Galilea – Duchowość –

Następnie powstał Eliasz,
prorok jak ogień, a słowo jego
płonęło jak pochodnia
(Syr 48, 1 nn.)

Pustynia – miejsce czy stan?
W języku hebrajskim pojawia się
wiele słów określających pustynię.
Już samo doświadczenie pustyni jest
silnie obecne w hebrajskiej mentalności i języku. Pustynia z hebr.
midbar, to słowo, które pierwotnie określało miejsce wypasu trzód
(Jl 2,22). Inne używane na określenie
pustyni słowo hebrajskie – arabah –
odnosi się do warunków klimatycznych, przywodzi na myśl brak
wody lub obraz stepu (Iz 35,1). Jeszcze inne słowo – horbah – miało
oznaczać coś, co zostało zniszczone (Ps 9,7). Na ziemię pozbawioną
wody wskazywało słowo jeshimon,
które oznaczało też opuszczenie
(Iz 43,19). W Biblii spotkamy ponadto termin z języka greckiego
– eremos. W ten sposób przywoływany był szczególny kontekst miejsca pustynnego, słowo to oznacza
bowiem „oddzielenie”, „samotność”
(Mk 1,35). Każde z tych słów opisuje konkretną rzeczywistość, odsyła
do doświadczeń duchowych. Warto
przypomnieć, że to na pustyni rozpoczęło się życie monastyczne, kontemplacyjne: eremici (pustelnicy)
przebywali „na pustkowiu”.
Od III wieku mamy już dowody
życia pustelników chrześcijańskich.
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Eliasz na
pustyni –
Prorok jak
ogień
Nieugaszona żarliwość w walce
o Boga i Jego sprawy
1 Krl 19,1-16

Niektórzy badacze dziejów twierdzą,
że życie pustelnicze zostało zapoczątkowane przez świętego Eliasza
(to właśnie ów „wojownik Boga”,
słynny prorok Starego Testamentu,
wydawałoby się ostatni w czasach
głębokiego upadku wiary w jedynego Boga i ekspansji kultu Baala,
miał wyjść na pustynię i tam spotkać
Jahwe). Pustynia to bardzo ważna
przestrzeń. W symbolice biblijnej
oznacza etap drogi ku Bogu. Metafora pustyni służy zobrazowaniu
wielu tematów z zakresu duchowości. Jest przede wszystkim miejscem
zmagań, walki duchowej. Tu dokonuje się nawrócenie i oczyszczenie.
W znaczeniu negatywnym pustynia
jest miejscem nieprzyjaznym, kojarzy się z głodem, postem, z niebezpieczeństwami (kuszenie). To
także miejsce odnowy duchowej.
W znaczeniu pozytywnym wiąże
się z tęsknotą za Bogiem: Dlatego
chcę ją przynęcić, na pustynię ją
wyprowadzić i mówić jej do serca
(Oz 2,16). Bohaterowie biblijni
(Mojżesz, Eliasz) wchodzą w relację
z Bogiem dopiero na pustyni. Również Jezus szuka na pustyni samotności i często tam się modli.
Pustynia jest więc symbolem osobistej walki o panowanie nad sobą
i zwycięstwo nad demonami. Jest

