
 

 

 

 

 

 

Pierwsze czytanie z pierwszej ksiegi Krolewskiej 19, 4 - 8 

Eliasz zląkłszy się, powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do Beer-Szeby w Judzie i 

tam zostawił swego sługę,  a sam na [odległość] jednego dnia drogi poszedł na 

pustynię. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: «Wielki 

już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków». Po 

czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: «Wstań, jedz!» 

Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i 

znów się położył. Powtórnie anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: «Wstań, jedz, 

bo przed tobą długa droga». Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego 

pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do Bożej góry Horeb. 

- Czytany dzis fragment nawiazuje do lat 875-850 przed nasza era, do czasow 

poslugi proroka Eliasza zwanego Tiszbitą, gdyz pochodzil z Tiszbe w Gileadzie 

– owczesnej, polnocnej czesci Izraela (dzisiaj teren Jordanii). 

 



 

 

- Imie Eliasz znaczy: 

• „Bogiem jest Jah” (“Jah” to pierwsza sylaba Imienia Boga Jedynego), 

• „moim Bogiem jest Jahwe” i dobrze odzwierciedla jego zycie, ktore bylo 

nieustanna walka z idolatria. 

- Krolestwo polnocne, w ktorym zyl prorok Eliasz, przezywalo ciezki kryzys 

religijny: krol Aszab poslubil poganska ksiezniczke Jezabel, corke krola Sidona, 

ktory adorowal boga Baala. Jezabel po slubie nie tylko nie zmienila religii ale 

tez wprowadzila idolatrie w samym palacu krolewskim Samarii. Wprowadzila sie 

do niego wraz ze statuetkami bogow poganskich i z niezliczona iloscia 

kaplanow i kaplanek poganskich, ktorzy narzucali wszystkim swoje poglady i 

wierzenia… 

Czytany dzis fragment dotyczy kluczowych wydarzen z czasu trudnej relacji 

proroka Eliasza z krolowa Jezabel. Mozna go pdzielic na dwa etapy: 

 

1) Czasu wielkiej suszy 

W dziewiatym wieku przed nasza era, na Dalekim Wschodzie, panowala wielka 

susza. Pisal o niej historyk Jozef Flawiusz w pierwszym wieku naszej ery. Susza 

w cywilizacji rolniczej oznaczla glod i smierc wielu osob. W krotkim czasie 

zniknely wowczas z mapy liczne miasta. 

Uprzedzony przez Boga Eliasz, oznajmia uroczyscie Achabowi : 

•  «Na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę! Nie będzie w tych latach ani 

rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem». (1 Krl 17,1), co znaczy : « Bog jest 

jedynym Panem swiata, a wasi bozkowie nie maja zadnej mocy ani wladzy. » 

Nastepnie ukryl sie w dolinie Kerith : « Potem Pan skierował do niego to słowo: 

«Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na 

wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię 

tam żywiły».( 1 Krl 17, 2-4) 

Nadal trwala susza, zniknela rzeka…Bog poslal Eliasza do odleglej Sarepy, 

lezacej kolo Sydonu. Tam Eliasz przyszedl z pomoca wdowie i odwdzieczajac 

sie jej za doznana goscine, sprawil dwa cuda. 

 

2) Ofiary zlozone na gorze Karmel 

- Po dwoch latach suszy, Bog zapowiada, ze niedlugo spadnie deszcz. Wysyla Eliasza, 

aby uprzedzil Achaba. Jednak Eliasz nie poprzestaje na przekazaniu dobrej nowiny i 

probuje wykorzystac te sytuacje na korzysc Boga, w ktorego wierzy. Rzuca wiec 

wyzwanie prorokom bozka Baala pytajac ich : « kto, Baal czy Bog Izraela moze zeslac 

ogien z nieba ? » 

Zaraz po rzuceniu tego wyzwania, na gorze Karmel powstaja dwa gigantyczne oltarze 

ofiarne : jeden jest budowany przez Eliasza dla Boga Izraela, a drugi przez czterystu 
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kalpanow Baala dla ich bozka. Nastepnie kalplani Baala, przez caly dzien modlili sie 

do niego bez skutku…potem modli sie Eliasz: 

« Następnie w porze składania ofiary z pokarmów prorok Eliasz wystąpił 

i rzekł: «O Panie, Boże Abrahama, Izaaka oraz Izraela! Niech dziś będzie 

wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twój sługa na Twój rozkaz to 

wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Panie! Wysłuchaj, aby ten lud 

zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty nawróciłeś ich serce». A wówczas 

spadł ogień od Pana <z nieba> i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, 

jako też pochłonął wodę z rowu. Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem 

rzekł: «Naprawdę Jahwe jest Bogiem! Naprawdę Pan jest Bogiem!» Eliasz 

zaś im rozkazał: «Chwytajcie proroków Baala! Niech nikt z nich nie ujdzie!» 

