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Pierwsza Księga Królewska - Szmer łagodnego powiewu 

 
 

Początkowo Pierwsza i Druga Księga Królewska stanowiły jedną księgę.                     

Ich autorzy czerpali z materiałów źródłowych, do których dziś nie mamy dostępu, 

między innymi z zaginionej Księgi Kronik Królów Judy, a poza tym z tradycji ustnej i 

pamięci historycznej swojego narodu. 

Na początku Pierwszej Księgi spotykamy Dawida już na łożu śmierci; jest mniej 

więcej rok 970 przed Chrystusem. Pod koniec Drugiej Księgi trafimy na oblężenie 

Jerozolimy przez babilońskiego króla Nabuchodonozora, w 587 roku p.n.e. 

Obie Księgi zatem obejmują dzieje monarchii na przestrzeni ponad 400 lat, z takiej 

perspektywy mogłaby to być książka niemal nieczytelna, rodzaj kroniki dziejów 

monarchicznych ... rzecz wyjątkowo ciężkostrawna. 

Cóż, to poniekąd prawda, jednak jak to z Biblią bywa, nie wszystko da się 

przewidzieć. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się dziejami królestw, bitew                         

i sojuszy, które mogłyby interesować jedynie historyków, staje się w końcu 

świadectwem tego, jak Izrael ocenia siebie i własne dzieje w świetle wierności 

Przymierzu. 

Pierwsza Księga Królewska składa się z 22 rozdziałów. 

Pierwszych 11 opowiada o trudnym dziedzictwie tronu Dawidowego, z objęciem 

władzy przez Salomona, który, o czym warto zawsze pamiętać, jest synem Betszeby 

ze słynnego grzechu Dawida. 

Praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że marzenie o zjednoczonych pod 

jednym berłem królestwie Izraela kończy się właśnie z nim. 

Zaledwie rozpoczęta historia monarchii Dawidowej wydaje się już kończyć, gdyż                

w momencie śmierci Salomona państwo dzieli się na dwa królestwa: Izraela na 

północy i Judy na południu. 



Jednak tym, co najbardziej uderza, jest sposób, w jaki potraktowana zostaje postać 

króla Salomona, którego od 2 do 10 rozdziału wychwala się za jego przysłowiową  

mądrość, a który niemal raptownie, w kilku wersach rozdziału 11, zostaje jakby 

usunięty ze sceny. 

Rzeczywiście, Salomon, najmędrszy z królów, ten, który wolał dar mądrości od 

daru potęgi i wybudował wielką świątynię Pana, zwrócił serce ku innym bogom. 

Grzech bałwochwalstwa nie umniejsza jednak jego chwały, która wydaje się niemal 

nienaruszona, natomiast ciężar tej winy spada na potomków władcy. Jakby Izrael 

wstydził się i próbował puścić w niepamięć tak nieprzewidziane przewinienie. 

Należy zwrócić uwagę na dwie sprawy w drugiej części Księgi, na: 

❖ teologię dziejów, która ożywia narrację,  

❖ pojawienie się wielkiego proroka Eliasza, będącego centrum drugiej części. 

Począwszy od 11 rozdziału autor Księgi, deuteronomista, interpretuje wszystkie 

wydarzenia z dziejów monarchii ściśle według klucza religijnego; historia i teologia 

splatają się w jedną opowieść. Izrael układa dzieje monarchii, nie wymyślając, lecz 

opracowując, w świetle wiary   i w wierności Przymierzu, rzeczywiście zaistniałe 

fakty. 

Obok tej starannej rekonstrukcji "oficjalnych" postaci królów obecni są, jak 

to zwykle bywa w Biblii, ludzie zmieniający bieg dziejów i nadający sens 

opowieściom, które bez nich okazałyby się zbyt płytkie. Tak właśnie jest                                 

w przypadku proroka Eliasza. 

 

Pierwszą Księgę Królewską trzeba więc przeczytać, aby poznać historię tego, 

kogo uznajemy za pierwszego i największego z proroków. 