miejscem, gdzie doświadcza się
bogatych i pozytywnych przeżyć:
w sferze duchowej, fizycznej, emocjonalnej. „Duchowość pustyni”
oznacza poznanie samego siebie
i spotkanie z Panem. Pustynia
w znaczeniu przenośnym to w zasadzie każde miejsce odosobnienia
i ciszy, w którym człowiek zostaje
sam. Pozbawiony punktów oparcia,
pusty – staje wobec ważnych pytań
(życiowych, osobistych). Cisza zewnętrzna uspokaja umysł, skłania
do refleksji. Ciche, uspokojone serce
otwiera się na czułość Boga.
Tradycja duchowa Kościoła proponuje różne aspekty praktykowania
ciszy (silentium), która ma pomóc
w uwolnieniu się od hałasu codzienności, służy przywróceniu ładu
wewnętrznego, odzyskaniu równowagi, odnowie sił, odbudowie relacji
z Bogiem, ludźmi i z samym sobą.
Modlitewna cisza i sprzyjające jej
odosobnienie pomagają odpocząć
psychicznie i duchowo, uzdrowić
zranienia, wyciszyć emocje, spojrzeć
z dystansu na problemy. Mogą to
być rekolekcje, dni skupienia, podczas których obowiązuje milczenie,
modlitwa kontemplacyjna (samotna
adoracja w ciszy), modlitwa Jezusowa, modlitwy ustne polegające
na cierpliwym powtarzaniu słów
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(litanie, różaniec, koronki). Różnorodne formy silentium pomagają zatopić się w ciszy Boga. Czas pustyni
i samotności łączy się z przestrzenią łaski. Pustynia to z pewnością
miejsce decydującej próby. Ujawnia
to, co ukryte, odsłania namiętności, ukazuje bezlitosną prawdę. Jest
miejscem autentycznego ogołocenia. Człowiek nie może tu liczyć na
siebie i swoje siły. Potrzebuje Boga.
Wie, że zależy jedynie od Niego.
Jestem bardzo w rękach Bożych – powie św. Jan Paweł II. Zależeć od
Boga to perspektywa, którą można
przyjąć w pełni dopiero na pustyni. To postawa, która prowadzi do
duchowego piękna. To ona rodzi
proroków. Na pustyni rodzi się doświadczenie miłości Boga. Ważną
sprawą jest to, aby przetrzymać pustynię. Potrzebne jest samozaparcie,
nawet silny upór. Trzeba przetrwać,
wytrzymać próbę pustyni. Można
ją przejść, ale nie samemu. Chociażbym chodził ciemną doliną zła się nie
ulęknę, bo Ty jesteś ze mną… (Ps 23,4).
W życiu duchowym, a tym bardziej
w doświadczeniu pustyni, bardzo
potrzebny jest spokój, wytrwałość,
zawierzenie. W przeciwnym wypadku doświadczenie pustyni nie
będzie dobre. Bez dobrze przeżytej
próby pustyni trudno wprawdzie
postawić kolejny krok na drodze
duchowego rozwoju, ale pustynia
źle przeżyta objawi niszczycielską
siłę, może pochłonąć. Na pustyni
człowiek może doznać pocieszenia
od Boga, może się uwolnić od swoich demonów. Jeżeli nie ufa, może
zostać pokonany. Na pustyni Eliasz
umiera (symboliczny sen). Jednak
już tutaj otrzymuje nową misję. Dotychczasowy prorok kończy dawne
życie. Budzi się nowy Prorok.

Prorok jak ogień
Eliasz, żyjący w IX w. przed Chrystusem, to jeden z największych
proroków Starego Testamentu.
Żyje w czasach duchowego upadku
ludu izraelskiego. Jest ostatnim
obrońcą Boga Jahwe: Tylko ja sam
ocalałem jako prorok Pański, proroków
zaś Baala jest czterystu pięćdziesięciu
(1 Krl 18,22). Jest prorokiem za-
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powiadającym Mesjasza. To o nim
wspomina sam Chrystus, nazywając
Jana Chrzciciela Eliaszem, który ma
przyjść (Mt 11,14). Imię Eliasz oznacza: „Jahwe jest Bogiem” („moim
Bogiem jest Jahwe”).
Zgodnie z Katechizmem Kościoła
Katolickiego (nr 61) Patriarchowie
i prorocy oraz inne postacie Starego
Testamentu byli i zawsze będą czczeni
jako święci we wszystkich tradycjach liturgicznych Kościoła. Także
święty Prorok Eliasz czczony
jest jako duchowy ojciec zakonu
karmelitańskiego (jego wyjątkowe
oddanie dla chwały Bożej, wielką
gorliwość bardzo pragnęła naśladować św. Teresa od Jezusa).

