
Saul miêdzy prorokami

W czasach królów u¿ywane by³o w�ród Izraelitów powiedze-
nie: �Aza¿ i Saul miêdzy prorokami�. Nie³atwo nam dzisiaj zgad-
n¹æ, czy mia³o ono wyd�wiêk pozytywnego zdziwienia, czy te¿
wyra¿ano w ten sposób pow¹tpiewanie w czyje� kwalifikacje pro-
rocze. Samo Pismo �wiête przekazuje dwie historie, które da³y
pocz¹tek i podstawê temu powiedzeniu. Pierwsza z nich wydarzy-
³a siê na samym pocz¹tku dziejów Saula. Przysz³y król Izraela
poszukiwa³ zaginionych o�lic swego ojca. Nie mog¹c ich znale�æ
uda³ siê do �widz¹cego� � proroka Samuela, który nie tylko po-
wiadomi³ go o znalezieniu zwierz¹t, ale tak¿e pomaza³ go na pierw-
szego króla Izraela. Na dowód, ¿e Saul naprawdê zasi¹dzie na
tronie Izraela, prorok przepowiedzia³ mu, co wydarzy siê jeszcze
tego dnia. Jednym ze znaków mia³o byæ spotkanie z grup¹ proro-
ków. Zdarzenie to opisuje 1 Sam. 10:9-12:

�I sta³o siê, gdy siê obróci³, aby odszed³ od Samuela, odmieni³
Bóg serce jego w insze; i spe³ni³y siê wszystkie one znaki dnia
onego. I przyszli tam na pagórek, a oto gromada proroków spo-
tka³a siê z nim, i odpocz¹³ na nim Duch Bo¿y, i prorokowa³ w
po�rodku nich. Sta³o siê tedy, ¿e wszyscy, którzy go przedtem zna-
li, ujrzeli, a oto z prorokami prorokowa³; i mówili wszyscy jeden
do drugiego: Có¿ siê sta³o synowi Cysowemu? Izali te¿ Saul miê-
dzy prorokami? I odpowiedzia³ m¹¿ niektóry stamt¹d, i rzek³: I
któ¿ jest ojcem ich? przeto¿ wesz³o to w przypowie�æ: Izali i Saul
miêdzy prorokami?�

Ludzie, którzy znali Saula, mówili: �Izali te¿ Saul miêdzy pro-
rokami�. Wyra¿ali w ten sposób zdumienie, ¿e nie�mia³y m³odzie-
niec znalaz³ siê w�ród szanowanej grupy proroków Bo¿ych. Zdu-
mienie to, jak siê wydaje, mia³o znaczenie pozytywne. Na Saulu
spocz¹³ przecie¿ duch Bo¿y; dane mu by³o wypowiadaæ s¹dy i
wgl¹daæ w tajemnice niedostêpne dla innych ludzi, nie ogarniê-
tych przemo¿nym wp³ywem mocy Bo¿ej. Pozytywny wyd�wiêk
ca³ej tej historii potwierdza jedno ze zdañ opisu, które informuje,
¿e Bóg odmieni³ serce Saula na inne, zapewne lepsze.

Wiele lat pó�niej Saul raz jeszcze znalaz³ siê w�ród proroków
ogarniêtych moc¹ ducha Bo¿ego. Okoliczno�ci tego wydarzenia
by³y jednak zgo³a inne. Saul, nadal sprawuj¹c w³adzê w Izraelu,
nie by³ ju¿ uznanym przez Boga królem narodu wybranego. Na
jego miejsce pomazany zosta³ potomek innego rodu, m³odociany,
ale owiany s³aw¹ pogromcy Filistyna Goliata � Dawid. Nadworny
muzyk, a potem tak¿e królewski ziêæ, po wielokroæ musia³ chro-
niæ siê przed napadami ob³êdu Saula. Tym razem jednak odrzuco-
ny król dzia³a³ z premedytacj¹. Postanowi³ po prostu zg³adziæ kon-
kurenta. Dawid ostrze¿ony przez ¿onê ucieka do Najot w Ramacie
i tam, zapewne w strachu, oczekuje na dalszy rozwój sytuacji. Saul
dowiedziawszy siê o miejscu pobytu swego nastêpcy posy³a s³ugi,
aby pojmali uciekiniera. Ci jednak na widok proroków z Samu-
elem na czele sami zostali ogarniêci duchem proroczym i nie byli
w stanie uj¹æ Dawida. Podobny los spotka³ drug¹ i trzeci¹ grupê
wys³anników króla. Na koniec sam Saul postanowi³ udaæ siê do
Najot, aby aresztowaæ i zg³adziæ niebezpiecznego spiskowca. Jed-
nak i on nie opar³ siê mocy ducha i, jak opisuje 1 Sam. 19:24,
�zewlek³ te¿ sam szaty swoje, a prorokowa³ i on przed Samuelem,
a pad³szy le¿a³ nagim przez on ca³y dzieñ i przez ca³¹ noc; st¹d¿e
wesz³o w przypowie�æ: Aza¿ i Saul miêdzy prorokami?�.