Nieprzypadkowo w Ewangelii Jezus odwołuje się do tego Eliasza, "który miał 

przygotować drogę Mesjaszowi", i to właśnie ten Eliasz, wraz z Mojżeszem, ukazuje 

się na górze Tabor w dniu Jego przemienienia. 

Znacząca postać, o której raz jeszcze wiara Izraela opowiada w zdumiewający 

sposób. 

❖ Najpierw potężny, władczy podczas starcia z 450 prorokami Baala na górze 

Karmel, 

❖ Potem brutalny, kiedy zabija ich po kolei, 

❖ Wreszcie wylękniony zbieg na pustyni, kiedy królowa Izebel nastaje na 

jego życie. 



Tam, na górze, dzieje się coś wyjątkowego: rozdział 19 trzeba stale na nowo 

odczytywać. To swoista wizja w tekście biblijnym, który do tej pory wszelkimi 

sposobami starał się potwierdzać chwałę Boga, wysławiać Jego potęgę, 

wskazywać Jego obecność. 

Na Horebie Eliasz odkrywa, że  

❖ pojawia się gwałtowny wicher, tez sam, który rozdzielił wody Morza 

czerwonego, ale Boga nie ma w wichrze; 

❖ jest trzęsienie ziemi, jak to, które słychać było na górze Synaj, ale Boga nie 

ma w trzęsieniu ziemi; 

❖ jest ogień, jak przy pierwszym objawieniu Mojżeszowi, ale tym razem 

Boga nie ma w tym ogniu; 

❖ wreszcie pojawił się podmuch wiatru, szmer łagodnego powiewu, szelest 

lekkiej ciszy - i wtedy Eliasz pojmuje, że stoi przed swoim Bogiem. 

Fragment, który dzieli na dwoje historię Izraela i jego rozumienie tajemnicy Boga. 

Trzeba go czytać, aby każdy wierzący, jak Eliasz, liczył się z Bogiem, który nie 

zawsze jest tam, gdzie sobie wyobrażamy albo gdzie nam się wydaje, że powinien być. 

Który jest nie tylko mocą, siłą, zwycięstwem, ale również obecnością tak 

niezauważalną, że bierzemy ją za Jego pozorną nieobecność. 

 

Dobrej lektury! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ks. Marcel Debyser "Biblia dla moich parafian" 

Jak czytać, aby rozumieć 
 

Wyd. Święty Wojciech, Poznań 2019 
 
 

➢ Rozdział jedenasty:  Eliasz i Elizeusz 
 

Druga Księga Królewska:  
Bóg posłał swego proroka, by ożywił miłość Jego ludu 

 

Tam wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do 

niego słowo i przemówił: Co ty tu robisz, Eliaszu?  A on odpowiedział: 

Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici 

opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili 

mieczem. Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje 

życie.  Wtedy rzekł: Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana! A oto Pan 

przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały [szła] 

przed Panem; ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze - trzęsienie ziemi: Pan 

nie był w trzęsieniu ziemi.  Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w 

ogniu. A po tym ogniu - szmer łagodnego powiewu.  Kiedy tylko Eliasz go 

usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. 

A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: Co ty tu robisz, Eliaszu?  Eliasz zaś 

odpowiedział: Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż 

Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków 

zabili mieczem. Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje 

życie.  Wtedy Pan rzekł do niego: Idź, wracaj twoją drogą ku pustyni Damaszku. 

A kiedy tam przybędziesz, namaścisz Chazaela na króla Aramu. 

 

Jeśli Eliasz był obecny przy przemienieniu Pańskim, to dlatego, że odgrywa ważną 

rolę w przymierzu ze zmartwychwstałym Jezusem. Jest on bardzo często wymieniany 

w Nowym Testamencie, stąd też dla każdego z nas i dla całego Kościoła tak ważne 

jest odkrywanie roli Eliasza w przygotowaniu przymierza.  

 

Początek służby proroczej 

 

Po okresie panowania Salomona naród jest podzielony przez schizmę.  

Po śmierci Salomona jego synowie spierają się między sobą i następuje rozłam w 

królestwie Bożym. Dwa szczepy z południa, Judy i Beniamina, tworzą królestwo Judy 

z Jerozolimą jako stolicą; dziesięć pozostałych szczepów stanowi lud Izraela ze stolicą 

w Samarii. Odtąd więc Biblia mówi o dwóch narodach i oddzielnie opowiada ich 

dzieje. 