Scena
Eliasz jest wśród swego ludu jedynym prorokiem Jahwe. Ucieka
jednak na pustynię po tym, jak naród
uznał Jahwe za swego Boga (Bóg na
jego prośbę objawił się przed ludem
w ogniu na górze Karmel). Eliasz
dokonuje sądu nad prorokami pogańskich bóstw. Karze śmiercią
bałwochwalców, w imieniu Boga
pała gniewem, spala się w Bożej
sprawie. W obliczu groźby utraty
życia ucieka jednak przed ścigającą
go królową Jezebel. Na pustyni dopada Eliasza silna pokusa rozpaczy.
Prorok przeżywa osobisty dramat,
nie potrafi dłużej żyć. Doświadczył
obecności zwycięskiego Boga Jahwe
na górze Karmel, ale zaraz potem
sam wytracił kapłanów Baala. Na
pustyni upada jednak pod ciężarem
własnej duchowej niemocy. Pojawia
się anioł, który przynosi prorokowi pokarm z nieba. Mocą tego pokarmu Eliasz ma iść na spotkanie
odmiennego Boga. Przechodzi wewnętrzną przemianę, zmienia się
jego doświadczenie Jedynego Boga.
Eliasz odchodzi od obrazu Boga
gwałtownego, który ogniem spalił
ofiarę. Prowadzić go będzie nowe
doświadczenie: odczucie obecności
Jahwe cichego, objawiającego się
w łagodności. Na Górze Horeb
Bóg nie objawia się w wichurze ani
w trzęsieniu ziemi, nie ma Go też
w ogniu, lecz daje się On poczuć
w łagodnym powiewie. Serce pro-

roka podpowiada, że Bóg jest inny.
W scenie z Eliaszem zestawione są
skrajności duchowe: Góra Karmel
(moc Boża i ogień) i Góra Horeb
(Bóg w łagodnym powiewie). Po
spotkaniu Boga na Górze Horeb
prorok otrzymuje nowe zadania do
spełnienia. Musi jednak ponownie
przejść przez pustynię. Pustynia będzie szczególnie obecna w jego życiu
duchowym.

Ucieczka (fuga mundi)
i szukanie korzeni
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. (1 Krl 19,3-4).
Pustynia ratuje. Nawet wtedy, gdy
pierwszym motywem działania
jest lęk, jak w przypadku upadającego, obarczonego nadmiernymi oczekiwaniami, obciążonego
presją winy czy dumy Eliasza. Aby
ratować swoje życie, zdrowie psychiczne, fizyczne, duchowe ludzie
zmieniają pracę, miejsce zamieszkania. Przerywają intensywny tryb
życia, chcą się uwolnić od czegoś,
spojrzeć na swoje sprawy z innej perspektywy, coś przemyśleć,
przemodlić. A zatem pustynia będąca oderwaniem, ucieczką (fuga
mundi), podejmowana po to, aby
wejść w kontakt z Bogiem, rozmawiać z Nim, przynosi dobre owoce.
Taką ucieczkę możemy nazwać
terapią ratującą życie. Fuga mundi
w życiu duchowym, szczególnie zakonnym, oznacza pozytywne oderwanie od świata.

