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„Pan jest blisko skru-
szonych w sercu i wy-
bawia złamanych na 
duchu” 

 
Ps 34, 19 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na pustyni zniechęcenia (część 1) 
 o. Jerzy Zieliński OCD 

 

              Idąc przez życie, sami wybieramy ścieżki i sposoby zdobywania świętości. W swoich sercach 

stawiamy lustra i sprawdzamy, czy pasujemy do obrazu świętości, który sobie nakreśliliśmy. Nawet nie 

dostrzegamy, że w tych lustrach odbija się karykatura nas samych. To wciąż jest dzieło człowieka.  

              W cierpieniu Bóg przeobraża serce człowieka. W tym celu wprowadza je w doświadczenie 

pustyni, które polega na przejściu przez sytuacje dotąd nieznane, utrapienie, głód oraz własną nędzę. 

Ta specyficzna forma cierpienia wiedzie do poznania tajemnic własnego serca. Proces ten przechodzą 

wszyscy biblijni przyjaciele Boga. Nie był on oszczędzony nawet tak wielkiemu prorokowi jak Eliasz. 

              Nie wiemy, w jaki sposób Eliasz został powołany ani jakie były początki jego działalności. 

Pismo Święte podaje jedynie, że urodził się w Tiszbe w Gileadzie. Poznajemy go w chwili, kiedy w 

groźnych słowach przepowiada królowi Achabowi długotrwałą suszę. Już jego imię, Elijahu – „Bo-

giem moim jest Jahwe”, nasuwa myśl, że za jego słowami krył się Boży nakaz. Prorocka misja Eliasza 

przypada na IX w. przed Chrystusem, kiedy to na skutek działalności Jezabel, fenickiej małżonki króla 

izraelskiego Achaba, w życiu narodu wybranego zaczyna dochodzić do głosu kult Baala, fenickiego 

bóstwa płodności. Achab postawił bóstwu świątynię w Samarii i za namową żony uśmiercił setki pro-

roków Boga Jahwe. Ocalał jedynie Eliasz. „Sprowadzona” przez niego dwuletnia susza była karą za 

odstępstwo Izraela. 

              Konfrontacja nowego kultu z wiarą w jednego Boga osiąga swoje apogeum podczas próby na 

wzgórzu Karmel. Wydarzenia te barwnie opisuje pierwsza Księga Królewska w rozdziale osiemna-

stym. Na rozkaz króla cały lud zgromadził się na szczycie góry, aby być świadkiem swoistego poje-

dynku między Eliaszem a wyznawcami fenickiego bóstwa. Przygotowano dwa ołtarze ofiarne – jeden 

dla Baala, drugi dla Jahwe. Czterystu pięćdziesięciu proroków Baala przez kilka godzin bezskutecznie 

wzywało imienia swojego bóstwa, aby odpowiedziało ogniem, podpalając drewno na swoim ołtarzu. 

Tymczasem po modlitwie Eliasza „spadł ogień od Pana”; zapłonęło nie tylko drewno na ołtarzu Boga 

Jahwe, ale też trawa i kamienie wokół niego. Uniesiony zwycięstwem Eliasz wytracił wszystkich pro-

roków Baala, następnie – przekonany o końcu swej misji – „otworzył niebo”, aby wreszcie spadł 

deszcz. 

 

Ucieczka 
              Chociaż Eliasz wykazał podczas tej próby, że to Jahwe jest Bogiem prawdziwym, okazało się, 

że musi uciekać przed zemstą królowej Jezabel. Gdy dowiedział się, że pragnie ona jego śmierci, prze-

straszył się. Kiedy zaś, przez wyrok królewski, stał się człowiekiem wyjętym spod prawa, nie pozosta-

ło mu nic innego, jak szukać schronienia na pustyni. Uciekł nie tylko od królowej Jezabel, ale także od 

swej prorockiej misji, od odpowiedzialności za swój naród. 

              Porzucił nawet swego sługę, myśląc, że ten nie będzie mu już potrzebny. Wyczerpany cało-

dzienną wędrówką siadł pod janowcem i żalił się Bogu. Do tej pory wszystko wydawało się w jego 

życiu iść właściwym torem. Był bohaterem Izraela, prorokiem Boga żywego, dokonywał dla Niego 

wielkich dzieł. A tu niespodziewanie, w momencie największego powodzenia, harmonia i pokój jego 

życia zostały doszczętnie zniszczone. Eliasz nie tylko zrezygnował z misji – prosił także Boga o 

śmierć. Wielki prorok, który słowem zamknął niebo, by nie dawało deszczu, który sprowadził na zie-

mię ogień, w jednej chwili zmienił się w zwykłego, przerażonego człowieka... Oto potęga ludzkiej 

słabości. 

