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Prorok Eliasz żył w czasach duchowej ciemności. Czary i per-
wersje seksualne były na porządku dziennym. Izraelem rzą-

dziła Izebel, słynąca z tyranii żona króla Achaba. Zgromadziła 
wokół siebie fałszywych proroków, którzy opisywali przyszłość 
zgodnie z jej planami i pragnieniami. Naród był głodny Słowa 
Bożego. Kiedy Słowa Pana jest niewiele, kiedy rzadko się poja-
wia, ludziom brakuje duchowego rozeznania i idą na wygnanie, 
dostają się do niewoli. Zaczynają pozbywać się wszelkich ha-
mulców i odrzucają Boże drogi. Nie ma wśród nich szlachetnych 
przywódców, którzy mogliby ich poprowadzić.

Kiedy brakuje liderów o otwartych duchowych oczach i uszach, 
pojawiają się rozpasanie i nikczemność. Prawo Boże zaczyna być 
lekceważone, staje się bezsilne wobec chaotycznych i niegodzi-
wych rządów człowieka. Przeniknięty złem obraz człowieka 
i świata wiedzie do ubóstwa, ale prawdziwa duchowa wizja 
przynosi bogactwo – Pan uzdalnia dziś autentycznych Bożych 
proroków i widzących do jej przyjęcia.

Rozdział 1

Słowo objawione
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Bóg posłużył się Eliaszem, żeby odpowiedzieć na ducho-
wy głód narodu i zapoczątkować okres proroczej aktywności. 
W swojej duchowej podróży, stanowiącej też fizyczną podróż 
do różnych miejsc, prorok przeszedł istotne emocjonalne zmia-
ny i przygotował się do swojej późniejszej służby. Stawił czoło 
wyzwaniom, co pomogło mu stać się głosem, a nie tylko echem 
czy nikłym dźwiękiem.

Po raz pierwszy spotykamy Eliasza w Biblii, gdy ogłasza kró-
lowi Achabowi: Na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę! Nie 
będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem 
(1 Krl 17:1). Prorok wiedział, że Pan Bóg Wszechmogący namaś-
cił go na proroczy głos dla narodu, a mimo to nie miał w sobie 
wystarczająco dużo Bożej mocy i obecności oraz duchowego 
autorytetu, żeby pokonać obezwładniające czary płynące przez 
Izebel i jej fałszywych proroków. Bóg zaplanował serię wyzwań, 
by przygotować Eliasza i ukształtować w nim większe zaufanie. 
Prorok musiał nabrać pewności, całkowicie zaufać Panu, że na-
maszczenie będzie dla niego wystarczającą ochroną.

Po spotkaniu Eliasza z królem Achabem Pan powiedział proro-
kowi, żeby udał się na wschód od rzeki Jordan i ukrył przy potoku 
Kerit. W miejscu odosobnienia miał polegać tylko na Bogu. Miał 
przejść próbę, dokonać obrzezania i pozbyć się cielesnych słabości. 
Został uwolniony od strachu i hańby związanej z dawnym życiem, 
by móc poruszać się w duchu. Nauczył się ufać Bogu: żywił go 
potok i kruki przynoszące mu nadprzyrodzony pokarm.

Niestety, błogosławieństwo przy Kerit nie trwało zbyt długo. 
Potok wysechł. Naturalna pora głodu i suszy, uwalniając biedę 
i śmierć, przyniosła zarówno fizyczną, jak i duchową zmianę. 
Dzisiaj, podobnie jak w czasach Eliasza, również mamy do czy-
nienia z głodem Bożego Słowa. Bóg uwolni Słowo Pana przez 
proroczy głos, tak jak to uczynił w przypadku Eliasza.



23

Słowo objawione

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” (1 Krl 17:8–10).

