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ELIJÁŠ 
 

život a činy 
 modlitba – 3 roky neprší (1.Kr.17,1;Jakub 5,17) 
 potok Karit, a Sarepta Sidonská (1.Kr.17,2-16) 
 vzkříšení syna vdovy v Sareptě (1.Kr.17,17-24) 
 na hoře Karmel zápas o návrat k Hospodinu (1.Kr.18) 
 útěk před Jezábel a setkání s Hospodinem (1.Kr.19,1-18) 
 pomazání Elizea (1.Kr.19,19-21) 
 reakce na zabrání vinice Nábotovy - proroctví k Achabovi a Jezábel (1.Kr.21) 
 oheň z nebe, setkání s králem Achazjíšem (2.Kr.1) 
 ohnivý vůz (staví se na roveň Enocha a Mojžíše) (2.Kr.2,1-11) 

 
Bible dál zaznamenává naplnění Elijášova proroctví (Achab a Jezábel) (2.Kr.9,30-37) 
a dopis, který napsal Elijáš Jóramovi (2.Paral.21,12-15) 
 

Eliáš spolu s Mojžíšem – nejvýraznější osobnosti SZ. 
Patriarchové: Abraham, Izák, Jákob, pak Josef, MOJŽÍŠ, David, ELIJÁŠ 
Malachijáš předpovídá příchod Elijáše, před příchodem Mesiáše Mal.3,22-24) 
 

Nový zákon 
 někteří lidé pokládají Ježíše za Elijáše, který přišel (Mat. 16,14-16) 
 když Ježíš na kříži volá: žízním, mnozí si mysleli, že volá Elijáše (Mat.27,46-50) 
 učedníci chtějí po vzoru Elijáše seslat oheň na městečko, kde Ježíše nepřijali (Lukáš 9,53-56) 
 hora proměnění, kde Ježíš hovoří s Mojžíšem a Elijášem (Mat.17,1-13) 

Jakub nám představuje Elijáše v souvislosti s vroucí modlitbou: 
Jk 5,17-18 Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři 
roky a šest měsíců. A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. 

 
Poslušnost, upřímnost, odvaha, horlivost,  
 

Čím více jsem o tomto Božím muži přemýšlel, uvědomoval jsem si, že nejde o to, jaké činy udělal, co 
dokázal, dokonce ani jaký měl vliv, ale o to, jak znal Hospodina. A jak Bůh proměňoval jeho život. 
 
 

Jak znal Elijáš Hospodina 

 

1. Modlili se a nepršelo, modlil se a přišel déšť 
tyto dvě modlitby (po třech letech) nebyly z jeho rozmaru, nemluví o nějakém podivínství, ale pramenily 
z poznání Boží vůle. Nebyl to přímý Boží pokyn, Hospodin jen naznačil, a Elijáš jednal.  

1Kr 17,1 Elijáš Tišbejský z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi: "Jakože živ je Hospodin, Bůh 
Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo." 

 

„v jehož jsem službách“ se dá také přeložit: „před Jehož obličejem stojím“. 
Měl jsem vždy představu, že mu řekl, Bůh: modli se, ať neprší… ale tak to nebylo 
Byl ve službách Hospodina, a znal jeho záměry. Byl Božím vyslancem, ambasadorem… 
Velvyslanec žije v cizí zemi, ale zná záměry svého prezidenta, své vlády, a prosazuje je. To vyžaduje 
stálou komunikaci, stálé informace o tom, co se děje v jeho vlastní zemi, jaké postoje jeho vláda zaujímá, 
a jak se staví k jednotlivým událostem. 
Elijáš se modlil a nepršelo… zní to tak jednoduše, ale,  
aby se mohl modlit tuto modlitbu, věřím, že tomu předcházely stovky, možná tisíce modliteb, kdy se učil 
poznávat Hospodina a jeho vůli. 
To nebyla modlitba hozená do vzduchu, náhodně pronesená, ale vycházela z poznání Boha, kterému 
sloužil, a z poznání Jeho vůle. 
Neměl od svého Boha detailní plán, jak vše bude, ale důvěřoval mu a poslouchal ho. 

Příběh Elijáše 
1. Královská 17 až 
2.Královská 2 
pročtěte si jeho život, 
dnešní kázání jsou impulzy, 
nad kterými pak můžeme 
přemýšlet 
není to podrobný výklad 
jeho života, ale inspirace… 
Motivace k hlubšímu 

poznání Boha 
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Věděl, že se o něj postará. A věděl, že pokud dopustí Hospodin na svůj národ něco těžkého, pak jen 
proto, aby naplnil své záměry, které jsou dobré – a my v dalším příběhu vidíme, že záměrem bylo, aby 
národ přestal sloužit modlám, ale vrátil se k svému Bohu – Hospodinu.  
 

