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Czytania: 1Sm 16,1-13; Ps 23; Ef 5,8-14; J 9,1-41

Dzisiejsze  pierwsze  czytanie  ukazuje  nam  scenę
namaszczenia  Dawida  na  króla  Izraela.  Naród  wybrany  długi  czas  nie
posiadał  króla  w przeciwieństwie do ludów ościennych.  Jedynym królem
Izraela był Bóg, a na jego czele stali najpierw patriarchowie, starszyzna, czy
wreszcie sędziowie. Jednak z czasem także Izrael zapragnął mieć króla. Bóg
nie oponował, że lud odrzucił Jego królowanie, jednak zachował dla siebie
prawo wyboru, czy też udziału w wyborze władcy. Pierwszym królem został
Saul, który wkrótce odwrócił się od Boga. Wówczas Pan nakazał Samuelowi,
jeszcze za życia i panowania Saula, namaścić na króla innego człowieka.
Wysłał go do Betlejem, do Jessego, który miał ośmiu synów. Samuel usiłował
wybrać jednego z nich na podstawie wyglądu, który byłby odpowiedni dla
przyszłego władcy. Dla Boga nie liczy się jednak wygląd zewnętrzny, ale
wnętrze człowieka: „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,  Bóg  natomiast  patrzy  na
serce” (1 Sm 16,7).  Bóg nie wybrał żadnego z siedmiu obecnych w domu
młodzieńców. Dopiero najmłodszy – Dawid, który w tym czasie pasł owce,
okazał się Bożym pomazańcem. Jego to Samuel namaścił na króla, choć na
tronie Izraela zasiądzie wiele lat później.

Dawid okaże się wielkim władcą. Jednak nie tylko ze względu na
swoje  liczne  podboje,  czy  utworzenie  stolicy  polityczno-religijnej  w
Jerozolimie, ale głównie dlatego, że z jego rodu wyjdzie obiecany przez Boga
Mesjasz, który mimo odrzucenia przez swój lud dokona największego dzieła
– zbawienia całej ludzkości. Właśnie On, który narodził się w betlejemskiej
grocie, a nie w pałacu; On, który był władcą łagodnym, jadącym na osiołku,
a  nie  politycznym  przywódcą  wojującym  orężem;  On,  który  przyszedł
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Ja jestem światłością świata...
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przede  wszystkim  do  tych  wszystkich  zepchniętych  na  margines,  a  nie
wyłącznie do wielkich tego świata.

Takie Boże wybory możemy podsumować słowami św. Pawła: „Bóg
wybrał  właśnie  to,  co głupie w oczach świata,  aby zawstydzić  mędrców,
wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć” (1 Kor 1,27). 

Św. Paweł ukazuje nam kontrast między światłością a ciemnością,
czyli między tym, co Boże, a tym, co od Boga nie pochodzi, między dobrem a
złem. Już w pierwszych słowach kreśli przed Efezjanami ich drogę do Boga:
„Niegdyś  bowiem  byliście  ciemnością,  lecz  teraz  jesteście  światłością  w
Panu” (Ef 5,8). Efez w starożytności był ważnym portem Morza Egejskiego.
Po włączeniu do Imperium Romanum stał się stolicą rzymskiej prowincji –
Azji. W mieście tym znajdowała się też świątynia bogini Artemidy, dzięki
czemu stało się ono centrum religijnym Azji Mniejszej. Właśnie do tego na
wskroś  pogańskiego  miasta  dotarł  św.  Paweł  pod  koniec  swojej  drugiej
podróży misyjnej (zob. Dz 18,19nn). W tym przypadku można więc z dużym
prawdopodobieństwem stwierdzić,  że  mówiąc  o  ciemności,  Paweł  ma na
myśli  mroki  pogaństwa.  Jednak  nauka  Jezusa  Chrystusa  wyzwoliła
niektórych Efezjan z tych więzów pogaństwa i  stali  się światłością,  czyli
dostąpili nawrócenia. Dlatego też Paweł upomina ich, aby postępowali tak,
jak przystoi dzieciom światłości, czyli chrześcijanom, dzieciom Bożym; aby
czynili tylko to, co podoba się Bogu. Światłość nie może bowiem wydawać
innych owoców,  jak tylko  dobrych,  do których Apostoł  Narodów zalicza:
prawość, sprawiedliwość i prawdę. Upomina ich także, aby nie wracali do
dawnych praktyk pogańskich,  do czynów ciemności,  ponieważ one,  choć
czynione  w  ukryciu,  i  tak  zostaną  zdemaskowane.  Światłość  Boża  ma
bowiem wielką moc i nic przed nią się nie ukryje.

Paweł nie kieruje tych słów wyłącznie do Efezjan. Kieruje je przede
wszystkim do nas, którzy mamy szczęście być dziećmi światłości. Staliśmy
się nimi w chwili chrztu. Musimy jednak ciągle pamiętać, że ten dar został
nam nie tylko dany, ale i zadany, dlatego wciąż musimy wpatrywać się w
niegasnące Światło, którym jest Chrystus, i za Nim podążać: „Zbudź się, o
śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus” (Ef 5,14).
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Ogłoszenia parafialne  

 Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”,informujemy, że w
związku  z  wprowadzeniem  stanu  zagrożenia
epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22
marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo wstrzymany
zostaje  kolportaż  parafialny  naszego  tygodnika.  Bieżące
wydanie  „Gościa  Niedzielnego”  w  wersji  drukowanej
będzie  można  kupić  jedynie  w  tradycyjnych  kanałach
sprzedaży  prasy  (kioski,  saloniki  prasowe,  stacje
benzynowe itp.). Przypominamy o możliwości skorzystania
z  prenumeraty  pocztowej.  Szczegóły  na
www.igomedia.pl/Zamowprenumerate lub pod nr. Tel. 32
608 80 83. Pragniemy również zachęcić do skorzystania z
darmowego,  elektronicznego  wydania  „Gościa
Niedzielnego”  nr  12/2020.  Szczegóły  na  e.gosc.pl w
zakładce  Instrukcja.  Kompletne  wydanie  12.  numeru
„Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi - będzie też dostępne
w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu -
na stronie gosc.pl. Podjęcie tej decyzji było dla nas trudną
koniecznością,  ale  mamy  nadzieję,  że  ta  sytuacja  nie
potrwa długo. Zapewniając o naszej modlitwie w intencji
całego społeczeństwa, chorych, służb medycznych, a także
Was,  Drodzy  Czytelnicy,  prosimy  o  modlitwę  w  naszej
intencji w tym bardzo trudnym momencie.

 W drobnych sprawach kancelaryjnych można podejść po
wieczornej Mszy świętej.

 W minionym tygodniu odszedł do wieczności:
śp. Marek Wagasewicz – z ul. Druskiej  
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...
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