Eliasz wszedł do Sarepty przez bramę. Brama symbolizuje auto-
rytet i możliwości. Odcina wrogowi dostęp do miasta i zapewnia 
bezpieczeństwo jego mieszkańcom. Przekroczenie bramy przez 
proroka oznaczało wystąpienie przeciwko ognistym bramom pie-
kła i wstąpienie na nowy poziom autorytetu. Słowo sarepta znaczy 

„miejsce śmierci”, „miejsce oczyszczania i wytapiania metalu”1, 
materiału niezbędnego do wyrabiania broni. W Sarepcie Eliasz 
nauczył się, jak przejmować autorytet nad wrogiem. Bóg chciał, 
żeby Jego posłańca żywiła biedna pogańska wdowa. Prorok spot-
kał ją, kiedy zbierała drwa, by przygotować swój ostatni posiłek, 
pełną desperacji, prostoty i dziecięcej wiary. Dzieciom zabraniano 
noszenia ognia – do domu dostarczali go ojcowie, kiedy drewno 
zostało już nazbierane. Eliasz, ojciec Izraela, przyszedł zapalić 
drwa zebrane przez wdowę za pomocą tego samego niebiańskiego 
ognia, który wcześniej pochłonął ofiarę i ołtarz. Dzięki Bożemu 
proroczemu dotknięciu wdowa mogła przygotowywać posiłki 
z niewielkiej ilości nigdy niekończącej się mąki i oliwy. Kobieta 
zawierzyła wszystko Słowu Pana, które przyszło przez Eliasza. 
Bóg się o nią zatroszczył i uchronił jej dom od głodu.

Eliasz zdobył autorytet, walcząc w Sarepcie. Kiedy rozpoznał, 
kim jest w Bogu i kim Bóg jest w nim, Pan kazał mu odnaleźć 
Achaba sprawującego rządy szatana i zmierzyć się z nim. Szukając 

1 Nelson’s Illustrated Bible Dictionary, Thomas Nelson Inc., Nashville 1986, 
hasło: Zarephath.
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władcy, Eliasz spotkał Obadiasza i polecił mu przekazać królo-
wi następującą wiadomość: „Jestem tutaj!” (przejawił o wiele 
bardziej odważną i stanowczą postawę niż wcześniej, kiedy 
przedstawił się Achabowi jako Boży prorok). Eliasz powiedział 
królowi, żeby zgromadził proroków Baala i Boży lud, a następ-
nie spotkał się z nimi na górze Karmel (zob. 1 Krl 18:1–9). Tam 
wezwał naród do pokuty. Z nieba spadł Boży ogień, pochłaniając 
ociekający wodą ofiarny ołtarz wraz z drewnem, kamieniami 
i ziemią. Eliasz kazał pochwycić proroków Baala i zabił ich mie-
czem przy potoku Kiszon (zob. 1 Krl 18:20–40). Mimo że ciała 
fałszywych proroków zostały unicestwione, wciąż rządził duch 
czarów i kontroli obecny w Izebel.

By stać się widzącym, trzeba nauczyć się wyczuwania rze-
czy w rzeczywistości duchowej. Zanim deszcz zamanifestował 
się w sferze naturalnej, Eliasz usłyszał jego dźwięk przez wiarę. 
Powiedział Achabowi: Słychać szum ulewnego deszczu (1 Krl 
18:41; BW). Zaraz potem pobiegł na szczyt góry Karmel, gdzie 
w modlitwie przyjął pozycję rodzenia, z głową między kolanami. 
Siedem razy kazał swojemu słudze: Nuże, wstąp wyżej i spójrz 
w stronę morza (1 Krl 18:43; BW). Za ostatnim razem jego to-
warzysz dojrzał chmurkę wielkości ludzkiej dłoni, nadciągającą 
od morza. Prorok wysłał więc sługę do Achaba z następującą 
wiadomością: Zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zasko-
czył (1 Krl 18:44). Kiedy na Eliaszu spoczęła ręka Pana, otrzymał 
nadprzyrodzoną siłę i wyprzedził rydwan Achaba.

