
Rozważania Biblijne – 26 czerwca 2022 

 

 

Pierwsze czytanie -  z pierwszej Ksiegi Krolewskiej  19, 16; 19-21 

« Pan rzekł do niego: Później namaścisz Jehu, syna Nimsziego, na króla Izraela. A 

wreszcie Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie. 

[Eliasz] stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par 

[wołów] przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił 

na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, 

powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za 

tobą». On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem?» Wtedy powrócił 

do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich 

mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał 

się jego sługą.  

 

- Eliasz i Elizeusz sa wielkimi prorokami Starego Testamentu. Ich misje opisane sa 

w pierwszej i drugiej ksiedze Krolewskiej, ktore naleza do tak zwanych « ksiag 

historycznych », opisujacych czasy pieciu wiekow (od dziesiatego do szostego 

wieku pne). Zapisane sa w nich jednoczesnie dwie rownorzedne historie: zycie 

dwoch dynastii (polnocnej i poludniowej). Po smierci Salomona, w 933 roku pne, 

ziemia Izraela zostala podzielona na dwa rozne krolestwa: polnocna czesc 

zachowala nazwe Krolestwa Izraela, a poludniowa – Krolestwa Judy.  



- Jednak Ksiegi Krolewskie nie sa typowymi ksiegami historycznymi, 

zachowujacymi obiektywizm. Ich celem jest przekazanie przeslania teologicznego 

– kerygmy gloszacej, ze narod wybrany jest szczesliwy tylko wowczas, gdy jest 

wierny Przymierzu. Ten, kto jest Mu wierny, sieje wokol siebie pokoj i 

sprawiedliwosc. W przeciwnym wypadku dochodzi do przemocy, nienawisci, 

niesprawiedliwosci… A czasy opisane w Ksiegach Krolewskich obfituja wlasnie w 

wojny, idolatrie, niezdrowe rywalizacje, poszukiwanie wladzy i bogactwa, w 

klamstwa, kradzieze i zabojstwa… 

Prorocy Eliasz i Elizeusz, zyjacy w dziewiatym wieku pne, poswiecaja wszystkie 

swe sily i czas na nawolywanie do wiernosci Bogu Jedynemu.  

 

 

Czytanym dzis fragment zawiera opis powolania Elizeusza : 

 

• « Wtedy Pan rzekł do niego: Później namaścisz Elizeusza, syna Szafata z 

Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie. »  

 

 -  Slowa te wyraznie pokazuja, ze to sam Bog powolal proroka Elizeusza oraz 

     ze prorok Eliasz przekazuje i wypelnia Jego slowa.  

 - Eliasz zastaje Elizeusza przy pracy na roli – orzacego ziemie wolami. Bog     

    czesto powoluje w momencie gdy czlowiek sie tego nie spodziewa, w czasie  

    wykonywania przez niego codziennych obowiazkow… Mojzesz, Dawid i Amos 

    pasli owce, Gedeon obrabial zboze, Saul wracal z wolami z pola…  

Podobnie w Nowym Testamencie, Jezus powoluje Mateusza w chwili, gdy ten 

pracuje w swym biurze celnika, a innych Apostolow gdy lowia ryby. 

 

« Eliasz odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par [wołów] 

przed nim, a on przy dwunastej. » 

- W jezyku biblijnym cyfra « 12 » oznacza doskonale wypelnienie ; Eliasz jest przy 

12-tej parze wolow, co znaczy, ze konczy swa prace i moze zaczac nowa : 

poswiecic sie misji, jaka Bog mu wlasnie powierza… 

 

« Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. » 

- Byl to gest zaproszenia do udzialu w misji. Dlatego Elizeusz « zostawił woły i 

pobiegł za Eliaszem  i powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, 

abym potem poszedł za tobą». Znaczy to, ze dobrze zrozumial gest Eliasza.  

 

«Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem? » 

- Tymi slowami Eliasz przypomina Elizeuszowi, ze jest wolnym czlowiekiem. 

