
Powołanie w Piśmie Świętym

Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste.2

Pewnego dnia Heli spał w zwykłym miejscu. Oczy jego zaczęły już słabnąć i nie mógł widzieć. 3 A światło Boże jeszcze
nie  zagasło.  Samuel  zaś  spał  w przybytku  Pańskim,  gdzie  znajdowała  się  Arka  Przymierza. 4 Wtedy Pan  zawołał
Samuela,  a  ten  odpowiedział:  «Oto  jestem».5 Potem pobiegł  do  Helego  mówiąc  mu:  «Oto  jestem:  przecież  mię
wołałeś». Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». Położył się zatem spać.6 Lecz Pan powtórzył wołanie:
«Samuelu!» Wstał  Samuel  i  poszedł  do  Helego mówiąc:  «Oto  jestem:  przecież  mię  wołałeś».  Odrzekł  mu:  «Nie
wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać».7 Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze
objawione.8 I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc:
«Oto jestem: przecież mię wołałeś». Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. 9 Rzekł więc Heli do Samuela: «Idź
spać! Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha». Odszedł Samuel, położył się spać na
swoim miejscu.10 Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel odpowiedział:
«Mów, bo sługa Twój słucha» (1 Sm 3, 1-10).

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał
świątynię.2 Serafiny stały ponad Nim; każdy z  nich miał  po sześć  skrzydeł;  dwoma zakrywał  swą twarz,  dwoma
okrywał swoje nogi, a dwoma latał.3 I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia
pełna jest Jego chwały».4 Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. 5 I
powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o
nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!»6 Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów,
trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza.7 Dotknął nim ust moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich
warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech».8 I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto
by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!» (Iz 6, 1-8).

Słowa Jeremiasza,  syna Chilkiasza, z rodu kapłańskiego, który był  w Anatot,  w ziemi Beniamina.  2 Do niego Pan
skierował słowo za czasów Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego, w trzynastym roku jego panowania 3 i następnie za
czasów Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do końca jedenastego roku rządów Sedecjasza, syna Jozjasza, króla
judzkiego,  aż  do uprowadzenia  w niewolę  mieszkańców  Jerozolimy w piątym miesiącu.  4 Pan  skierował  do  mnie
następujące słowo: 5 «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię,
prorokiem dla narodów ustanowiłem cię».  6 I  rzekłem: «Ach,  Panie Boże,  przecież  nie  umiem mówić,  bo jestem
młodzieńcem!»  7 Pan zaś odpowiedział mi: «Nie mów: "Jestem młodzieńcem", gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię
poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. 8 Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» - wyrocznia Pana.
9 I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: «Oto kładę moje słowa w twoje usta. 10 Spójrz, daję ci dzisiaj
władzę nad narodami i  nad królestwami,  byś wyrywał  i  obalał,  byś  niszczył  i  burzył,  byś  budował  i  sadził».  11 I
skierował  Pan  następujące  słowa  do  mnie:  «Co  widzisz,  Jeremiaszu?»  Odrzekłem:  «Widzę  gałązkę  drzewa
"czuwającego"». 12 Pan zaś rzekł do mnie: «Dobrze widzisz, bo czuwam nad moim słowem, by je wypełnić». 13 Po raz
drugi skierował Pan swoje słowo do mnie: «Co widzisz?» Odpowiedziałem: «Widzę wrzący kocioł, a powierzchnia
jego jest od strony północnej».  14 I rzekł do mnie Pan: «Od północy rozszaleje się zagłada wszystkich mieszkańców
ziemi. 15 Zwołam bowiem wszystkie królestwa Północy - wyrocznia Pana - przyjdą i ustawią każdy swój tron u wejścia
do bram Jerozolimy przeciw wszystkim jej murom dokoła i przeciw wszystkim miastom judzkim. 16 I wydam wyrok na
nie za całą ich niegodziwość, iż opuścili Mnie, a palili kadzidło obcym bogom i hołd oddawali dziełom rąk swoich. 17

Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił
lękiem przed nimi. 18 A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw całej
ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. 19 Będą walczyć przeciw tobie, ale
nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą - wyrocznia Pana - by cię ochraniać» (Jr 1, 1-19). 
Uwiodłeś  mnie,  Panie,  a  ja  pozwoliłem  się  uwieść;  ujarzmiłeś  mnie  i  przemogłeś.  Stałem  się  codziennym
pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. 8 Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak,
słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i  pośmiewiskiem.  9 I  powiedziałem sobie:  Nie będę Go już
wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem
wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. 10 Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: «Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy
na niego!» Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: «Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i
wywrzemy swą pomstę na nim!» 11 Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie
zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą (Jr 20, 7-11). 

Polecenia:
1. Streść opis powołania Samulea, Izajasza i Jeremiasza.
2. Wskaż podobieństwa i różnice w reakcji proroków na powołanie.
3. Na przykładzie powyższych fragmentów przedstaw relację zachodzącą między Bogiem a powołanym.
4. Określ aktualne przesłanie powyższych fragmentów w odniesieniu do powołania.
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