Trzeba przyznaæ, ¿e w takim kontek�cie powiedzenie o Saulu
miêdzy prorokami nabiera znaczenia wyra�nie ironicznego. Od-
daje ono prawdê o cz³owieku niegdy� wielkim, a dzi� chorym na
podejrzliwo�æ i nienawi�æ, który zostaje powstrzymany przez Boga
przed wykonaniem swych zbrodniczych zamiarów w sposób zgo-
³a nieoczekiwany. Nie usycha rêka wyci¹gniêta przeciwko poma-
zañcowi, nienawidz¹cych oczu nie ogarnia �lepota, ale prze�la-
dowca prorokuje. Rozdziera swe szaty, toczy pianê z ust, wypo-
wiada niezrozumia³e s³owa i w koñcu pada nagi i zemdlony u stóp

Samuela, aby tak le¿eæ przez dzieñ i noc. W taki to sposób zapew-
ni³ Bóg pomoc swemu nowemu wybrañcowi, daj¹c mu 24 godzi-
ny czasu na ucieczkê.

Trudno dzi� orzec, czy to historia z czasu wyboru Saula, czy
¿a³osnego schy³ku jego panowania, czy te¿ mo¿e obydwie historie
razem ukszta³towa³y emocjonalny wyd�wiêk powiedzenia: �Aza¿
i Saul miêdzy prorokami�. Do�æ na tym, ¿e d³ugo jeszcze Izraelici
widz¹c cz³owieka, który nieoczekiwanie albo zgo³a nieprawnie
wkracza³ w cudze kompetencje wspominali swego pierwszego,
niezbyt udanego króla. Znacznie wa¿niejszym problemem jest
wszak¿e to, jakie przes³anie niesie historia jednego z przys³ów
¿ydowskich dla wielu pokoleñ czytelników i badaczy Biblii. Czy
nale¿y traktowaæ j¹ jedynie jako okruch wiedzy o czasach królów
Izraelskich, czy te¿ jest ona ¿ywym S³owem Bo¿ym przenikaj¹-
cym obosiecznym ostrzem duszê, ducha, stawy i szpik ka¿dego
stworzenia.

Nasz XX wiek zas³ynie zapewne w historii chrze�cijañstwa
niespotykanym o¿ywieniem ruchów charyzmatycznych, czyli ta-
kich, które k³ad¹ ogromny nacisk na znaczenie cudownych darów
ducha �wiêtego. Nie chodzi tu tylko o ruch pieædziesi¹tników czy-
li zielono�wi¹tkowców. O¿ywienie charyzmatyczne zapocz¹tko-
wane w USA przez armeñskich uchod�ców stopniowo objê³o pra-
wie wszystkie nurty chrze�cijañstwa, wszêdzie wywo³uj¹c kon-
sternacjê racjonalnych chrze�cijan i wzbudzaj¹c entuzjazm w�ród
ludzi o mocniej rozwiniêtych potrzebach emocjonalnych, a zw³asz-
cza m³odzie¿y. D³ugie, nie koñcz¹ce siê modlitwy, wielokrotnie
powtarzane muzyczne refreny, rozko³ysane cia³a i uniesione w nie-
bo rêce sta³y siê dla nich znakiem chrze�cijañstwa. Z eufori¹ wita-
ny by³ ka¿dy okruch cudowno�ci. Kogo� przesta³a boleæ g³owa,
inny poczu³, ¿e powinien odwiedziæ brata, który w³a�nie w tej chwili
czeka³ na spotkanie. Niewidzialna moc pomaga³a im w prowadze-
niu interesów i w wyborze partnera ¿yciowego. Zdarza³y siê te¿
cuda powa¿ne. Uzdrowienia chorych ciê¿ko i nieuleczalnie, a na-
wet wskrzeszenia sta³y siê koronnym argumentem �wiadcz¹cym o
tym, ¿e w odnowê charyzmatyczn¹ zaanga¿owa³ siê sam Duch
�wiêty � trzecia kategoria jedynego Boga. Najwa¿niejszym zna-
kiem zwi¹zku z Bogiem ponadnormalno�ci sta³ siê dar mówienia
niezrozumia³ymi jêzykami, a powtórzenie zielono�wi¹tkowego
cudu � norm¹ chrze�cijañskiej spo³eczno�ci.

