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Na pustyni zniechęcenia (część 2)
o. Jerzy Zieliński OCD
Skarga

„Pan jest blisko skruNa górze Horeb Bóg zainterweniował ponownie i zapytał proroka wprost: „Co ty tu robisz,
szonych w sercu i wy- Eliaszu?”. Ten poskarżył się, że Izraelici zerwali Przymierze, rozwalili ołtarze, pozabijali prorobawia złamanych na ków i czyhają na jego życie, a jest już przecież ostatnim żyjącym świadkiem Przymierza. Uciekł
więc i pragnie wszystko zakończyć. Mimo że „płonął żarliwością”, nie obronił Przymierza. Zaduchu”
wiódł jako prorok. Nie ma już nadziei ani dla niego, ani dla narodu. Powodów swojego rozgoryczenia
Eliasz szukał wszędzie dookoła, ale nie widział ich jeszcze w sobie. Zestawiał swoją gorliPs 34, 19
wość i swoje starania z nienawiścią i przemocą Izraelitów. Jeszcze nie dostrzegał, że jego rozczarowanie wynika raczej z tego, że to, co się wydarzyło, nie pasowało do jego dotychczasowej wizji
bycia prorokiem Boga, według której działał i układał plany na przyszłość. Eliasz wyrzucił z siebie całą gorycz, rozczarowanie, a także lęk. Bóg swoim pytaniem sprowokował ten wybuch, wyrwał proroka z apatii, w jakiej trwał od wielu tygodni.
Objawienie
Jak Bóg zareagował na skargę Eliasza? „Wyjdź – powiedział – aby stanąć na górze wobec
Pana”. Eliaszowi, ogarniętemu zniechęceniem i rozgoryczeniem, nakazał przyjąć postawę proroka
i stanąć przed Jego obliczem. Nastąpiła teofania (objawienie się Boga), przypominająca te z czasów wędrówki Izraela. Tutaj jednak trzy podstawowe żywioły, które zazwyczaj towarzyszą teofanii: wiatr, trzęsienie ziemi i ogień, nie ukazały Boga, lecz poprzedziły Jego przyjście. On pojawił
się w szmerze łagodnego powiewu. Dopiero gdy Eliasz usłyszał ten szmer, wyszedł z jaskini i
zasłonił twarz, co oznaczało, że odczuł obecność Boga.
Co takiego powiedział Bóg prorokowi w tym dziwnym objawieniu? Prawdopodobnie to, że
jest obecny nie tylko w wydarzeniach ujawniających Jego moc (wiatr, trzęsienie ziemi i ogień),
doskonale odpowiadających Eliaszowej wizji bycia prorokiem. Jest obecny również w doświadczeniu ciszy, w doświadczeniu pozornej przegranej, pozornej nieobecności. Nawet wówczas, gdy
wszystko wydaje się stracone, On wciąż jest i wszystko znajduje się w Jego mocy. Dzięki tej
dziwnej teofanii Eliasz stanął przed szansą odkrycia wyzwalającej, ale zarazem trudnej do przyjęcia prawdy. Potrafił służyć Bogu Mocy; dopóki na jego słowo Bóg zamykał i otwierał niebo, dopóki zsyłał ogień, dopóki zwyciężał i rozwiązywał sprawy raz na zawsze, dopóty Eliasz chciał być
prorokiem. Nie znał jeszcze Boga, który cierpliwie znosi znieważenie przez człowieka. On wierzył w Boga doskonałości, zwycięstwa, udanych planów, harmonii. Nie potrafił służyć Bogu cierpienia, niemocy, pozornego milczenia.
Spotkania Wspólnoty
odbywają się we wtorki
17.00 Adoracja
Najświętszego Sakramentu
18.30 Msza Święta
19.00 spotkanie modlitewne w auli bł. Jana
Pawła II