Zaznacza tez, ze przyjecie powolania Bozego jest radykalnym wyborem, zaklada 

bowiem opuszczenie bliskich i calkowite zwrocenie sie ku przyszlosci.  

 



« wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso 

oraz dał ludziom, aby zjedl » 

- Elizeusz w calkowitej wolnosci zegna sie z rodzicami, nastepnie zabija dwa woly i 

sklada je w ofierze.  

To jest gest pozegnania oznaczajacy tez, ze odtad Elizeusz juz niczego nie 

posiada i ze jest teraz calkowiecie wolny i gotowy pojsc za Eliaszem, by wypelnic 

misje, do jakiej powolal go Bog.  

Wiele lat pozniej, gdy Eliasz zostanie wziety do Nieba, Elizeusz podniesie jego 

plaszcz i w ten sposob « przywdzieje » misje Eliasza… 

- Swiety Pawel posluzyl sie ta symbolika odzienia, tlumaczac czym jest chrzest 

swiety :  

« wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w 

Chrystusa. » (Ga 3, 27)  
 

 - W ten sposob Pawel tlumaczy, ze kazdy ochrzczony jest powolany do 

uczestniczenia w misji samego Chrystusa.  

 

 

 

 

 

Psalm 16, 1-2; 5-10 

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,  

mówię Panu: «Tyś jest Panem moim;  

Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:  

To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.  

 

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,  

bo nawet nocami upomina mnie serce.  

Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,  

nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.  

 

Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,  

a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,  

bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu  

i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.  

 

Ukażesz mi ścieżkę życia,  

pełnię radości u Ciebie,  

rozkosze na wieki po Twojej prawicy.  

 



“Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego: « To właśnie Ty mój los 

zabezpieczasz » 

- Jest to aluzja do specyficznego statutu Levitow: w czasie podzialu Palestyny na 

potomkow Jakuba, Levici nie otrzymlali ziemi: ich dziedzictwem zostala Swiatynia 

i sluzba w niej. Cale ich zycie poswiecone jest sluzbie Bogu. Nie posiadali wiec 

zadnego zrodla utrzymania. Zyli ze skladanych dziesiecin i z czesci miesa, 

skladanego w ofierze.   

 

« nawet nocami upomina mnie serce…Stawiam sobie zawsze Pana przed 

oczy » 

- To Levici, zmieniajac sie co kilka godzin, strzega Swiatyni we dnie i w nocy. 

 

W pierwszym etapie Objawienia, prorocy walcza o to, by narod wybrany byl wierny 

swemu Bogu. W pozniejszym etapie, zrozumie on, ze jego Bog jest tez Bogiem innych 

narodow. To bedzie duzy przelom, gdyz dotad wyobrazano sobie, ze kazdy narod czy 

lud ma swojego Boga. 

Bog Izraela obiecuje mu wolnosc i szczescie, ale w zamian daje mu prawo, 

zabraniajace mu wierzenia w innych bogow i skladania im ofiar.  

 

« Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej 

prawicy » 

- Co znaczy, ze narod wybrany pragnie szukac pomocy tylko u swego Boga. 

- Spiewany dzis psalm wyraza te trudna walke o wiernosc Bogu Jedynemu.  

- Narod wybrany wspomina obietnice Boze i Jego blogoslawienstwa wiedzac, ze to 

czego Bog wymaga, zawsze wyplywa z Jego milosci –  jest to jedyna droga do 

szczescia i wolnosci… 

 

« Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek…. Ukażesz mi ścieżkę życia, 

pełnię radości u Ciebie » 

 

- Co znaczy, ze Bog nigdy nie pozwoli, by narod wybrany zaginal.  

- Wiele wiekow pozniej, po smierci i zmartwychwstaniu Jezusa, mozemy z radoscia 

powtarzac te slowa, pelne nadziei : 

 « … nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie 

zaznał grobu. Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na 

wieki po Twojej prawicy. »  
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