W zetkniêciu z charyzmatykiem zwyk³y chrze�cijanin zostaje
bez argumentów. Cz³owiek o nadnaturalnie rozja�nionym obliczu
po prostu wie lepiej. Kontakt z si³¹ wy¿sz¹ daje mu pewno�æ, któ-
rej brakuje racjonali�cie. A co najwa¿niejsze � jest mu z tym do-
brze. Niewidzialna moc jest dla niego �ród³em dobrego samopo-
czucia, albo i czêsto samozadowolenia, które nazywa pokojem
Bo¿ym. Podobnie jak gnostycy pierwszych wieków i mistycy �re-
dniowiecza potrafi znale�æ uzasadnienie dla ka¿dej przypadkowej
okoliczno�ci ¿ycia. Wiedza jest dla niego cz¹stkowa i chwiejna,
tymczasem niebiañska iluminacja nie podlega ¿adnej dyskusji. Z
ciep³ym zrozumieniem spogl¹da na nie narodzonych z ducha po-
nuraków chrze�cijañstwa. On przecie¿ te¿ kiedy� takim by³, ale
odk¹d Jezus wkroczy³ w jego ¿ycie.... Czasem tylko unosi siê gnie-
wem, aby z wiêkszym przekonaniem wyraziæ najwa¿niejsz¹ praw-
dê chrze�cijañstwa: �Alleluja�.

Cuda

Jednym z atrybutów charakteru Boga jest moc. Przejawy tej
cechy bosko�ci bez trudno�ci dostrzegamy wokó³ siebie � w przy-
rodzie, w polityce, w rodzinie, w samym sobie. Czy¿ nie inaczej
jak cudem winni�my nazywaæ potêgê odradzania siê ¿ycia na wio-
snê. Czy nie jest cudem Bo¿ym, ¿e ludzie pogr¹¿eni przez tysi¹ce
lat w ciemno�ciach odkrywaj¹ dzi� swoj¹ to¿samo�æ i �mia³o spo-
¿ywaj¹ nie zawsze s³odkie owoce wolno�ci. Odrodzenie pañstwo-



wo�ci izraelskiej nawet ludzie �wieccy nazywaj¹ cudem. Cz³owie-
kowi wierz¹cemu na ka¿dym niemal kroku towarzyszy niewidzialna
moc Bo¿a. Czy¿ nie jest cudowne to, ¿e chrze�cijanin umie cie-
szyæ siê nawet z niepowodzeñ i cierpieñ. A mo¿e siê nimi cieszyæ
tylko wtedy, gdy jest jednocze�nie przekonany, ¿e Bóg daje nie
tylko rado�ci ale i smutki. Cudowna moc Bo¿a nie zmienia na
ogó³ toru wydarzeñ rozgrywaj¹cych siê wokó³ wybrañca, ale kszta-
³tuje jego sposób prze¿ywania trudno�ci. �w. Pawe³ nigdy nie
szczyci³ siê o�lepieniem czarnoksiê¿nika Elimasa. Za to chlubi³
siê s³abo�ci¹ i tym, ¿e Pan po trzykroæ odmówi³ mu uleczenia jego
choroby. Nie dlatego, aby uwa¿a³, ¿e choroba i s³abo�æ to dar Bo¿y.
Darem by³o jednak czerpanie mocy z tej¿e s³abo�ci (2 Kor. 12:10).
Bóg mo¿e zmieniaæ i zmienia niekiedy rzeczywisto�æ. Wystêpuj¹c
niejako przeciwko swym w³asnym zasadom, pokonuje prawa przy-
rody i pozwala cz³owiekowi chodziæ po wodzie albo unosiæ siê w
powietrzu. Nie czyni tego jednak po to, aby jego wybraniec móg³
szybciej znale�æ siê w ¿¹danym miejscu, aby profitowa³ z tytu³u
znajomo�ci z Twórc¹ praw przyrody. Cuda maj¹ byæ znakiem i to
nie dla wierz¹cych, a dla niewiernych  (1 Kor. 14:22). Jezus potê-
pi³ tych, którzy chodzili za nim po to, aby siê naje�æ i doznaæ uzdro-
wienia (Jan 6:26). Czy¿ wiêc mam siê znale�æ w�ród tych, którzy
widz¹ w Jezusie wspólnika do swych interesów, rozjemcê w spo-
rach z s¹siadem, którzy traktuj¹ Go jako sposób na osi¹gniêcie
dobrobytu i spokoju w ziemskim ¿yciu? Je�li Bóg pozwoli mi wiar¹
przenie�æ Giewont o dwa kilometry w stronê Zakopanego, to nie
po to, aby skróciæ drogê biednym zasapanym turystom. Bóg ma
moc i mo¿e stan¹æ ponad prawami przyrody. Ma jednak tak¿e
m¹dro�æ, która nie pozwala, aby pokonywanie stworzonych przez
Niego praw sta³o siê zasad¹ zmieniania �wiata.

