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Tydzień 3: DOTKNIJ / Dzień 14: 1Krl 19,1-13 

 

Kiedy Achab opowiedział Izebeli 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. 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?» 

 

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz 

obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę 

skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie przeszkody oraz aby 

oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga. 

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz 

przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie zalaną słońcem pustynię. 

Gdzieniegdzie rosną niewielkie krzewy. Chroniąc się przed upałem usiądź pod jednym z nich. Popatrz na 

widoczne na horyzoncie góry. Od ich strony przychodzi lekki podmuch wiatru. Wystaw twarz na jego 

łagodny dotyk. 
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Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę otwartości na 

doświadczenie dotykania i bycia dotkniętym przez Boga 

 

Dotyk anioła 

Kiedy Eliasz pozabijał 450 proroków Baala, królowa Izebel poprzysięgła mu zemstę. Przerażony Eliasz 

uciekł na pustynię. Do tej pory walczył w obronie prawdziwego Boga. Teraz, zmęczony i zalękniony, 

chce tylko umrzeć. Ale Bóg ma dla niego inny plan. Dotyk anioła budzi Eliasza ze snu, przywołuje go do 

życia. Eliasz skoncentrowany na swoim lęku, swoim poczuciu osamotnienia i beznadziei, nie zwraca 

jednak uwagi na działanie Pana. Je, pije, ale znów popada w apatię i zasypia ponownie. Pan Bóg jednak 

nie zraża się jego niechęcią i brakiem współpracy. 

Bóg nie rezygnuje z człowieka, choćby on sam siebie już przekreślił. Bóg nie pozwala umrzeć Eliaszowi, 

bo jego misja nie została jeszcze wypełniona. Czeka go jeszcze prawdziwe spotkanie z Panem. Na to 

spotkanie Bóg przygotowuje Eliasza poprzez pokarm dający siły na 40-dniową wędrówkę. Anioł dotyka 

go po raz drugi.  

 

«Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga»  

Może czasami, jak Eliasz, masz wszystkiego dość. Pracujesz uczciwie, starasz się być porządnym 

człowiekiem, dobrym katolikiem, a życie wcale nie jest usłane różami. Problemy, kłopoty i troski 

przytłaczają Cię i powodują, że czasem żyć się odechciewa. Przypomnij sobie taką trudną chwilę, taki 

czas w swoim życiu – co to było? Jak reagujesz na takie sytuacje, które, po ludzku patrząc, Ciebie 

przerastają?  

Ty również, jak Eliasz, dostajesz od Boga pokarm i napój dający siły – to Komunia święta. Bóg nie 

obiecuje, że w życiu będzie cały czas lekko, łatwo i przyjemnie,  ale dotykając Cię różnymi trudnościami, 

jednocześnie daje Ci siebie w Komunii świętej. Daje siły na pokonanie tych trudności. Ty również masz 

w życiu jakąś misję, jakieś zadanie do wykonania, którego może do końca jeszcze sobie nie 

uświadamiasz, nie wiesz co to jest. Zapytaj Pana.  

 

A po tym ogniu – szmer łagodnego powiewu.  

 Eliasz był prorokiem – umiał rozpoznać obecność Pana. Wiedząc, że idzie na spotkanie, oczekiwał że 

Bóg objawi mu się w pełni Swej mocy i potęgi jako groźny i wszechwładny Pan Przyrody – tak jak Go 

postrzegał. Jednak Pan jest nieprzewidywalny – wybrał zupełnie inny sposób. Eliasz miał już dość walki, 
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rozlewu krwi, szamotania się i lęku. Chciał spokoju i Bóg właśnie w taki sposób do niego przychodzi. 

Łagodnie i spokojnie, w lekkim powiewie wiatru. Eliasz Go rozpoznaje. Bóg dotyka człowieka na różne 

sposoby. Czasem jest to trzęsienie ziemi – jakieś silne, mocne wydarzenie, wywracające „do góry 

nogami” całe dotychczasowe życie.  

Pomyśl,  co w Twoim życiu było takim trzęsieniem ziemi. Jak z perspektywy czasu widzisz jego sens 

i skutek dla Twojego życia?  

Często jednak Bóg objawia się nie tak jak Go oczekujesz – nie w spektakularnych wydarzeniach, akcjach 

czy cudach – przychodzi w zwykłej codzienności. Poprzez ludzi, których znasz i z którymi na co dzień 

żyjesz. Jest jak łagodny powiew wiatru. Postaraj się dostrzec tę codzienną obecność Boga w małych 

radościach, spełnianiu swoich obowiązków żony, męża, ojca czy matki, pracownika czy pracodawcy… 

Bardzo pomaga w tym codzienny rachunek sumienia, w którym możesz dziękować Bogu za Jego 

obecność w Twoim życiu. 

 

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem 

dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei 

na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub 

poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak 

przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”. 

 

 