 

Rezygnacja 
              Ogarnięty zwątpieniem i zniechęceniem Eliasz ułożył się pod janowcem i zasnął. Wtedy nad 

swoim zdesperowanym prorokiem pochylił się Bóg. Pojawił się Jego posłaniec – anioł, który przyniósł 

pożywienie i nakazał prorokowi, by powstał, jadł i pił. Bóg nakazał mu dalej żyć. Jedz, a więc żyj. 

Eliasz nie od razu jednak porzucił pragnienie śmierci – po spożyciu posiłku ponownie zasnął. Czynił 

tak wielokrotnie. Zsyłając posiłek, Bóg dawał mu do zrozumienia, że cierpienie niekoniecznie musi 
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służyć śmierci. Często jest etapem prowadzącym do życia nastawionego na całkowitą zależność od 

Boga. Dlatego anioł Pański stale powtarzał Eliaszowi: „Wstań i jedz, bo przed tobą długa droga!”. Bóg 

nie zgodził się, by prorok zrezygnował ze służby. Przeciwstawił się jego desperacji. Nie tylko chciał, 

aby Eliasz w dalszym ciągu żył, lecz również, aby na nowo podjął podróż. Musi iść dalej, aby się prze-

konać, że nie wszystko jest stracone. Na razie Bóg nie stawia przed nim żadnych prorockich zadań, 

mówi mu tylko: „Idź”. Posłuszny Eliasz wyruszył, ale nie był jeszcze gotowy na porzucenie swego 

zniechęcenia. Kiedy po czterdziestu dniach wędrówki dotarł do góry Horeb, zamiast zapytać Boga o 

nowe polecenia, wszedł do jaskini i po raz kolejny zasnął.   

              Co działo się w sercu Eliasza? Zapewne widział rzeczywistość w czarnych barwach, wszystko 

utraciło dla niego sens. Był przekonany, że jego starania poszły na marne. Nie dopuszczał do siebie 

myśli, że wydarzenia na górze Karmel mogły przemienić serca Izraelitów. Świadomie trwał w stanie 

zniechęcenia, a nawet jeszcze bardziej się w nim pogrążał. Okazało się, że w tym śmiertelnym letargu 

można się zadomowić, można się dobrze poczuć. Eliaszowi było wygodnie nie podejmować walki o 

życie, a jedynie biernie oczekiwać tego, co się stanie. Nic go nie obchodziło. Jego ciągłe zapadanie w 

sen obrazuje, że – mimo wyraźnych wezwań Boga – niczego nie chciał zmieniać [c.d.n.].                                                                                  

Słowo Boże do medytacji 

 śr – Łk 4, 38-44 Liczne uzdrowienia 

 cz – Łk 5, 1-11 Cudowny połów ryb i powołanie Apostołów 

 pt – Łk 5, 33-39  Nowość nauki Jezusa 

 so – Mt 1, 1-16. 18-23 Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego 

 n – Mk 7, 31-37 Uzdrowienie głuchoniemego 

 pn – Łk 6, 6-11 Uzdrowienie w szabat 

 wt – Łk 6, 12-19 Wybór Apostołów 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła. 
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, chęć do służby i ochronę przed zniechęce-

niem. O rozbudzenie daru proroctwa i umocnienie diakonii prorockiej. O rozbudzenie da-

ru tłumaczenia języków, o dar rozeznawania proroctw, o dar jedności we Wspólnocie, o 

to, aby Duch Święty prowadził spotkania modlitewne. 
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, 

portal Żywa Wiara i inne).  

 O błogosławieństwo w procesie tworzenia fundacji. 
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia. 

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin  

i bliskich. 
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. W dniach 7-12 września zapraszamy na odpust ku czci Matki Bożej Rzeszowskiej  

„Kościół naszym domem”. Szczegóły na stronie http://www.bernardyni.rzeszow.pl/ 

2. W dniach 9-10 września odbędą się w Boguchwale rekolekcje Eucharystia Sercem Ko-

ścioła  udziałem o. Josepha Vadakkela charyzmatycznego kapłana z Indii skierowane do 

wszystkich tych, którzy jeszcze głębiej pragną doświadczyć przemieniającej Bożej obec-

ności w Eucharystii. Szczegóły i plan rekolekcji na naszej stronie www.żywawiara.pl 

3. Dnia 2 października gościem katechezy audiowizualnej będzie Brygida Grysiak, dzienni-

karka TVN24 zaangażowana w obronę ludzkiego życia. Niedawno wydała książkę, pt. 

"Wybrałam życie" opisującą historie kobiet, które pomimo różnych trudności nie zdecy-

dowały się na aborcję, ale pozwoliły swoim dzieciom przyjść na świat. 

4. 3-4 listopada odbędzie się Podkarpackie Forum Charyzmatyczne. Zainteresowanych pro-

simy o kontakt z animatorką diakoni organizacyjnej Wiesią. 

  

 
 

 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280 

 e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com  www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  

http://www.bernardyni.rzeszow.pl/