Mimo że Eliasz zniszczył fałszywe prorocze naczynia, nie 
był w stanie pokonać ducha stojącego za Izebel, nie stawszy się 
uprzednio Bożym proroczym głosem w świecie. Królowa zagra-
żała jego życiu, co zmusiło go oraz jego sługę do wycofania się 
do Beer-Szeby, gdzie Abraham wykopał siedem studni. Prorok 
pozostawił tam swojego pomocnika, ponieważ nikt nie mógł mu 
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towarzyszyć w drodze na terytorium zajmowane przez aniołów. 
Na pustyni spotkał anioła, a ten kazał mu spożyć przygotowany 
dla niego niebiański posiłek. Posłaniec z nieba ukazał się Elia-
szowi dwukrotnie. Za każdym razem dotykał go oraz karmił 
anielskim pokarmem, udzielając mu nadprzyrodzonej mocy do 
wykonania niemożliwego. Słowo anioła, jego dotyk i pokarm 
napełniły Eliasza nową siłą niezbędną do odbycia czterdziesto-
dniowej podróży na górę Horeb (zob. 1 Krl 19:1–8). Szczyt ten 
jest również znany pod nazwą Synaj – to tam Mojżesz otrzymał 
od Boga Dziesięć Przykazań. 

Eliasz wszedł do jaskini na górze i tam otrzymał Słowo od 
Pana. Objawił mu się Jezus i zapytał: Co ty tu robisz, Eliaszu? 
(1 Krl 19:9). Prorok 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 19:10).

Jezus skierował to samo pytanie do Abrahama i Izaaka, któ-
rym również objawił się w jaskini. Spotkamy się z Ojcem tylko 
wtedy, kiedy w ciszy staniemy na Chrystusie jako skale. Eliasz, 
milcząc, oczekiwał na skale na Boży głos i zobaczył przechodzą-
cego obok Pana (zob. 1 Krl 19:11–13). Kiedy On nas mija, ocenia, 
czy zrobiliśmy postęp i czy może wprowadzić nas na wyższy po-
ziom. Jeśli będziemy posłuszni Jego Słowu, On poszerzy nasze 
powołanie, autorytet i sferę wpływu.

ELIASZ SŁYSZY SZEPT

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 
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przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków za-
bili 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 – trzę-
sienie 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 wej-
ściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: 
„Co ty tu robisz, Eliaszu?” (1 Krl 19:9–13).

Idąc przez życie, spotkamy się z przynajmniej czterema dźwię-
kami. Będą wiały wiatry zmian, nasze fundamenty zaczną drżeć, 
skruszą się i zostaną odbudowane. Spadnie na nas ogień, który 
pochłonie plewy i roznieci chwałę. Kiedy nauczymy się rozróż-
niać brzmienia tych zdarzeń, cichy i spokojny głos Pana odnie-
sie zwycięstwo.

W hei panuje cisza. (Hei to cichy, spokojny głos2 objawiający 
Boską naturę, twórczą moc, łaskę i oddech Pana obecne w Jego 
imionach. Ukazuje bezmiar Bożego stworzenia. Hebrajskie hei 
jest przedstawiane jako otwarte okno, które wpuszcza niebiański 
wiatr lub tchnienie nowej przyszłości, oraz jako Boże rozpostarte 
ramiona przynoszące człowiekowi pomoc). Spokojny cichy głos 
przemawia do naszej podświadomości, posługując się szeptem 
objawiającym prawdę. Po potężnym i silnym wietrze kruszącym 
skały, potrząsającym ziemią i uwalniającym ogień z błyskawicami 
Eliasz usłyszał szept, dźwięk łagodnego powiewu lub oddechu. 
Prorok zderzył się ze srogim gniewem Izebel. W swej wście-
kłości królowa chciała go zabić, ponieważ unicestwił czterystu 

