„Cisza/ Znajdź swoje odosobnienie”
1Krl 18,20 - 19,18
- materiał do dzielenia w grupie -

Kontekst: Nasz tekst wpisuje się w dłuższą narrację, która rozpoczyna się pod koniec rozdziału 16 pierwszej Księgi Królewskiej,
kiedy to na tron Izraela wstępuje syn Omriego Achab. Autor księgi notuje Achab „czynił to, co nie podobało się Panu. W swoim
postępowaniu okazał się gorszy od wszystkich swoich poprzedników,” a szczytem upadku religijnego i moralnego na dworze
i wśród ludu stało się służenie i oddawanie czci Baalowi” (1Krl 16,30-31). Na te nieprawości króla i ludu Bóg odpowiedział
wielką suszą. W imieniu Boga przed Achabem ogłosił ją prorok Eliasz. Susza przedłużała się, zapanował straszny głód i po trzech
latach takiej dramatycznej sytuacji Bóg znów wysyła Eliasza do króla, tym razem, aby zapowiedział deszcz. I tu zaczyna się nasz
tekst. Eliasz wcale nie jest oczekiwany z oklaskami. Dwór z królową chcą zgładzić proroka, bo jest niewygodny. Najpierw
upominał ich, że odstąpili od Boga i zaprzedali się bożkom, później sprowadził suszę. Jednak Achab zgadza się na warunki
Eliasza, zwołuje cały lud i wszystkich proroków na górę Karmel.
Nasz tekst:
I Obraz funkcjonowania w świecie 1Krl 18,20-46
Ten narracyjny tekst jest bardzo plastyczny i dynamiczny opisuje pojedynek ostatniego proroka Pana z 450 prorokami Baala!
Ciekawe proporcje… Eliasz wie, że tylko on służy prawdziwemu Bogu i jest pewny cudownej interwencji Jahwe. Pojedynek jest
naprawdę poważnie zaaranżowany na ławie przysięgłych jest zgromadzony cały Izrael wraz z królem. Mają rozstrzygnąć kto jest
prawdziwym Bogiem Jahwe czy Baal? Kto jest prawdziwie mocny i przywróci pod wpływem złożonej ofiary deszcz na ziemię?
Najpierw cielca przygotowują fałszywi prorocy. Gdy już wszystko jest gotowe swoimi modlitwami i wołaniami mają zachęcić
swojego boga, aby z nieba zesłał ogień i zapalił drwa. Jednak ich działania są nieskuteczne, a Eliasz jeszcze ich podpuszcza, aby
krzyczeli, bo może ich bóg śpi. Samo rytualne nacinanie żył jest już praktyką pogańską i okultystyczną. Obrazek był przerażający
przez kilka godzin podskakiwali, krzyczeli, cali we krwi, jak w jakimś satanistycznym transie… Finał jest taki, że ogień z nieba
nie przychodzi. Wtedy Eliasz zaprasza, aby przybliżono się do jego ofiary. Już samo przygotowanie ołtarza jest symboliczne
i nawiązuje do odnowienia zaniechanego kultu. Zaś sowite polanie ofiary i drewna wodą ma dać maksymalną pewność, że ogień
dał Bóg. Modlitwa proroka jest pełna ufności i nadziei, że Bóg swoim znakiem „przemieni serca ludu” (1Krl 18,37). I spadł
z nieba ogień Pana! Ważne jest słowo określające kiedy – „natychmiast” (1Krl 18,38). Lud nie miał wątpliwości kto służy
prawdziwemu Bogu. Eliasz to sprytnie wykorzystał i wydał rozkaz, aby schwytać wszystkich proroków Baala i przyprowadzić
nad potok Kiszon. Tam ich zabili (por. 1Krl 18,40). Tym rozwiązaniem nie ma się co gorszyć. Jesteśmy w starożytności, gdzie
takie rozwiązania były nawet czymś koniecznym, tych którzy służyli fałszywym bogom prawo nakazywało zabić. Nie oznaczało
to, że Bóg chciał ich krwi, ale w tamtej rzeczywistości na to pozwalał.