Z chwilą rozłamu naród przestaje być ludem Bożym. Bóg dał bowiem Abrahamowi 

obietnicę jednego narodu. 

Upadek będzie postępował bardzo szybko i lud porzuci jedynego Boga, powracając 

do bożków, co zapoczątkował już za panowania Salomona. 

Wówczas to rozpoczyna się wielki okres proroczy, podczas którego Bóg usilnie 

stara się odnowić przymierze w wierze i w Prawie, a zarazem przygotowuje 

trzecie przymierze. 

Istotnie, należy zawsze pamiętać o tym potrójnym przymierzu: 

❖ Pierwsze przymierze zawarte z Abrahamem sformułowane jest 

następująco: "Jeśli uwierzysz we Mnie, będę twoim Bogiem, a ty będziesz 

moim ludem". Jest to zjednoczenie w wierze. 

❖ Drugie przymierze zawarte zostało z Mojżeszem: "Jeśli będziesz 

posłuszny moim przykazaniom, będę twoim Bogiem, a ty będziesz moim 

ludem". 

Teraz więc chodzi o odnowienie obu przymierzy. Rolą proroków będzie umożliwić 

ludziom ponowienie aktu wiary w Abrahama i nawiązanie do mojżeszowej tradycji 

posłuszeństwa w Prawie. 

 

 Prorocy są także ostatnim etapem przygotowania na przyjście 

Chrystusa i na zawarcie z Nim trzeciego przymierza. 

Podają oni zatem, zwłaszcza Eliasz i Elizeusz, zawczasu znaki, które pozwolą 

rozpoznać Mesjasza.  

"Miejcie ufność w Panu, jeśli będziecie się modlić z ufnością, zostaniecie 

wysłuchani", powtarzają nieustannie. 

 

Wskrzeszenie umarłych, potępienie niewiernego ludu i królów, pomoc w 

trudnościach: odtąd Jezus będzie powołany do odegrania tych wszystkich ról na 

wieczność i w ostatecznym przymierzu. 

Eliasz i Elizeusz będą nie tylko przemawiać, zresztą niezbyt wiele, lecz przede 

wszystkim działać, ukazywać znaki zapowiadające misję Zbawiciela - Jezusa 

Chrystusa. 

 

To przygotowanie do ostatniego, definitywnego przymierza dokonuje się zwłaszcza 

w dwóch kierunkach. 

 



Lud Boży jest na wygnaniu. Z tego powodu jego religia nie będzie już mogła 

kierować się ku określonemu miejscu, czyli ku świątyni jerozolimskiej, jak uprzednio. 

Pan zachęca zatem lud nie tylko do ponownego odkrycia przymierza w wierze                        

i w Prawie, ale do jego uwewnętrznienia. 

Religia będzie już nie tylko sprawą praktyki, ile umysłu i serca. Aż po ostateczne 

słowa Jezusa: "Nie będziecie już czcić w Jerozolimie ani w Samarii, bowiem Ojciec 

mój oczekuje uwielbienia w duchu i w prawdzie". 

Jednocześnie obserwujemy zjawisko uniwersalizacji. Im bardziej religia jest 

uwewnętrzniona, tym bardziej jest dostępna dla wszystkich. Im bardziej jest 

specyficzna, a więc podporządkowana, wyrażająca się w ściśle określonych 

obrzędach, tym mniej jest uniwersalna. 

 

Pod względem gatunku literackiego księga Królewska jest podobna do Ksiąg 

Samuela. Jest to historia, nawet dość ścisła i udokumentowana, dla której 

dysponujemy zresztą punktami odniesienia. Odtąd jesteśmy w stanie ustalać daty 

wydarzeń. 

Jednakże celem tego opisu nie jest opowieść o dziejach dwóch królestw                                 

i panowania kolejnych królów. 

➢ Cel jest religijny: z historii danego króla zachowuje się to, co jest interesujące 

w Bożej perspektywie. 