Objawienia i prorokowanie

Aposto³ Pawe³ szczyci³ siê wielko�ci¹ swych objawieñ. W�ród
dowodów swego apostolstwa wymieni³ miêdzy innymi �zachwy-
cenie a¿ do trzeciego nieba� (2 Kor. 12:2). Nazywaj¹c mówienie
jêzykami dziecinad¹ (1 Kor. 14:19-20) zachêca jednocze�nie do
prorokowania. Czy jednak objawienie musi koniecznie graniczyæ
z ob³êdem, a prorokowanie z atakiem epilepsji. W Pi�mie �wiê-
tym znajdujemy dowody, ¿e niekiedy tak w³a�nie bywa³o. Dowo-
dzi tego choæby opis drugiego prorokowania Saula, który nagi i
bez zmys³ów przez dzieñ i noc le¿a³ u stóp Samuela; a prorok,
który pomaza³ Jehu na króla zosta³ uznany za szaleñca (2 Król.
9:11). �w. Pawe³ wymienia cztery rodzaje po¿ytecznej przemowy
w zborze: objawienie, wiedzê, proroctwo i naukê. Wszystko jed-
nak ma odbywaæ siê w warunkach zupe³nej normalno�ci i porz¹d-
ku (1 Kor. 14:29-33). Samo prorokowanie definiuje nastêpuj¹co:
�Ale kto prorokuje, mówi ludziom zbudowanie i napominanie, i
pociechê.� � 1 Kor. 14:3. Nie ma wiêc tutaj zaznaczonego szcze-
gólnego kontrastu miêdzy wiedz¹ i nauk¹, a objawieniem i pro-
roctwem. Aposto³ zapewne celowo wymieni³ te pojêcia na prze-
mian, aby zaznaczyæ, ¿e nie chodzi mu o jakie� cudowne objawie-
nia i prorokowanie w stylu Agabusa (Dzieje Ap. 21:10-11), ale o
zwyczajne, zrozumia³e przemówienie, które ma swoje �ród³o w
Boskim objawieniu, zbudowane jest na fundamencie rzetelnej
wiedzy, posiada proroczy temperament oraz zawiera po¿yteczn¹ i
buduj¹c¹ naukê. Nie czas tu i miejsce, aby szczegó³owo wyja�niaæ
znaczenie owych czterech wa¿nych pojêæ oraz ich powi¹zanie z
darami ducha �wiêtego � rozpoznawaniem duchów, mow¹ umie-
jêtno�ci, proroctwem i mow¹ m¹dro�ci (1 Kor. 12:8-9). Nie wspo-
mnimy te¿ o skutku dzia³ania tych darów w s³u¿bie starszych zbo-
rowych jako pasterzy, nauczycieli, proroków albo ewangelistów
(Efezj. 4:11). Pismo �wiête zapewnia nas jednak, ¿e �ród³em
wszystkich tych darów jest jeden i ten sam duch, Bo¿a moc cu-
downego dzia³ania w zgodzie z prawami natury. Dziêki niemu

wszyscy mo¿emy prorokowaæ � mówiæ zbudowanie, napomina-
nie i pociechê. Wszyscy mamy prawo czerpaæ z g³êbokiej studni
Boskich objawieñ, bez konieczno�ci oczekiwania na ponadnatu-
ralne zjawiska o niewiadomym i niepewnym �ródle pochodzenia.
�Bracia! nie b¹d�cie dzieæmi wyrozumieniem, ale b¹d�cie dzieæmi
z³o�ci¹, a wyrozumieniem doros³ymi b¹d�cie.� � 1 Kor. 14:20.