Zaraz więc ich schwytali. Eliasz zaś sprowadził ich do potoku Kiszon i tam ich 

wytracił.” (1 Krl 18, 36-40) 

- Eliasz dzialal tu « na wlasna reke »…a Bog wysluchawszy jego modlitwe, 

sprawil, ze spadł ogień z nieba. Zdenerwowalo to krolowa Jezabel, ktora 

zagrozila kara smierci Eliaszowi. Zmuszony jest wiec uciekac. To wlasnie w tym 

momencie zaczyna sie nasze dzisiejsze czytanie. 

 

« Eliasz zląkłszy się, powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do Beer-Szeby w 

Judzie i tam zostawił swego sługę,  a sam na [odległość] jednego dnia drogi 

poszedł na pustynię. » 

- Eliasz zostawiwszy swego sluge w Bar Szebie, zmeczony, podupadly na duchu, 

samotnie idzie na pustynie. Usiadlszy pod jalowcem, modli sie : 

«Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich 

przodków». 

- I wlasnie wtedy doswiadcza obecnosci Boga wspolczacego: Jego Aniol przynosi 

mu pozywienie: “ Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban 

z wodą. Zjadł więc i wypił, i znów się położył. Powtórnie anioł Pański wrócił 

i trącając go, powiedział: «Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga». 

 

- Posiliwszy sie, Eliasz bedzie szedl czterdziesci dni i nocy na gore Synaj (zwana 

takze gora Horeb przez mieszkancow polnocy kraju). Idzie tam nie przez 

przypadek ale dlatego, ze wlasnie w tym miejscu Bog objawil sie Mojzeszowi w 

krzaku ognistym. Tam objawil Swoje Imie i przychylnosc dla swego narodu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PSALM  34, 2-9 

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,  
na ustach moich zawsze Jego chwała. 

Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,  
niech słyszą pokorni i niech się weselą! 

Uwielbiajcie ze mną Pana,  
imię Jego wspólnie wywyższajmy! 

Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał  
i uwolnił od wszelkiej trwogi. 

Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,  
a oblicza wasze nie zaznają wstydu. 

Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał,  
i wybawił ze wszystkich ucisków. 

Anioł Pana zakłada obóz warowny  
wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. 

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,  

szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. 

- W spiewanym dzis psalmie, narod wybrany opowiada swoja historie zycia w 

Przymierzu. 

- Jest to pslam: 

• Alfabetyczny o charakterze akrostychu. Kazdy jego wiersz zaczyna sie od 
kolejnej litery alfabetu hebrajskiego. Niestety cechy psalmów alfabetycznych 
nie są zachowane w przekładach na inne języki. Kazdy psalm alfabetyczny 
przypomina, ze cale zycie narodu wybranego nalezy do Boga: od A do Z. 

• Bedacy modlitwa dziekczynienia za dar Przymierza. 
 

“Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. 
“ 

- W jezyku biblijnym slowa “spogladac na” czy “wznosic oczy ku” sa wyrazem 

adoracji Boga. 

 

“Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. (…)Oto 
biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków. Anioł Pana 
zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.” (w. 5, 7-8) 
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- Narod wybrany jest swiadkiem dzialania Boga, Jego pomocy, Jego pochylania 

sie nad cierpiacymi… 

• “Pan mówił: Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i 

nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego 

uciemiężenie.” ( Wyj 3,7) 

 

“Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków. “ 

- Tym biedakiem jest nie tylko narod wybrany. W ten sposob odkrywa on dwa 

aspekty swojej misji : 

1. Dawanie swiadectwa ufnosci pokladanej w Bogu. 

Misja narodu wybranego jest ukazywanie wszystkim pokornym tego swiata, na 

czym polega pokladanie ufnosci w Bogu i ze wiara jest zyciem w dialogu z Bogiem. 

2. Wspoldzialanie z dzielem Boga. 

Drugim aspektem tej misji jest wspoldzialanie z dzielem Boga, jak wczesniej 

robili to Mojzesz czy Jozue, pozostajac « narzedziami » w Jego rekach. 

• Narod wybrany jest zaproszony do bycia « uchem otwartym » na potrzeby 

« biedaka » i na bycie gotowym do stania sie « narzedziem » w rekach 

przychodzacego z pomoca Boga… 

• Powolaniem narodu wybranego jest utrzymac, na przestrzeni wiekow, ten 

krzyk wolajacego o pomoc, utrzymac te swoista polifonie cierpienia, 

uwielbienia Boga i nadziei… 

« Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo 

Boże. » (Lk 6,20) 

- Co znaczy : 

1. cieszczie sie i radujcie bo Bog nie jest gluchy na wasze wolanie, z pewnoscia 

przyjdzie wam z pomoca…wybral sobie « instrumenty », ktore dzialac beda w 

Jego Imieniu… 

 

2. « Blogoslawieni ubodzy duchem » : ci, ktorzy potrafia rozpoznac swoje 

ubostwo i ktorzy osmielaja sie wolac do Boga o pomoc… Bowiem tylko On moze 

zaradzic wszystkim formom ubostwa… 

 

• « Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. » (Mt 5,3) 
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