Czy Bóg zawarł przymierze, czy też nie? 

Nie chodzi tu o postawę, zgodnie z którą Biblia mówi coś innego niż cel, w jakim 

została napisana. W naszej zachodniej kulturze pragniemy, aby historia opisywała 

wszystko i aby wszystko było dobrze zweryfikowane. 

Autorzy Biblii opisujący historię przypominają ludowi podstawowe prawdy, 

których opis jest tylko ilustracją: 

1. Wyjaśnienie obecnego cierpienia narodu, który jest w niewoli lub któremu 

źle się wiedzie: cierpienie jest spowodowane zerwaniem przymierza                          

z Bogiem 

2. Pokazanie sposobów wyjścia z tej sytuacji poprzez odnowienie przymierza  

w wierze i szacunku dla Prawa. 
 

Prorok powtarza nieustannie: "Jeśli tu się znajdujecie, to nie dlatego, że Bóg was 

porzucił, ale tylko z tego powodu, że przedłożyliście nad Niego waszych bożków, 

wasze ziemskie przymierza. Dlatego więc działają siły tych właśnie przymierzy. Jeśli 

znajdujecie się po stronie silniejszego, wygrywacie, w przeciwnym razie ponosicie 

konsekwencje waszego wyboru". 

 



Gdy Nabuchodonozor będzie oblegać Jerozolimę, a wy zaufacie Bogu jak w 

przeszłości, zwyciężycie. Gdy polegacie na waszych ludzkich sposobach, zwycięży 

silniejszy i zostaniecie uprowadzeni w niewolę. 

 

Historia Eliasza 

 

Dwanaście pierwszych rozdziałów Pierwszej Księgi Królewskiej opisuje historię 

Salomona; rozdziały 12-16 historię ludu Bożego do nadejścia Eliasza, czyli historię 

schizmy politycznej i religijnej królestw Judei i Izraela w latach 931-870. 

Począwszy od rozdziału 17 aż do Drugiej Księgi Królewskiej z rozdziałem 2 

włącznie opisana jest historia Eliasza. 

Następnie (od rozdziału 3 do połowy 13 Drugiej Księgi Królewskiej) ukazana jest 

historia Elizeusza. (...) 

Tak więc w rozdziale 17 Pierwszej Księgi Królewskiej rozpoczyna się historia 

Eliasza. Najpierw mamy opis powołania proroka, bardzo istotny, jak wszystkie opisy 

powołań. 

Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: Na życie Pana, Boga 

Izraela, któremu służę! Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie 

powiem. 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.  Poszedł więc, 

aby uczynić według rozkazu Pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku 

Kerit na wschód od Jordanu.  A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso 

wieczorem, a wodę pijał z potoku. (1 Krl 17,2-6) 

Następuje piękna opowieść o wdowie z Sarepty, której celem jest przypomnienie 

nam pierwszego przymierza:  

"Jeśli wierzysz we mnie, będę twoim Bogiem, a ty będziesz moim ludem". 

Lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, gdyż w kraju nie padał 

deszcz. Wówczas Pan skierował do niego to słowo: Wstań! Idź do Sarepty koło 

Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać, albowiem kazałem tam [pewnej] 

wdowie, aby cię żywiła.  Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził 

do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją                

i powiedział: Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił.  Ona zaś 

zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: Weź, proszę, dla mnie                  

i kromkę chleba!  Na to odrzekła: Na życie Pana, Boga twego! Już nie mam 

pieczywa - tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram 

kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi [strawę]. 

Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: Nie bój się! Idź, zrób, jak 

rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi!                    

A sobie i twemu synowi zrobisz potem.   



Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie 

opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc                      

i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co 

dzień.  Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według 

obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza.  (1 Krl 17,7-16) 

 

Jest to zarazem wznowienie przejawów sympatii Pana, jaką okazał Abrahamowi, 

oraz zapowiedź stokrotnej nagrody. Jeśli dasz wszystko, otrzymasz stokrotnie więcej. 

Potem następuje pierwsze wskrzeszenie, będące zapowiedzią potęgi Jezusa, 

Zbawiciela, który wyzwoli nas od śmierci. 