Oczyszczenie
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 (1 Krl 19,4-5).
Prorok Eliasz znalazł się w trudnym
momencie swojej misji. Można powiedzieć, że zagubił się we własnym
radykalizmie. Chciałby uciec od
wielkich spraw, które go przerosły.
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Prorok Eliasz
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Jest gorzej niż przypuszczał. Wycofuje się, nie widzi sensu dla swego
życia. Ucieka na pustynię. Zasypia.
Prośba Eliasza nie jest modlitwą
o dobrą śmierć, znaną w tradycji
Kościoła. Przepełnione bólem słowa
proroka ukazują ciemną stronę jego
przeżyć, co pozwala przypuszczać,
że prorok grzeszy pychą lub wpada
w rozpacz. Okazuje się, że żarliwość
w walce o królowanie Boga, gwałtowność, determinacja człowieka
stały się psychologiczną pułapką.
Eliasz, najsłynniejszy prorok, wpada
w sidła własnych, ludzkich namiętności, o czym mogą świadczyć słowa: nie jestem lepszy. Czyżby był czas,
kiedy Eliasz uważał się za lepszego?
Zabił proroków Baala. Miał ocalić
prawdziwy, czysty kult Jahwe. Ale
czuje się niegodny Boga. Dlaczego?
Nadszedł moment trudny, przełomowy. Jak dojść do ładu ze sobą?
Takie doświadczenie może oczyszczać z poczucia pychy – jestem prorokiem, ale nie jestem lepszy od
innych! Powstaje pytanie, kim jest
Jahwe? Kim jest mój Bóg? Przypominają się słowa innego świętego,
rybaka Piotra: Odejdź ode mnie,
Panie, bo jestem człowiek grzeszny
(Łk 5,8). Eliasz, prorok tak bliski
Bogu Jahwe, gwałtownik w walce
o Jego sprawy, spalający się w misji,
jest słaby, upada, wybiera śmierć.
Okazuje się, że pustynia, samotność,
cisza, trudne doświadczenie emocjonalne mogą spowodować stan
smutku duchowego. Smutek z powodu własnych grzechów nie musi
jednak przeradzać się w depresję
– pod warunkiem, że zostanie oddany Bogu. Jeśli szczerze nie uznam
własnej słabości i tego, że potrzebuję Boga, zostanę ze swoim smutkiem
i grzechem sam.
Pustynia jest okazją do konfrontacji.
To oczyszczające spotkanie ze sobą
i swoją śmiercią, ale jedynie po
to, aby umarł we mnie stary człowiek (grzech), a narodził się nowy
(w Bogu). W doświadczeniu głębokiego kryzysu duchowego, smutku,
depresji, mam wołać do Boga.
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Cudowny pokarm –
manna, Eucharystia

Horeb – piękne
spotkanie z Bogiem

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 19,7-8).
Na pustyni anioł budzi Eliasza, karmi go, ale prorok znów kładzie się
spać. Anioł jeszcze raz go budzi. Nie
pozwala prorokowi zasnąć. Eliasz
posila się, by mieć siłę wyruszyć
i wejść na Horeb.
Człowiek Boży przeszedł od postawy zniechęcenia, od wyczerpania
i snu, do decyzji, aby się posilać. Wie,
że musi się wzmocnić, wstać, iść
dalej. W momencie kryzysowym
interweniuje sam Bóg. Anioł trącając go, powiedział… – te słowa wskazują, że inicjatywa należy do Jahwe.
Eliasz śpi, ale Jego Pan jest przy nim,
troszczy się, zabiega o człowieka –
Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu:
On sam będzie działał (Ps 37,5).
Pokarmem od Boga, przekazanym
przez anioła, jest placek i woda. To
pokarm prosty – konieczny. Zapowiada Eucharystię. Komunia święta
jest w stanie dać nam siłę, abyśmy
mogli przejść długą drogę, czyli całe
życie. Czterdzieści dni to czas, który
oznacza długą drogę.
Czterdzieści to liczba, która ma
w Biblii ważne znaczenia. Symboliczna liczba hebrajska była przypisana określonym procesom, często
trudnym, jak na przykład próba
wiary. Może oznaczać czas odnowy,
a także zniszczenia czy kary. Deszcz
potopu padał przez czterdzieści dni
(Rdz 7); naród wybrany wędrował
przez pustynię przez czterdzieści
lat (Lb 14); Mojżesz przebywał (pościł) czterdzieści dni na górze Synaj
(Wj 34); Eliasz wędrował przez
czterdzieści dni o chlebie i wodzie
do Bożej Góry Horeb (1 Krl 19,8);
czterdzieści dni pozostało mieszkańcom Niniwy na nawrócenie
(Jon 3,4); Jezus pościł na pustyni
przez czterdzieści dni (Łk 1,4-13).