Od wersetu 41 znów widzimy Eliasza charyzmatycznie posługującego. Prorok wchodzi na szczyt góry Karmel i modli się
„z głową wtuloną między kolana”. To postawa uniżenia, w której błaga Boga, aby zesłał deszcz na ziemię. Aby przywrócił życie
na spieczonej izraelskiej ziemi. Rytualne jest też siedmiokrotne wyglądanie przez sługę, czy nad morzem wstają chmury. Scena
się kończy, gdy zaczyna padać ulewny deszcz. Wszyscy wracają do domu.
Podsumowując powyższe streszczenie warto dodać, że scena jest niecodzienna. Widzimy tu tryumf Boga nad fałszywymi
prorokami i ich bożkami, do którego przyczynił się człowiek - prorok Eliasz. Mamy tu scenę która pokazuje świat i jego prawa.
A sam Eliasz działając w imieniu Boga też posługuje się światowymi rozwiązaniami.
II Obraz funkcjonowania przed Bogiem 1Krl 19,1-18
Druga część omawianego przez nas tekstu jest zupełnie inna. Nie mamy tu żadnych potyczek między dwoma stronnictwami,
przelewu krwi, czy wielkiego zwycięstwa proroka… Mamy zaś na pierwszy rzut oka naiwny tekst o tym jak ptaki karmiły
Eliasza, który następnie szedł 40 dni i 40 nocy… Ale tak naprawdę ten epizod to dopiero opis prawdziwej walki i to dużo
trudniejszej niż z 450 prorokami Baala! Walka toczy się bowiem wewnątrz człowieka…
„Achab opowiedział Izebel o wszystkim, co Eliasz zrobił, także o tym, jak pozabijał mieczem proroków” (1Krl 19,1). Izebel
postanowiła zemścić się na Eliaszu, lecz on zdołał uciec. Miną Beer-Szebę i ukrył się na pustyni. Dla nas to jedno lapidarne
zdanie. A dla Eliasza to graniczne przeżycia. Spróbujmy się zatrzymać, wejść w skórę tego człowieka i wyobrazić sobie co on
przeżywał… Ciekawa jest modlitwa jaką wtedy wypowiedział do Boga, można w niej zauważyć zupełnie innego Eliasza: „Panie,
mam już dosyć wszystkiego, zabierz moje życie” (1Krl 19,4). Dlaczego chce umrzeć? Przecież udowodnił ludowi i królowi, że
Izebel z fałszywymi prorokami ich okłamywali! Przecież rozprawił się z bałwochwalczym kultem w państwie! Przecież na własne

oczy on i wszyscy widzieli cud spadającego ognia! A jemu się nie chce żyć… Ale, co tak naprawdę dzieje się w sercu Eliasza?
Emocje jakie nim targają są potężne. Owszem rozum mówi zrobiłeś dobrą robotę, ale serce jest rozdarte. Jeśli odniosłem sukces
i Bóg wygrał, to dlaczego uciekam? Dlaczego król jest takim tchórzem? Dlaczego Bóg nie zapewni mi ochrony? Dlaczego Wielki
Jahwe nie poskromi nienawistnej Izebel? Pytań było zapewne więcej… Dla Eliasza to godziny strasznej walki i wątpliwości.
Jednak Pan nie zostawia swojego sługi bez pomocy i posyła mu anioła, który nic nie tłumaczy, tylko podaje jedzenie. Mnie to
ciekawi, że Eliasz o nic nie pytał anioła, tylko zjadł i poszedł. I to ile aż 40 dni i 40 nocy! Cóż dało mu taką moc? Anioł? Chleb?
Chyba jedno i drugie. Może to był ten sam anioł, który później przyszedł do Jezusa w ogrodzie Oliwnym, gdy w nocy walczył
o nasze zbawienie…? Chleb, to nie był nawet chleb w naszym rozumieniu, tylko wypiekany na rozżarzonych kamieniach placek
z ciasta chlebowego, który nie miał w sobie aż tyle kalorii. Znaczenie jest symboliczne. Identycznego placka ok. 900 lat później
w sali na górze użył Jezus z Nazaretu ustanawiając Eucharystię. Tak, więc Eliasz został pocieszony przez anioła, posilony protoeucharystią i już wiedział co ma dalej robić.