 Po tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety, będącej głową rodziny. 

Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas 

powiedziała ona Eliaszowi: Czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to 

przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego 

syna? Na to Eliasz jej odpowiedział: Daj mi twego syna! Następnie, wziąwszy go 

z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim 

łóżku. Potem wzywając Pana, rzekł: O Panie, Boże mój! Czy nawet na wdowę, u 

której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej 

syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Pana 

rzekł: O Panie, Boże mój! Błagam cię, niech dusza tego dziecka wróci do 

niego!  Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do 

niego, a ono ożyło.  Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego 

domu, i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: Patrz, syn twój żyje!                     

 A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: Teraz już wiem, że naprawdę jesteś 

mężem Bożym i słowo Pańskie w twoich ustach jest prawdą. (1 Krl 17,17-24) 

Prorok mówi poprzez swe czyny. 

Wskrzeszając syna wdowy z Sarepty, idzie jeszcze dalej, niż uczynił Jahwe, 

ocalając Izaaka tuż przed śmiercią.  

 Zapowiada, że Jezus także ocali syna wdowy z Naim, wskrzesi Łazarza                 

i wszystkich zbawi od śmierci. 

 

Nie jest ważna, czy jest to fakt historyczny, czy legenda. Trzeba natomiast przyjąć 

następujące przesłanie:  

"Teraz wiem, że słowo Pańskie w twoich ustach jest prawdą". 

Tak samo będzie później na górze Tabor. Eliasz jest gwarancją słów Ojca 

skierowanych do apostołów:  

"To jest mój Syn umiłowany, jego słuchajcie" (por. Mt 17,5). 

Eliasz jest także obrońcą praw Bożych w słynnym opisie ofiary na górze Karmel. 

Lud odwrócił się od Boga i wybrał bożków. Prorok wzywa kapłanów Baala                             

i wspaniale daje objawić się mocy Boga jedynego. 



 Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na 

górze Karmel.  Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: Dopókiż 

będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest [prawdziwym] Bogiem, to 

Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu! Na to nie odpowiedzieli mu ani 

słowa.  Wtedy Eliasz przemówił do ludu: Tylko ja sam ocalałem jako prorok 

Pański, proroków zaś Baala jest czterystu pięćdziesięciu. Wobec tego niech nam 

dadzą dwa młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go 

oraz niech go umieszczą na drwach, ale ognia niech nie podkładają! Ja zaś 

oprawię drugiego cielca oraz umieszczę na drwach i też ognia nie 

podłożę.  Potem wy będziecie wzywać imienia waszego boga, a następnie ja 

będę wzywać imienia Pana, aby okazało się, że ten Bóg, który odpowie ogniem, 

jest [naprawdę] Bogiem. Cały lud, odpowiadając na to, zawołał: Dobry 

pomysł! Eliasz więc rzekł do proroków Baala: Wybierzcie sobie jednego młodego 

cielca i zacznijcie pierwsi, bo was jest więcej. Następnie wzywajcie imienia 

waszego boga, ale ognia nie podkładajcie!  Wzięli więc cielca i oprawili go, a 

potem wzywali imienia Baala od rana aż do południa, wołając: O Baalu, 

odpowiedz nam! Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć 

[przyklękając] przy ołtarzu, który przygotowali.  Kiedy zaś nastało południe, 

Eliasz szydził z nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, bo to bóg! Więc może 

