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Podręcznik s. 86-88 

Karta Pracy s. 31-32 

Temat: Dawid uczy mnie, że Bóg jest wszechmocny. 

• Praca z podręcznikiem (s. 87) 

Moi kochani, poznajemy krótki życiorys króla Dawida. Co wyczytaliście: Kim 

był? Jakim był królem? Kim był dla niego Bóg? Czego nas nauczy? 

Poznajemy życiorys króla Dawida. Najważniejsze wydarzenia z jego życia, ze 

szczególnym uwzględnieniem Bożej obecności w jego życiu. Wszechmocny 

Bóg pomaga królowi w jego panowaniu i decyzjach życia. Wyrazem wielkiej 

wdzięczności względem Boga jest jeden z psalmów, który omówimy i którym 

się pomodlimy. 

• Analiza tekstu biblijnego – Psalm 23. 

Król Dawid kochał muzykę i poezję. Sam grał nie tylko na cytrze, ale i na wielu 

innych instrumentach, śpiewał i układał wspaniałe pieśni zwane psalmami. 

Zakładał chóry i orkiestry (można pokazać wizerunek króla Dawida z cytrą). A 

psalmy to pieśni pochwalne śpiewane na cześć Pana Boga. Jedna z ksiąg 

Starego Testamentu nazywa się Księgą Psalmów i zawiera 150 psalmów, z 

czego aż 73 podobno napisał król Dawid. Wychwalał w nich Boga, dziękując 

Mu za Jego wszechmoc i wszystko, co uczynił w życiu człowieka. 

Takiego Boga kochał Dawid. Wszechmocnego Boga, zatroskanego o człowieka, 

który prowadzi i czuwa nad każdym człowiekiem. Jego wszechmocy wszystko 

zawdzięczał i za nią zawsze dziękował. Czuł Jego obecność od swoich 

najmłodszych lat. Przecież z pastwiska powołał go Pan, by później stał się Jego 

rycerzem i królem. Zawsze też pamiętał o tym, że wszechmocny Bóg to jedyny i 

prawdziwy Król. Czy wiecie, moi młodzi przyjaciele, że i wy powinniście być 

wspaniałymi rycerzami Chrystusa. Rycerzami, którzy walczą o piękniejszy 

świat. W historii króla Dawida, szczególnie w jego młodości, znajdziemy 

wydarzenie walki z potężnym rycerzem Goliatem. 

Dawid bez zbroi, wyposażony jedynie w procę oraz kilka kamieni, pokonuje 

potężnego wroga i zwycięstwo przynosi swojemu narodowi. Zapamiętajcie 



słowa, które wtedy wypowiedział do Goliata. „Ty idziesz na mnie z mieczem, 

dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię 

Pana Zastępów” (1 Sm 17, 45). Wszechmocny Bóg zaprasza mnie i Ciebie by 

stać się rycerzem, który idzie do tego świata w Imię Pana Zastępów. Mam 

walczyć tak jak Dawid, by uczynić świat lepszym i bardziej kochającym Boga. 

Mam być rycerzem pokazującym światu Jego wszechmoc. 

Opis rycerza 

• hełm – to myślenie o Bogu i Jego sprawach, pragnienie zbawienia, to także 

życiowa mądrość, 

• pancerz – mówi o uczciwości i sprawiedliwości, będąc uczciwym i 

sprawiedliwym, wyrażam Bożą wszechmoc, 

• pas – mówi o prawdzie, o trosce o moje słowa, aby były dobre i prawdziwe, 

• tarcza – wiara, którą niosę innym ludziom oraz obrona przed tym co złe i co 

może zniszczyć we mnie obraz Pana Boga, 

• miecz – miecz Ducha to jest słowo Boże, którego należy słuchać, które trzeba 

zrozumieć, wypełniać w życiu i nieść innym ludziom, 

• buty rycerza – gotowość głoszenia dobrej nowiny, nie mogę stać w miejscu, 

tylko mam się rozwijać, bardziej poznawać Boga i innym Go pokazywać. 

Notatka 

Wierzymy w Boga Ojca Wszechmogącego. Król Dawid swoim życiem pokazuje 

nam Jego wszechmoc. Pan to Dobry Pasterz, który prowadzi nas w ziemskim 

pielgrzymowaniu do nieba. Mam być Jego rycerzem i uczynić świat lepszym. 

Wraz z notatką narysujmy rycerza i obok elementów zbroi napiszmy ważne 

cechy Chrystusowego rycerza. 

Praca domowa 

Podczas najbliższej niedzielnej Eucharystii postaram się z uwagą wysłuchać 

psalmu i zapamiętam jego treść.  

 Modlitwa 

 „Ojcze Nasz”. 