2. Věděl, že se o něj Hospodin postará (potok KARIT s krkavci, vdova v Sareptě Sidonské) 
Mohl Hospodinu namítat: když nebude déšť, nebude úroda, všichni pomřeme. Jak přežiju já, Hospodine? 
Ale on věděl, že se o něj Bůh postará. Možná to pro něj pak bylo překvapením – když měl trávit čas u 
potoka Karit, a krkavci mu tam přinášeli dvakrát denně jídlo – chléb a maso… ale respektoval to. Byla to 
další lekce, že Boží slovo platí i pro krkavce… 
Možná si uvědomil, že zvířata, ptáci, všechno stvoření je „poslušnější“ než člověk, který se stále bouří a 
reptá proti svému Stvořiteli. 
Myslím, že doba strávená u potoka Karit byla dobou meditace, modliteb, tříbení charakteru tohoto 
Božího muže. 
Ale díky suchu i voda v potoku vyschla. Ne, že by Hospodin neměl možnost pramen potoka obnovit, ale 
protože ho potřeboval naučit další zkušenosti. 
 

3. Věděl, že ho Hospodin neposlal do Sarepty, aby zemřel syn ženy, která se o něj starala 
V Sareptě Sidonské prožil zázrak – hrst mouky a trochu oleje vystačilo pro tři lidi na dlouhou dobu. 
Neubývalo. Zázrak. 
Ale ta nejdůležitější lekce v životě Elijáše přišla, když zemřel syn vdovy, u které bydlel, a která se o něj 
starala. Já bych si možná kladl otázku: proč jsi to Bože dopustil? O co jde? 
Ale Elijáš jedná jinak. On ví, že ho Hospodin k této ženě neposlal proto, aby její syn zemřel. A proto se 
nad ním modlí, vede zápas, a výsledek: do tohoto chlapce se vrátil život.  
Elijáš ví, že Hospodin nechce brát, ale dává! 
Pán Ježíš nepřišel, aby svět odsoudil, ale aby ho zachránil! 
 

4. Věřil v to, že Hospodin jako živý Bůh obhájí sám sebe (KARMEL) 
Když vede před celým národem zápas o to, aby se lidé obrátili od pohanství k živému Bohu, dává všanc 
celou svou pověst. Své postavení proroka. Který bůh je opravdovým bohem, ať sešle oheň! 
Baálovi proroci půl dne tančí, volají ke své modle, způsobují si zranění, aby Baála donutili k činu, ale nic 
se neděje. 
Elijáš nemusí Hospodina k ničemu nutit, přemlouvat. Ví, že Bůh obhájí sám sebe! 
Krátká modlitba, a oheň, který spadl z nebe, zapálil dříví na oltáři, a spálil připravenou oběť. 
My nemusíme Boha obhajovat, je-li živý, obhájí sám sebe! 
Máme vyznávat svou víru, modlit se a očekávat, že On sám bude jednat! 
Jak důležité pro dnešní dobu! Mluvit o Bohu, o Ježíši, vyzvat lidi, aby se k němu obrátili, modlit se a 
nechat na Bohu, že sám sebe obhájí.  
To platí i o modlitbách, když se modlíme před VP – za nemocné, a za naše potřeby. 
Očekávat, že Bůh bude jednat. 
Církev, která přestala očekávat, je mrtvou církví. 
Křesťan, který přestal vyhlížet Boží jednání, odpověď modliteb, Boží dotyk, který přestal vyhlížet Boží 
oheň je směšný křesťan.  
Ale ten, kdo očekává, kdo vyhlíží, ten prožije zázrak Boží odpovědi. 
 

A nečekáme jen ne oheň, ale i na vláhu. 
Elijáše se modlí, a přichází déšť. 
Oheň i déšť nám ukazuje na Ducha svatého, který přichází, aby nás zapálil,  
který přichází, aby do našich vyprahlých životů přinesl vláhu, občerstvil, probdil k životu to, co uschlo. 
Očekáváme na něj? 
 
 

5. Prošel krizí, nevyhnula se mu (jako se nevyhne ani nikomu z nás), ale stala se pro něj novou zkušeností, 
získal díky ní nové poznání, i nový úkol od Hospodina 
Jezábel mu hrozí smrtí, a Elijáš dostane strach. I takový Boží muž, s tolika zkušenostmi propadne strachu.  
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Ale Hospodin ho v tom nenechá.  
Znáte ten příběh – přeje si zemřít, usne vyčerpán (fyzicky i duševně) na poušti u trnitého keře. Přichází 
k němu anděl, dá mu chléb a vodu (2x) a v síle toho jídla jde Elijáš 40 dnů na Boží horu Choréb, kde se 
setkává s Hospodinem. 
(O mnohém by bylo možno hovořit: trnitý keř na poušti, podobný kde se setkal Mojžíš s Hospodinem, 40 
dnů – stejná doba, kterou se PJ postil na poušti, hora Choréb (5.M 4,10) neboli Sinaj, kde Mojžíš dostává 
desky zákona. Vítr, zemětřesení, oheň – ne, tichý a jemný hlas – to je Hospodin, který podepírá svého 
unaveného služebníka, a pověřuje ho novým úkolem.  

