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Pierwsze czytanie - z drugiej ksiegi Samuela 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów,
rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża
mieszka w namiocie». Natan powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w
sercu, gdyż Pan jest z tobą». Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana
następujące słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty
zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był
władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś,
wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych
ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie
mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go
już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim
izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan
zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych
przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich
wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem.
Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie
utwierdzony na wieki».
-

Krol Dawid planuje wybudowanie Swiatyni w Jerozolimie, w ktorej chce
umiescic Arke Przymierza. Zasiega rady proroka Natana, ktory mowi mu :
« Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą».
Jednak kilka godzin pozniej, Bog zwraca sie do Natana i przekazuje mu
wiadomosc dla krola Dawida : « Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? ».
Slowa te zawieraja trzy przeslania :
1. Nie prosilem cie o wybudowanie Swiatyni.
« Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? » - w jezyku hebrajskim jest
to wyrazne wyrazenie niezgody na to, ze Dawid sam podejmuje decyzje.
« Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i
będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a
ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. »

-

To umocnienie narodu wybranego jest w centrum planow Bozych, a nie
kamienna budowla swiatyni. Bowiem Bog chce mieszkac ze swoim ludem…

2. Myslisz, ze mozna Mnie zamknac w murach Swiatyni ?

“Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wywiodłem z
Egiptu synów Izraela, aż do dziś dnia. Przebywałem w namiocie albo
przybytku. Przez czas, gdy wędrowałem z całym Izraelem, czy
choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym nakazałem paść
mój lud, Izraela, przemówiłem kiedykolwiek słowami: Dlaczego nie
zbudowaliście Mi domu cedrowego?” (w.6-7)
-

Od czasow Synaju, Arka Przymierza zawsze przebywala pod namiotem i
towarzyszyla przemieszczajacemu sie ludowi. W ten sposob byla widzialnym
znakiem obecnosci Boga posrod narodu wybranego. Od czasu, gdy koczujacy
lud zamieszkal w ziemi obiecanej, nigdy nikt nie myslal, by zmienic miejsce Arki
Przymierza.
3. Nie zapominaj, ze to Ja jestem twoim Bogiem i Panem.

-

To Dawid jest w reku Boga, a nie odwrotnie!

“Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i
spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego,
który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu
ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie
trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki».
-

Jest to zapowiedz dynastii Dawida i umocnienia jego krolestwa.

-

To w zwiazku z ta obietnica Boza, narod wybrany zaczal oczekiwac Mesjasza.

« Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. »
-

Sa to slowa formuly, uzywanej w czasie sakry krolewskiej. Bowiem krolow
nazywano synami Bozymi.

PSALM 89, 2-3, 4-5. 27.29
Na wieki będę opiewał łaski Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia,
albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska»,
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.
«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem;
przysiągłem słudze memu, Dawidowi:
Utrwalę na wieki twoje potomstwo
i tron twój utrwalę z pokolenia na pokolenie»

On będzie wołał do Mnie: "Ty jesteś moim Ojcem,
Bogiem moim i Skałą mojego ocalenia"
Zachowam dla niego łaskawość swą na wieki
i wierne będzie moje z nim przymierze.
« Utrwalę na wieki twoje potomstwo i tron twój utrwalę z pokolenia na
pokolenie»
-

Sa to slowa obietnicy, jaka Bog zlozyl Dawidowi: jego dynastia nigdy nie
wygasnie.

«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem; przysiągłem słudze memu,
Dawidowi”
-

W oryginale hebrajskim, wystepuja te same slowa i zwroty, co w owczesnych
umowach miedzy wasalem i jego panem. W czasach, gdy powstal psalm 89, w
ten wlasnie sposob wyobrazano sobie relacje z Bogiem.

-

Dawid jest sługa nie Boga ale narodu wybranego…

-

Dawid zrozumial, ze Przymierze zaproponowane przez Boga, jest duzo glebsze
niz mozemy sobie wyobrazic…i prowadzi do prawdziwego szczescia…

