skład obszaru tego 

imperium wchodziły w przybliżeniu terytoria 

dzisiejszego Izraela, Autonomii Palestyńskiej, 

Jordanii i Syrii. 



 

 Sprowadził do Jerozolimy Arkę 

Przymierza (ok. 1000 r. p.n.e.).  

 Zaplanował budowę wielkiej świątyni.  

 Uznawany jest za inicjatora kultu Jahwe 

w Jerozolimie. 

 Biblijna Księga Psalmów przypisuje 

Dawidowi autorstwo 73 z nich. Biblia 

określa go jako poetę i pieśniarza, 

grającego na cytrze, flecie, harfie. 



Dawid grający na harfie 



Dawid dla Żydów jest symbolem 

tożsamości narodowej, wzorem idealnego 

władcy. Sześcioramienna gwiazda 

Dawida umieszczona na fladze Izraela 

jest symbolem ojczyzny Żydów. 



Dla chrześcijan Dawid jest praojcem 

Jezusa Chrystusa. Zarówno Maria jak 

 i Józef pochodzili z Betlejem z rodu 

Dawida.  

Księga Psalmów-pięknych modlitw, to 

wielkie dziedzictwo zostawione 

 po wsze czasy i pokolenia. 
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