Iz 42,3 Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. 
Zde s e mu Hospodin dává nově poznat, a dává mu úkol. 
I když my se cítíme na konci sil, a chceme rezignovat, Hospodin to vidí jinak. Právě tehdy nás pověří 
úkolem, a dá nám sílu. Protože ze své síly toho moc pro Boha neuděláme. Bůh nás chce naučit, že 
nemáme žít ze své síly, ale z Boží moci. 
 Ze síly, kterou dává Bůh. 

1P 4,11 Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se 
všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. 

 

Ga 5,16 Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše 
přirozenost. 

 
6. Reaguje na hřích, i když se jedná o krále 

Král na radu Jezábel nechá zabít Nábota, aby získal jeho vinici. Byla to politická intrika, detaily a pozadí 
znali jen pár lidí.  
Elijáš o tom nevěděl, ale Hospodin mu to řekl a poslal ho za králem s poselstvím. Dokonce jeho slovo 
měla na krále vliv, šel do sebe. Pokořil se. Nevíme zda proto, že by litoval svého činu, nebo ho 
překvapilo, že to Elijáš ví. Možná si v tu chvíli uvědomil, že Hospodin opravdu s Eliášem mluví a 
nezůstane před ním nic skrytého. 
Podstatné: Hospodin svým služebníkům (raději používám NZ – dětem) odkrývá i věci, o kterých nikdo 
neví. Ne proto, aby se tím mohli chlubit, nebo aby druhé kritizovali, nebo aby to vyhlašovali na 
veřejnosti, ale aby těmto lidem dal šanci k pokání. 
Elijáš si nestoupne v Samaří na náměstí, a nezačne občanům vykládat, jakých intrik se dopustil král. Ale 
jde za králem, vede ho k pokání. 
Ale vyřkl i proroctví soudu, které se naplnilo. 
(To vypovídá o tom, že i když se Achab  na chvíli zastavil, neobrátil se k Hospodinu….) 
Jinak by i jemu Bůh odpustil. 
 
 

7. Byl si vědom toho, co znamená být Božím mužem (nenechal si manipulovat, nenechal se zastrašit, 
nenechal si poroučet od krále), absolutní poslušnost patřila Bohu (oheň z nebe na dvě skupiny vojáků) 
 

Král Achazjáš měl úraz. Místo aby hledal pomoc u Hospodina, obrací se o pomoc k pohanským kultům. 
Když mu Elijáš pošle vzkaz – je zde Hospodin, obrať se na něj, pokud se obracíš k modlám, zemřeš. 
Když za ním poslal král Achazjáš eskortu 50 vojáků s rozkazem, že se k němu má dostavit, nesklapne 
podpatky…  Jsem-li Boží muž, jak říkáš, odpoví arogantnímu veliteli eskorty, pak ať spadne oheň z nebe… 
A oheň spadl – na ty, kteří ho chtěli násilím ke králi přivést. 2 eskorty shořely, velitel třetí eskorty byl 
moudrý muž, v pokoře, s vědomím toho, že Elijáš je Boží služebník ho žádá, aby s ním šel. A Elijáš jde, 
aby králi pověděl Boží slovo z očí do očí. 
Být Božím dítětem znamená mít Boží ochranu. Nemusíme hrbit hřbet, nemusíme se stydět za svou víru, 
stydět za Ježíše.  
Být Božím dítětem je výsada! Bůh má moc nás ochránit! 

Ju 1,24-25 Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti 
před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, 
velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen. 

 
 



Kladno 9. září 2012   strana 4 

8. Ví, že ho čeká smrt, nebojí se, protože ví, že smrtí jeho život nekončí, ví, že se setká se svým Bohem 
OHNIVÝ VŮZ 
rozmlouvá s Elíšou, dovoluje mu vyslovit přání (s vědomím, že jen Hospodin může toto přání naplnit) 
ale zároveň je s Hospodinem,  
jakoby: jednou nohou jde po zemi, a druhou se dotýká věčnosti 
Žádný strach, žádná panika, také žádný patos, nervozita, protože Hospodin, kterého zná je pro něj stejně 
reálný, jako Elíša, který jde vedle něj. 
Hospodin je pro něj stejně reálný, jako Elíša, který jde vedle něj. 
Je pro mne takto reálný Bůh? Pán Ježíš? 

 
 
Elijáš zná Hospodina a z toho vychází a pramení jeho činy, jeho život. 
V jeho příběhu, stejně jako v našich příbězích nejde tedy o to, co dokážeme, ale jak známe Boha. 
 
 
1Kr 17,1 Elijáš Tišbejský z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi: 
 
Z Gileádu, přistěhovalec, ne znalec zákona, ne člověk s rodokmenem až k Abrahamovi… 
Bůh si ho použil 
Mt 21,31 Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce?" Odpověděli: "Ten první!" Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, 
že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. 
 
A stejně si Bůh chce použit i tebe a mne, pokud nám jde o to, abychom „stáli před obličejem Božím!“ 
 
 
1Kr 17,1 Elijáš Tišbejský z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi: "Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, před 
jehož obličejem stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo." 
 