Gdy Eliasz dociera do góry Horeb rozpoczyna się ciekawy dialog: „Co ty tu robisz Eliaszu? Odpowiedział: Pożera mnie zazdrość
o Pana, Boga zastępów. Izraelici odrzucili bowiem Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze, a twoich proroków pozabijali
mieczem. Ja sam pozostałem, a oni czyhają jeszcze i na moje życie. Idź – powiedział – stań na górze przed Panem” (1Krl 19,911).
W następnych wersetach może się wydawać, że prorok przez Boga został źle potraktowany. Nie otrzymał żadnej pochwały,
odpowiedzi, czy jakiegoś potwierdzenia, że ta walka ma sens, a kult Jahwe się odrodzi. Zamiast tego Eliasz otrzymuje wskazówki
co do namaszczenia Jehu na króla Aramu, a Elizeusza na swego następcę (zob. 1Krl 19,15-18). Ale może nie trzeba było słów.
Przez te 40 dni i nocy miał czas wszystko przemyśleć. To były swoiste rekolekcje w milczeniu i to jeszcze na pustyni. On w tej
wielkiej ciszy i odosobnieniu zrozumiał swoją misję i pedagogię Bożego działania. Przestał się szarpać i zbawiać świat… Zaufał
Bogu… Bez tego odosobnienia nie zostałby oczyszczony z czynnika ludzkiego i nie popatrzyłby na to wszystko Bożymi oczami.
Jeszcze taka jedna ciekawostka: Horeb to nie inna góra niż Synaj. Wniosek - Eliasz jak Mojżesz wstępuje na górę szczególnej
obecności Boga. To na Synaju Bóg zawarł z ludem przymierze. Może Eliasz potrzebował pooddychać tym świętym
powietrzem… A może wchodząc na tą górę musiał zobaczył tablice dziesięciorga przykazań, które u stóp Synaju rozbił Mojżesz,
gdy zobaczył niewierność ludu, a przez to odkryć, że to co działo się wtedy i to co dzieje się teraz tak naprawdę najbardziej rani
Boga…?! Hmmm Pokuszę się na jeszcze jedną myśl. Tam na górze Horeb Eliaszowi zostało namacalnie ukazane, że Bóg jest
obecny w powiewie łagodnego wiatru, a nie w potężnym wichrze, trzęsieniu ziemi, czy ogniu. Wniosek – Bóg widzi całą
nieprawość i grzeszność ludu, ale nie chce go zniszczyć, bo Jego domeną jest łagodność i miłosierdzie, a nie karanie!
Aktualizacja:
Nie można owocnie wejść na naszą górę Horeb, górę spotkania z Bogiem, jeśli nie przejdziemy wcześniej drogi odosobnienia.
Trzeba czasu i przestrzeni, w której Bóg oczyszcza nas z tego co światowe. Nawet jeśli robię sporo dobrych rzeczy, posługuję,
muszę znaleźć czas na ciszę, bo inaczej w pewnym momencie zatrzymam się na etapie sfrustrowanego Eliasza. Pustynia nas
przeraża, ale nie jesteśmy na niej sami Bóg posyła nam anioła (zastanów się kto teraz jest takim twoim aniołem pocieszenia?),
który nas pociesza i daje nam pokarm na drogę Eucharystię. Żeby usłyszeć Boga trzeba uciszyć swoje wnętrze. Gdy przyszedł
„szmer łagodnego powiewu” Eliasz spotkał Boga twarzą w twarz jak Mojżesz. To nawiązanie do Raju gdzie pierwsi rodzice
spotykali się z Panem w porze „powiewu wiatru”. Gdy zafundujemy sobie przestrzeń ciszy i pustyni doświadczymy rajskiej
bliskości z Bogiem!
Pytania do zastanowienia:
Co jest moim zwycięstwem nad „fałszywymi prorokami”?
Jaka jest moja modlitwa, czy widzę jej skutki/ owoce w moim i innych życiu?
Jaką mam dzisiaj trudność, kto lub co mnie prześladuje i muszę uciekać?
Czy znalazłem czas na wyjście na pustynię/ odosobnienie?
Czy na modlitwę staję oczyszczony jak Eliasz na Horebie, czy też rozdzierany przez wątpliwości i obawy?
Moje postanowienie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Z Bożym błogosławieństwem +
Ks. Mateusz Rutkowski