Powrót
Po tym objawieniu Bóg zwrócił się do Eliasza z bezpośrednim nakazem: „Wyruszaj w swoją powrotną drogę i kontynuuj misję proroka!”. Odpowiedział też na skargę Eliasza, ukazał mu
minione wydarzenia z innej perspektywy: „Ty przecież nie wiesz i nie możesz wiedzieć, bo jesteś
tylko człowiekiem, że pozostawię w narodzie siedem tysięcy takich, którzy nie klękną przed Baalem i których usta nie ucałują go” (por. 1 Krl 19, 18). Eliasz otrzymał nową misję. Bóg polecił mu
namaścić nowych królów i swego następcę, Elizeusza z Abel-Mechola. Kryzys pustyni nie zrodził
w mgnieniu oka nowego Eliasza. Jego problemy i zmagania z własną niedoskonałą naturą nie
zniknęły nagle. Wrócił do tego samego środowiska, w którym żył przed kryzysem. Dzięki temu
doświadczeniu Eliasz odkrył jednak Boga, który może czekać, który działa przez słabość i który
nie potrzebuje proroka, by ten go bronił, lecz po to, by po prostu wykonał powierzoną mu misję.

Odpowiedzialni za
Wspólnotę
o. Wiktor Tokarski OFM
pasterz
tel. 17.853.34.95 w. 125
Barbara K.
lider
Wiesława M.
v-ce lider
Jacek F.
v-ce lider

Idąc przez życie, sami wybieramy ścieżki i sposoby zdobywania świętości. W swoich sercach stawiamy lustra i przeglądamy się w nich, sprawdzamy, czy pasujemy do obrazu świętości,
który sobie nakreśliliśmy. Nawet nie dostrzegamy, że w tych lustrach odbija się karykatura nas
samych, naszych planów, naszych pragnień, naszych dążeń. To wciąż jest dzieło człowieka. Jezus
rozbija więc nasze lustra, a w zamian daje nowe, w których odbija się już nie ludzka karykatura,
lecz Jego Najświętsze Oblicze, bardzo często cierpiące.

Słowo Boże do medytacji

Animatorzy Diakonii
Barbara K.
diakonia adoracyjna
Marta F.
diakonia prorocka

−
−
−
−
−
−
−

śr – Łk 7, 31-35 Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego
cz – Łk 7, 36-50 Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała
pt – Mt 9, 9-13 Powołanie Mateusza
so – Łk 8, 4-15 Przypowieść o siewcy
n – Mk 9, 30-37 Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich
pn – Łk 8, 16-18 Przypowieść o lampie
wt – Łk 8, 19-21 Krewni Chrystusa

Intencje do modlitwy

Jacek F.
diakonia modlitwy wstawienniczej i uwolnienia
Agnieszka R.
diakonia nauczania
Jolanta S.
diakonia uwielbienia
Barbara S.
diakonia miłosierdzia
Anna O.
diakonia wprowadzająca
dla kobiet
Paweł K.
diakonia wprowadzająca
dla mężczyzn
Wiesława M.
diakonia organizacyjna
Daniel Ch.
diakonia porządkowa
Dane fundacji:
Fundacja Charismata
im. św. Pawła Apostoła
ul. Sokoła 8
35-010 Rzeszów

W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do prowadzenia Kościoła.
O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, chęć do służby i ochronę przed zniechęceniem. O rozbudzenie daru proroctwa i umocnienie diakonii prorockiej. O rozbudzenie daru 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, Fundacja Charismata i inne).
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. Od 17 września ruszyły zapisy na dwuletnie Studium Biblijne prowadzone przez wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Szczegóły na stronie:
http://www.zywawiara.pl/kalendarz/art-1038.html
2. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszej Wspólnoty na spotkanie (przy ognisku), które odbędzie się w sobotę 06 października w Winnicy Maria Anna w Wyżnym.
Spotykamy się przed Bazyliką. Wyjazd o godzinie 14:30.
3. Najbliższe katechezy: 02 października – gość – Brygida Grysiak „Wybrałam życie”; 13 listopada – gość – Sławomir Zatwardnicki „Jak pojedynkować się o Kościół”?; 11 grudnia
– gość – Anna Golędzinowska „Ocalona z piekła”. Szczegóły na stronie internetowej:
www.katechezy.bernardyni.rzeszow.pl
4. 3-4 listopada odbędzie się Podkarpackie Forum Charyzmatyczne. Udział w tym forum będziemy traktować jako nasze wspólnotowe rekolekcje jesienno-zimowe. Prosimy wszystkich o zapisy na te rekolekcje u animatorki diakonii organizacyjnej Wiesi. Koszt 20 zł.
bez wyżywienia lub 40 zł. z wyżywieniem (obiad i kolacja w sobotę) plus transport.
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