2 Barbie L. Breathitt, When My Dreams Come True? Dream Interpretation 
Nuggets, Times and Seasons (publikacja autorki, 2011).
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pięćdziesięciu proroków Baala. Obawiając się o swoje życie, sługa 
Pana skrył się w ciemnej jaskini. Miał wrażenie, że zawiódł Boga. 
Modlił się: „Mam już dość, Panie. Proszę, zabierz moje życie. Nie 
jestem lepszy od moich ojców”. Anioł Boży musiał przychodzić 
dwukrotnie, żeby dotykać, pocieszać i karmić zmęczonego pro-
roka. Kiedy ten spożył niebiański pokarm, wzmocnił się na tyle, 
żeby odbyć czterdziestodniową podróż na górę Horeb.

Eliasz przyzwyczaił się, że Boży głos manifestuje się w okre-
ślony sposób. Doświadczył wielu spektakularnych cudów. Wi-
dział ogień spadający z nieba na ołtarz i pochłaniający ofiarę 
wraz z wodą i kamieniami. Jednak Pan chciał, żeby Eliasz po-
znał Go w całym spektrum Jego różnorodnych działań, zamie-
rzał bowiem namaścić Elizeusza podwójną porcją namaszczenia 
spoczywającego na Eliaszu. Musiał poszerzyć duchowe pozna-
nie Eliasza, aby ten mógł je przekazać następnemu pokoleniu 
proroków i widzących.

Zniechęcony Eliasz otrzymał od Pana pouczające Słowo. Boży 
głos w jaskini kazał mu ruszyć naprzód i stanąć przed przecho-
dzącym obok niego Panem. Słowo od Boga może przybierać wiele 
różnych form, ale zawsze się rozwija. Nigdy nie ulega stagnacji, 
nie jest rutynowe. Może pojawić się jako głos, anioł, Pan Jezus, 
a także pisemne bądź mówione słowo prorocze przekazane nam 
przez kogoś z naszej sfery wpływu. Jeden z elementów proce-
su stawania się osobą widzącą to nauka postrzegania, słyszenia 
i rozpoznawania różnych sposobów, w jakie przychodzi do nas 
Słowo Pana.

Bóg powiedział Eliaszowi: „Wyjdź z jaskini i wróć do Da-
maszku przez pustynię tą samą drogą, którą przyszedłeś. Tam 
namaścisz Chazaela na króla Aramu i Jehu, syna Nimsziego, na 
króla Izraela. Następnie namaścisz Elizeusza, syna Szafata z Abel-
-Mechola. Wyszkol go na proroka, który zajmie twoje miejsce, 
po tym, jak twoja duchowa podróż życia dobiegnie już końca. 
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Jehu zabije każdego, kto uniknie miecza Chazaela, a Elizeusz 
zabije każdego, kto umknie przed mieczem Jehu”. Każdy z tych 
wybranych dzielnych mężczyzn miał wyjątkowe namaszczenie 
i rolę do odegrania w obaleniu rządów Izebel.

Imiona Boga zawierają człon hei. Jednym z nich jest Szekina. 
To chwała Pana, widoczne miejsce zamieszkania bądź manifesta-
cja Jego obecności w postaci świetlistego obłoku towarzyszącego 
Bogu ukazującemu się w widzialny sposób na górze Synaj (zob. 
Wyj 24:9–18), w miejscu nazwanym Świętym Świętych oraz 
w świątyni Salomona3. Hei wiąże się ze słowem neszema ozna-
czającym „duszę, oddech życia, który Bóg tchnął w pierwszego 
człowieka, Adama; siłę inteligencji (rozumowania) bądź ducho-
wą percepcję”4. Te sensy zawiera również szama tłumaczone 
jako „Bóg jest tutaj obecny”. Prorok Eliasz zamieszkał w jaskini 
na Horebie i zaczął narzekać przed Bożym obliczem: Ja sam 
tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie (1 Krl 19:10). 
W odpowiedzi pojawiło się wcielone Słowo Pana i przeszło obok 
Eliasza. Zanim ujrzymy Ojca, musimy zobaczyć zarówno pisane, 
jak i żywe Słowo, czyli Jezusa.