Drugie prorokowanie Saula

Nie nasz¹ rzecz¹ jest ocenianie innych chrze�cijan i wyroko-
wanie o ich sposobach uwielbiania Boga. Nie wolno nam os¹dzaæ
postaw pojedynczych ludzi, gdy¿ w ferworze gorliwo�ci wszyscy
pope³niamy b³êdy, tak w rozumowaniu, jak i postêpowaniu.
Troszczmy siê raczej o to, aby�my sami nie zostali odrzuceni. Inn¹
jednak rzecz¹ jest ferowanie wyroków w pojedynczych przypad-
kach, a inn¹ ocenianie pewnych tendencji i kierunków rozwoju
chrze�cijañstwa. Tutaj wolno, a nawet nale¿y wykazaæ zdecydo-
wanie w ocenach, gdy¿ inaczej odpowiedzialno�æ za b³êdy spada
na tych, którzy widz¹c je nie ostrzegaj¹ b³¹dz¹cych wedle zasady
Ezechielowego stró¿a (Ezech. 3:16-21).

Z t¹ my�l¹ chcemy porównaæ dzieje chrze�cijañstwa do losu
Saula. Pomazany przez Samuela pierwszy król Izraela nied³ugo
cieszy³ siê ³ask¹ Bo¿¹. Uniesiony pych¹ i niecierpliwo�ci¹ wyst¹-
pi³ przeciw Boskiemu prawu i z³o¿y³ nieczyst¹ ofiarê nie czekaj¹c
na proroka Bo¿ego. Gdy pó�niej jawnie przest¹pi³ Boski nakaz
doszczêtnego wyg³adzenia Amalekitów zosta³ pozbawiony koro-
ny pomazania, a jego królowanie sta³o siê jedynie uzurpacj¹. W
tym stanie posun¹³ siê nawet do prze�ladowania prawdziwego
Pomazañca, Dawida.

Podobnie chrze�cijañstwo w swej masie jedynie na pocz¹tku
cieszy³o siê wzglêdami Boga i Chrystusa. Prêdko okaza³o siê, ¿e
dla przywódców tego ruchu wa¿niejsze by³y stanowiska i zaszczyty
ni¿ pos³uszeñstwo Bogu i wierno�æ Jego Pomazañcowi. By³y wy-
braniec sta³ siê prze�ladowc¹. W napadach ob³êdu chrze�cijanie
posuwali siê do szykanowania wspó³braci wyznaj¹cych inne zasa-
dy ni¿ ustalone przez zwierzchno�æ hierarchii ko�cielnej. Jednym
z pierwszych znaków wybrania ko�cio³a jerozolimskiego by³o ze-
s³anie ducha w dzieñ piêædziesi¹tnicy. Obecni tam uczniowie prze-
mówili, a Bóg na krótko w cudowny sposób odwróci³ przekleñ-
stwo wie¿y Babel. Przedstawiciele ró¿nych narodów zgromadze-
ni w Jerozolimie s³yszeli i rozumieli swój ojczysty jêzyk. Dzi�, po
dwóch tysi¹cach lat ponownie jeste�my �wiadkami powszechne-
go usi³owania powtórzenia zielono�wi¹tkowego cudu. Czy jest to
znów znak wybrania? Mamy powa¿ne w¹tpliwo�ci. Wydaje siê
raczej, ¿e jest to sytuacja, w której Bóg u¿y³ swej mocy, aby po-
wstrzymaæ ducha prze�ladowczego odrzuconego chrze�cijañstwa,
które ju¿ nieraz w ob³êdzie kierowa³o swe dzia³ania przeciwko
podstawom swego wybrania i pomazania.

Z drugiej strony stoimy w przededniu wielkiego dnia piêædzie-
si¹tnicy, gdy Bóg raz na zawsze usunie przekleñstwo wzajemnego
niezrozumienia. Nied³ugo ju¿ moc ducha sprawi, ¿e wszyscy lu-
dzie zrozumiej¹ przemowê nowych pasterzy i ksi¹¿¹t, ka¿dy w
swoim ojczystym jêzyku. Szatan, przeczuwaj¹c nieodwracalno�æ
zrealizowania tej obietnicy, podejmuje ostatnie wysi³ki, aby od-
wróciæ uwagê ludzi od obecno�ci prawdziwego pasterza Dawida.
Stosuje przy tym taktykê, która sprawdzi³a siê ju¿ po wielokroæ.
Obok prawdy stawia tysi¹c podobnych, prawie identycznych b³ê-
dów, aby utrudniæ w³a�ciwy wybór. Gdy wiêc nadejdzie d³ugo
oczekiwany, radosny dzieñ wybawienia, wielu powie: To ju¿ by³o,
nie damy siê nabraæ.

Tak wiêc widz¹c prorokuj¹ce chrze�cijañstwo, które niebawem
obna¿one legnie bez zmys³ów u stóp prawdziwego proroka, chcia-
³oby siê raz jeszcze powiedzieæ: Aza¿ i Saul miêdzy prorokami?
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