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” (1 Krl 19,9-10).
Po doświadczeniach pustyni, wzmocniony pokarmem z nieba Eliasz
spotyka się z Bogiem. Miejscem
spotkania jest góra. W Księdze
Psalmów spotykamy sporo wyrażeń
odnoszących się do tego, że Bóg
mieszka na górze (na wysokości).
Prorok i Bóg są na szczytach razem.
Osobowość Eliasza zmieni się –
człowiek zalękniony i zrezygnowany staje się na powrót mocny,
żarliwy. Przechodzi przez śmierć
(pustynia, sen) do pełni życia. Trawi go wewnętrzny ogień – wiara.
Powraca płomienny zapał. Z Bożej
góry zejdzie człowiek z pasją, zanurzony w obecności Pana. Ten sam,
a jednak inny. Podobnie jak Bóg,
w którego wierzy: Ten sam, a jednak odmienny. Nowy obraz Boga
ocalił życie proroka.
Bóg objawia się Eliaszowi na Górze
Horeb jako Bóg miłosierdzia. Eliasz
słyszy głos Boga, który zwraca się
do niego osobiście. Prorok ma możliwość wyżalenia się przed Bogiem.
Co ty tu robisz, Eliaszu?... Żarliwością
rozpaliłem się o chwałę Pana… Ja sam
tylko zostałem.
W podobnym tonie brzmi inna
skarga. Przypomnijmy modlitwę
Dawida, gdy był w jaskini: Głośno
wołam do Pana, głośno błagam Pana.
Wylewam przed Nim swą troskę,
wyjawiam przed Nim swą udrękę
(Ps 142, 2-3).
Takie wyżalenie, wypowiedzenie na
modlitwie jest potrzebne w życiu
duchowym.
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Szmer łagodnego
powiewu i powrót proroka
Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł
i stanął przy wejściu do groty
(1 Krl 19,12-13). Łagodny powiew
to dla Eliasza coś nowego. To odkrycie Boga. Do tej pory prorok
znał Jahwe przypominającego ogień,
trzęsienie ziemi, wicher.
Eliasz wchodzi w sferę sacrum (zasłania twarz). Bóg pozwala się rozpoznać w sposób bezbłędny. Eliasz
wie, że to Jahwe. Wejście w sferę
świętości jest wejściem w sferę intymną człowieka. Chociaż to spotkanie osobiste, Bóg pozostaje za
zasłoną (tajemnica Boga): Teraz
widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą
w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem
poznany (1 Kor 13,12). Zasłonięcie
twarzy często pomaga w modlitwie
(stąd np. kaptur u zakonników).
Zasłonięcie ułatwia skupienie, wyciszenie, modlitwę. Podobnie jak
uczniowie z Emaus, którzy w tej
samej godzinie wybrali się i wrócili
do Jerozolimy (Łk 24,33), tak samo
Eliasz ma misję – wrócić. Idź, wracaj
twoją drogą ku pustyni Damaszku…
(1 Krl 19,15). Doświadczenie pustyni
wzmacnia. Podobnie post, umartwienie, które (o ile jest właściwie
przeżywane) nie osłabia, lecz podnosi na duchu. Eliasz dzięki pustyni
poszedł na górę i zyskał nową, osobistą relację z Bogiem. Duchowo
ożył. Przestał się bać.

Poszukaj i zasmakuj
pustyni – propozycje
ćwiczeń duchowych
Wybierz się na długi spacer po lesie,
po plaży – w ciszy. Nie korzystaj
przynajmniej przez jeden dzień z telefonu komórkowego. Odpraw rekolekcje w całkowitej ciszy (np. ignacjańskie). Przejdź spokojny i długi
szlak w górach. Idź na pielgrzymkę do Santiago de Compostella.
Wszystkie cytaty pochodzą z Biblii
Tysiąclecia.
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