Wychodząc z groty na spotkanie z Bogiem, Eliasz owinął 
swoją głowę płaszczem. Wierzę, że chciał w ten sposób pokazać, 
iż Pan usuwa negatywne warownie w jego myśleniu związane 
z depresją i izolacją. Dzięki temu symbolowi widzimy, że Bóg 
uzdrowił pięć naturalnych i pięć duchowych zmysłów proroka, 
a następnie objawił mu swoją strategię związaną z zespołem 
proroków działających w jedności. Zadaniem Eliasza było na-
maszczenie Chazaela i Jehu na królów, a Elizeusza na proroka. 
Sojusz królów i proroków umożliwiał zjednoczenie wszelkich 
umiejętności i namaszczenia niezbędnych do odebrania władzy 
wrogiej Izebel.

3 Nelson’s Illustrated Bible Dictionary, s.v. „Shekinah”.
4 Biblia w systemie Stronga, Na Straży, Kraków 2004 (ST), 1996, 2007 (NT).
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Wtedy Pan rzekł do niego: „Idź, wracaj twoją drogą ku 
pustyni Damaszku. A kiedy tam przybędziesz, namaścisz 
Chazaela na króla Aramu. Później namaścisz Jehu, syna 
Nimsziego, na króla Izraela. A wreszcie Elizeusza, syna 
Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie. 
A stanie się tak: uratowanego przed mieczem Chazaela 
zabije Jehu, a uratowanego przed mieczem Jehu zabije 
Elizeusz. Zostawię jednak w Izraelu siedem tysięcy takich, 
których kolana nie ugięły się przed Baalem i których usta 
go nie ucałowały”. 

Eliasz stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna Szafa-
ta, 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 (1 Krl 19:15–21).

Eliasz chciał usłyszeć Boży głos. Spodziewał się błyskawic 
i trzęsienia ziemi, jednak Pan objawił mu się w hei, w oddechu, 
w szepcie spokojnego i cichego głosu. Niewzruszony Boży głos 
powiedział: „To kwintesencja tego, Kim jestem”. Możemy poznać 
Boga, który objawia się w ciszy szeptu. Niejednokrotnie oczeku-
jemy, że Pan pojawi się pod postacią słyszalnego głosu lub jakiejś 
niezaprzeczalnej manifestacji Swojej mocy i obecności. Często 
Bóg zaczyna do nas mówić, kiedy jesteśmy wewnętrznie wyci-
szeni. W oddechu hei przebywa szekina, Jego obecność.

Ponieważ pragniemy doświadczać kabod, Jego chwały, Bóg 
łączy się z naszymi duszami przez swojego Ducha, przez ten sam 
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oddech życia, który tchnął w nozdrza Adama. Możemy przyjąć 
obecność Pana w Jego spokojnym głosie. Każdy człowiek jest 
w stanie słyszeć Boży szept. Jeśli Pan mówi do nas bądź objawia 
się nam w inny sposób, doświadczamy dodatkowego błogosła-
wieństwa. Chcę poznać Boga w różnorodnych aspektach i prze-
jawach Jego działania. Tęsknię za tym, żeby jak Mojżesz oglądać 
Go twarzą w twarz i słyszeć Go wyraźnie, a nie przez zasłonę 
tajemnicy. Jeśli będzie w nas ciągły głód Boga, On zacznie się 
nam objawiać coraz częściej.

Zanim staniemy się głosem Pana, doświadczymy w naszym 
życiu dźwięków deszczu, ognia i trzęsienia ziemi. Spadnie deszcz. 
Ziemia zacznie się trząść i drżeć. Będzie wiał wiatr i spadnie 
ogień, który pochłonie wszystko, co powstrzymuje nas przed 
Bożą obecnością.