zamyślony albo jest zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się 

obudzi!  Potem wołali głośniej i kaleczyli się według swojego zwyczaju mieczami 

oraz oszczepami, aż się pokrwawili. Nawet kiedy już południe minęło, oni jeszcze 

prorokowali aż do czasu składania ofiary z pokarmów. Ale nie było ani głosu, ani 

odpowiedzi, ani też dowodu uwagi. Wreszcie Eliasz przemówił do ludu: Zbliżcie 

się do mnie! A oni przybliżyli się do niego. Po czym naprawił rozwalony ołtarz 

Pański.  Potem Eliasz wziął dwanaście kamieni według liczby pokoleń potomków 

Jakuba, któremu Pan powiedział: Imię twoje będzie Izrael.  Następnie ułożył 

kamienie na kształt ołtarza ku czci Pana i wykopał dokoła ołtarza rów o 

pojemności dwóch sea ziarna. Potem ułożył drwa i porąbawszy młodego cielca, 

położył go na tych drwach  i rozkazał: Napełnijcie cztery dzbany wodą i wylejcie 

do rowu oraz na drwa! I tak zrobili. Potem polecił: Wykonajcie to drugi raz! Oni 

zaś to wykonali. I znów nakazał: Wykonajcie trzeci raz!  Oni zaś wykonali to po 

raz trzeci, aż woda oblała ołtarz dokoła i napełniła też rów.  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 18,20-40) 

Cała historia ludu Bożego zawiera rozmaite aspekty walki proroków o wyrwanie 

Izraela z bałwochwalstwa. Na górze Horeb Bóg objawia swemu prorokowi nowy 

wymiar relacji ze swym ludem. 



Przede wszystkim domaga się od niego zaufania w owym słynnym epizodzie                    

z chlebem przyniesionym przez kruka: Bóg żywi tego, kto w Nim pokłada ufność. 

Na górze Horeb "Bóg się ukazuje".  Przez ten epizod Bóg zachęca swój lud, aby 

przypomniał sobie o górze Moria. 

Kiedy Achab opowiedział Izebel wszystko, co Eliasz uczynił, i jak pozabijał 

mieczem proroków, wtedy Izebel wysłała do Eliasza posłańca, aby powiedział: 

Chociaż ty jesteś Eliasz, to jednak ja jestem Izebel! Niech to sprawią bogowie                  

i tamto dorzucą, jeśli nie postąpię jutro z twoim życiem, jak [się stało] z życiem 

każdego z nich. Wtedy <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.               

(1 Krl 19, 1-8) 

 

Następuje wówczas bardzo ważne wydarzenie w objawieniu Jahwe. 

Na górze Synaj Bóg był w burzy i w trzęsieniu ziemi. Teraz objawia się Eliaszowi 

w powiewie wiatru, a tym samym zachęca swój naród do uwewnętrznienia swej 

miłości do Niego. 

 Tam wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do 

niego słowo i przemówił: Co ty tu robisz, Eliaszu?  A on odpowiedział: 

Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici opuścili 

Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem. Tak 

że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie.  Wtedy rzekł: 

Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana! A oto Pan przechodził. Gwałtowna 

wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały [szła] przed Panem; ale Pan nie był 

w wichurze. A po wichurze - trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po 

trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu - szmer 

łagodnego powiewu. (1 Krl 19,9-12) 

 

Pan poleca Eliaszowi, by powołał Elizeusza, który będzie jego następcą:  

"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?>" (1 Krl 19,20). 

Powołanie to, jak każde inne, jest niezwykle istotne. 

 



Następnie opisane są wojny aramejskie i za każdym razem prorok interweniuje, by 

rzec: "Jeśli zaufacie Panu, Pan będzie z wami. Będziecie Jego ludem, a On będzie 

waszym Bogiem". 

 

Na szczególną uwagę zasługuje natomiast historia winnicy Nabota.  

Przymierze z Bogiem zawiera odnowienie przymierza w wierze, ale także w prawie. 

Tutaj prawo zostanie przypomniane przez podkreślenie znaczenia, jakie Bóg 

przywiązuje do sprawiedliwości. 

Jezus powie później: "Błogosławieni łaknący i pragnący sprawiedliwości"               

(por. Mt 5,6). 

Na górze Karmel Eliasz broni praw Bożych, a obecnie praw bliźniego: 

Po tych wydarzeniach stało się, co następuje. Nabot z Jizreel miał winnicę               

<w Jizreel> obok pałacu Achaba, króla Samarii. Achab zatem zwrócił się do 

Nabota mówiąc: Oddaj mi na własność twoją winnicę, aby została przerobiona 

dla mnie na ogród warzywny, gdyż ona przylega do mego domu. A ja za nią dam 

ci winnicę lepszą od tej, chyba że wydaje ci się słuszne, abym ci dał pieniądze 

jako zapłatę za nią.  Nabot zaś odpowiedział: Niech mnie broni Pan przed tym, 

bym miał ci oddać dziedzictwo mych przodków. (1 Krl 21, 1-3) 

Achab miał złą i pożałowania godną żonę Izebel. Powiedziała do niego:  

"To ty takim jesteś królem Izraela? Wstań, jedz i bądź dobrej myśli. Ja dam ci 

winnicę Nabota z Jizreel". 