Dzień Pięćdziesiątnicy uwolnił z nieba dźwięk potężnego 
i gwałtownego wiatru. Nad głowami apostołów spoczęły języ-
ki ognia. Piotr wyraził słowami, czym jest obecność późnego 
deszczu Ducha Świętego: na co dzień zdarzają się doświadczenia 
wstrząsające ziemią, ale są one w stanie zmienić życie niewielu 
ludzi; kiedy usłyszymy Jego głos, uwolnimy ognisty wiatr prze-
budzenia, który zmieni świat, podobnie jak stało się to w przy-
padku uczniów Jezusa.

Eliasz uczył swojego sługę Elizeusza, jak patrzeć i widzieć, słu-
chać i słyszeć oraz przekazywać Słowo od Pana. Kiedy nadszedł 
czas powrotu do nieba, Bóg posłał swój niebiański rydwan, który 
przeniósł Eliasza poza wymiar czasu do ukrytej sfery wieczności. 
Eliasz powiedział Elizeuszowi: Jeżeli mnie ujrzysz (nie rydwan 
lub konie), jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie 
(otrzymasz podwójną porcję mojego ducha) (2 Krl 2:10).

Elizeusz musiał przejść wiele sprawdzianów i próbę wytrwało-
ści, zanim zaczął chodzić w płaszczu podwójnego namaszczenia 
Eliasza (zob. 2 Krl 2:1–18). Ten poprosił Elizeusza, żeby pozostał 
w Gilgal, miejscu formowania, obrzezania i usuwania hańby, ale 
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Elizeusz mu odmówił. Kiedy Bóg usunie nasze minione porażki 
i wstyd, wejdziemy przez bramę autorytetu do nowego miejsca 
w Nim. Nasze upadki nas nie dyskwalifikują, ale przygotowują 
do stania się wielkimi w Panu.

Eliasz przeniósł się do Betel – domu Bożego lub bram nieba. 
Było to miejsce, do którego przychodzili ludzie w poszukiwa-
niu rady Pana. Elizeusz udał się tam za Eliaszem, żeby nauczyć 
się, jak zdobywać Bożą radę. Jeśli chcemy rozwijać się duchowo, 
powinniśmy pozwolić Duchowi Świętemu poprowadzić się do 
miejsca kolejnej próby. Nie możemy spoczywać na laurach, po-
nieważ Boża rzeka płynie nieprzerwanie.

W Betel przyszli do Elizeusza synowie proroków i powiedzie-
li: Czy wiesz, że Pan dzisiaj zabierze pana twego wzwyż, ponad 
twą głowę? (2 Krl 2:3). Elizeusz odpowiedział: Również i ja to 
wiem. Milczcie! (2 Krl 2:3). Eliasz nakazał Elizeuszowi pozostać 
w Betel, podczas gdy on wybierze się do Jerycha. Jednak jego 
następca odmówił: Nie opuszczę cię! (2 Krl 2:4).

Synowie proroków przebywający w Jerychu, „miejscu won-
ności i walki”, również otrzymali objawienie, że tamtego dnia 
Eliasz zostanie zabrany. Eliasz i Elizeusz udali się nad Jordan, do 

„miejsca spływania w dół lub schodzenia”. Tam naprzeciwko nich 
stanęło pięćdziesięciu synów proroków. Eliasz wziął swój płaszcz, 
zwinął go i cisnął w wody Jordanu, które rozstąpiły się natych-
miast, pozwalając obu prorokom przejść przez rzekę suchą stopą.

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 
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patrzał i wołał: „Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izra-
ela i jego jeźdźcze”. I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy 
następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części 
(2 Krl 2:9–12).

Eliasz nie podał Elizeuszowi płaszcza. Młodszy prorok musiał 
podnieść go sam, po tym jak jego mentor został zabrany do nieba. 