 Potem w imieniu Achaba napisała listy i opieczętowała jego pieczęcią, a 

następnie wysłała do starszyzny i dostojników, którzy byli w mieście, 

sąsiadujących z Nabotem. W listach tak napisała: Ogłoście post i posadźcie 

Nabota przed ludem.  Posadźcie też naprzeciw niego dwóch ludzi nikczemnych, 

by zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: Zbluźniłeś Bogu i królowi. Potem go 

wyprowadźcie i kamienujcie tak, aby zmarł. (1 Krl 21,8-10) 

Nabot rzeczywiście został zabity. Wówczas Eliasz idzie do Achaba i mówi mu, że 

Pan pomści Nabota i że w tym samym miejscu, w którym psy chłeptały krew Nabota, 

chłeptać będą krew jego i Izebel. I tak się stało. 

 

Oto historia Eliasza. Jest ona dobrą ilustracją sposobu, w jaki prorocy głoszą 

słowo Pana: nie tylko słowem, ale i czynem.  

Prorok to także ktoś, kto dokonuje znaczących czynów. 

 

 

 



Okres Elizeusza (fragmenty dot. Eliasza) 

 

Eliasz został porwany do nieba na wozie ognistym, dlatego tradycja mówi, że nie 

umarł - Bóg zachował go na czas nastania królestwa Bożego - i pewnego dnia, jak 

głosi jeden z hymnów, Eliasz powróci. 

Z tego powodu Jan Chrzciciel i Jezus zostaną wzięci za Eliasza, który wrócił na 

ziemię. Jego obecność przy przemienieniu oznacza, że Jezus nie jest Eliaszem. 

W każdym razie odejście to jest tajemnicze, bardzo piękne i znane. Bardzo często 

powtarza się ono w Piśmie, a zwłaszcza słynne zdanie: "Ojcze mój1 Ojcze mój! 

Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze": 

Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, przybliżyli się do Elizeusza 

i powiedzieli do niego: Czy wiesz, że Pan dzisiaj zabiera pana twojego wzwyż, 

ponad twą głowę? On zaś odpowiedział: Również i ja to wiem. Milczcie!  Wtedy 

rzekł Eliasz do niego: Zostańże tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu. Elizeusz 

zaś odpowiedział: Na życie Pana i na twoje życie: nie opuszczę cię! I szli dalej 

razem. A pięćdziesiąt osób z uczniów proroków poszło i stanęło z przeciwka, z 

dala, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem.  Wtedy Eliasz zdjął 

swój płaszcz, zwinął go i uderzył wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony.              

A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku.  Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do 

Elizeusza: Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś 

powiedział: Niechby - proszę - dwie części twego ducha przeszły na mnie!  On 

zaś odrzekł: Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od 

ciebie, spełni się twoje życzenie; jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się.  

Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz                       

z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru 

wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał: Ojcze mój! Ojcze mój! 

Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie 

szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części  i podniósł płaszcz Eliasza, który 

spadł z góry od niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. (2 Krl 2,5-13) 

Zaraz potem Elizeusz daje dowód, że faktycznie została mu przekazana moc 

prorocza: 

I wziął płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego, uderzył wody, lecz one się 

nie rozdzieliły. Wtedy rzekł: Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? I uderzył wody, a one 

rozdzieliły się w obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem. (2 Krl 2,14) 
Zawsze powtarzają się te same wątki: wątek chrztu, przejścia suchą nogą przez 

wodę, niebezpieczeństwo. 

Pod tym względem prorok jest prototypem Chrystusa, który przyjdzie, aby 

wyprowadzić nas ze śmierci, wyzwolić nas przez chrzest, przez zawarte z Nim 

przymierze.  (...) 

 