„Płaszcz” po hebrajsku to adderet, „szeroka, obszerna odzież 
wierzchnia, szata lub suknia, niebieski efod wykonany ze skóry 
owcy, który mieścił w sobie chwałę”. Słowo to jest spokrewnio-
ne z adar, nazwą ostatniego miesiąca w żydowskim kalendarzu. 
Miesiąc adar jest najlepszym czasem na pozbycie się wszelkich 
osobistych barier powstrzymujących nas przed świętością. To 
okres, w którym można doświadczyć największej radości. Adar 
to czas wypełnienia – dopełnia rok. Podstawowe znaczenie tego 
słowa to „chwalebny, wspaniały, cudowny i potężny”. W funkcji 
rzeczownika jest tłumaczone jako „peleryna lub płaszcz”5.

I podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. 
Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. 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 2:13–14).

Żydowska tradycja mówi, że ten płaszcz był tałesem, czyli 
chustą nakładaną przez żydów w czasie modlitwy. We frędzle na 
rogach tałesu proroka lub nauczyciela wplatano ciemne fioletowo-
niebieskie nici. Wierzono, że w fioletowej nici kryje się moc do 
czynienia cudów – właśnie dlatego kobieta cierpiąca na krwotok 
chciała dotknąć skraju tałesu Jezusa bądź jego odzieży (zob. Mk 
5:25–34). Kiedy to zrobiła, Mistrz poczuł, że uchodzi z Niego 

5 Matthew Easton, Easton’s Bible Dictionary, T. Nelson and Sons, New York 
1823–1894, hasło: Adar.
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moc. Zapytał: Kto się dotknął mojego płaszcza? (Mk 5:30). Gdy 
kobieta została uzdrowiona, Jezus stwierdził: Twoja wiara cię 
ocaliła (Mk 5:34) – a nie fioletowa nić.

Chwycenie tałesu, płaszcza czy adaru Eliasza oznaczało, że 
Elizeusz usunął wszelkie przeszkody w swojej relacji z Bogiem. 
Nie był już dłużej sługą, ale zajął miejsce proroka, któremu służył. 
Słowo adar zapisuje się znakami alef, dalet, resz6. Alef reprezentuje 
Boga lub początek, połączenie nieba i ziemi. Dalet oznacza drzwi 
do czterech krańców ziemi lub Boże twórcze dzieła na świecie. 
Resz symbolizuje uzdrowienie i pełnię7. Podczas szóstego miesiąca, 
adaru („bóg-ogień”), Żydzi obchodzą święto Purim. Reprezentuje 
on Boga otwierającego drzwi do mocy uzdrowienia, odbudowy 
i pełni. Również dwunasty miesiąc hebrajskiego kalendarza re-
ligijnego zwano adar. Co dwa lata występował podwójnie, żeby 
rok księżycowy zgadzał się z rokiem słonecznym. Płaszcz Elia-
sza stanowił drzwi do Bożej mocy. Wyraźnie widać, że symbol 
alef w słowie adar („płaszcz”) sugeruje, iż są to wieczne drzwi 
Boga, a nie Eliasza. Właśnie dlatego Eliasz nie przekazał swoje-
go płaszcza Elizeuszowi, ale powiedział mu, że jeśli zobaczy go 
odchodzącego do nieba, pojawi się w nim pragnienie, żeby dalej 
nieść proroczą służbę w podwójnej mocy ducha Eliasza.

Płaszcz symbolizuje radość i pełnię. Eliasz zostawił go na znak 
ukończenia swojego zadania. Elizeusz go podniósł, rozpoczyna-
jąc własną służbę proroczą – od miejsca, w którym zakończył ją 
Eliasz – i erę podwójnego namaszczenia. Płaszcz Eliasza reprezen-
tował przymierze mocy i autorytetu zawarte z Bogiem. Elizeusz, 
przyjmując okrycie, pokazał, że wkracza w to przymierze – Bóg 
ustanowił je z nim, kiedy użył szaty, żeby rozdzielić wody Jordanu. 

6 Dugan, The Dugan Bible Dictionary, Jubilee Publishing Group, 1994, hasło: 
Adar.

7 Ibidem.


