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1Kr 18,14 A ty nyní říkáš: »Jdi a vyřiď svému pánu: Je zde Elijáš.« Vždyť mě zabije!" 
15 Elijáš mu řekl: "Jakože živ je Hospodin zástupů, v jehož jsem službách, že se dnes před ním ukážu." 
16 Obadjáš šel tedy naproti Achabovi a oznámil mu to. Achab šel Elijášovi naproti. 
17 Když Achab uviděl Elijáše, řekl mu: "Jsi to ty, jenž uvádíš do zkázy Izraele?" 
18 Ten odvětil: "Izraele neuvádím do zkázy já, ale ty a dům tvého otce tím, že opouštíte Hospodinova 
přikázání a ty že chodíš za baaly. 
19 Ale nyní zařiď, ať se ke mně shromáždí na horu Karmel celý Izrael i čtyři sta padesát Baalových proroků 
a čtyři sta proroků Ašéřiných, kteří jedí u stolu s Jezábelou." 
20 Achab tedy obeslal všechny Izraelce a shromáždil proroky na horu Karmel. 
21 Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu a řekl: "Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin 
Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!" Lid mu neodpověděl ani slovo. 
22 Elijáš dále řekl lidu: "Jako Hospodinův prorok zbývám už sám, ale Baalových proroků je čtyři sta 
padesát. 
23 Ať nám dají dva býky. Oni ať si vyberou jednoho býka, ať ho rozsekají na kusy a položí na dříví, ale 
oheň ať nezakládají. Já udělám totéž s druhým býkem: dám ho na dříví, ale oheň nezaložím. 
24 Vzývejte pak jména svých bohů a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je 
Bůh." Všechen lid odpověděl: "To je správná řeč." 
25 Elijáš vyzval Baalovy proroky: "Vyberte si jednoho býka a připravte ho první, protože vás je víc. Potom 
vzývejte jména svých bohů, ale oheň nezakládejte!" 
26 Vzali tedy býka, kterého jim dal, připravili ho a od rána až do poledne vzývali Baalovo jméno: "Baale, 
odpověz nám!" Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl. A poskakovali u zhotoveného oltáře. 
27 V poledne se jim Elijáš začal posmívat: "Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba je zamyšlen nebo 
má nucení anebo odcestoval. Snad spí, ať se probudí!" 
28 Oni volali co nejhlasitěji a zasazovali si podle svého obyčeje rány meči a oštěpy, až je polévala krev. 
29 Minulo poledne a oni ještě pokřikovali až do chvíle, kdy se přináší obětní dar. Neozval se však nikdo, 
nikdo neodpověděl, nikdo tomu nevěnoval pozornost. 
30 Tu řekl Elijáš všemu lidu: "Přistupte ke mně!" Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený 
Hospodinův oltář. 
31 Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů synů Jákoba, k němuž se stalo slovo Hospodinovo, že se 
bude jmenovat Izrael. 
32 Z kamenů vybudoval oltář ve jménu Hospodinově a kolem oltáře vymezil příkopem prostor pro vysetí 
dvou měr zrní. 
33 Pak narovnal dříví, rozsekal býka na kusy a položil na dříví. 
34 Nato řekl: "Naplňte čtyři džbány vodou a vylijte ji na zápalnou oběť a na dříví!" Potom řekl: "Udělejte 
to ještě jednou." Oni to udělali. Znovu řekl: "Udělejte to potřetí!" Udělali to tedy potřetí. 
35 Voda tekla okolo oltáře a naplnila i příkop. 
36 Nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Prorok Elijáš přistoupil a řekl: "Hospodine, Bože Abrahamův, 
Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto 
věci podle tvého slova. 
37 Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich 
srdce zpět k sobě." 
38 I spadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny i prsť, a vodu z příkopu vypil. 
39 Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali: "Jen Hospodin je Bůh! Jen Hospodin je Bůh!" 
40 Elijáš jim poručil: "Pochytejte Baalovy proroky! Nikdo z nich ať neunikne!" Když je pochytali, zavedl je 
Elijáš dolů k potoku Kíšonu a tam je pobil. 
41 Poté řekl Elijáš Achabovi: "Vystup vzhůru, jez a pij. Je slyšet hukot deště!" 
42 Achab tedy vystoupil vzhůru, aby jedl a pil. Elijáš mezitím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi 
a vtiskl si tvář mezi kolena. 
43 Pak řekl svému mládenci: "Vystup a pohleď směrem k moři." On vystoupil, pohleděl a řekl: "Nic tam 
není." Elijáš pravil: "Opakuj to sedmkrát." 
44 Když to bylo posedmé, řekl: "Hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň." Elijáš mu řekl: 
"Vystup vzhůru a vyřiď Achabovi: »Zapřáhni a jeď dolů, ať tě nestihne déšť!«" 
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45 A vtom už k tomu došlo. Nebe se zachmuřilo, vítr přihnal mraky a spustil se silný déšť. Achab dal 
zapřáhnout a jel do Jizreelu. 
46 Hospodinova ruka byla s Elijášem. Podkasal si bedra a běžel před Achabem, až doběhl do Jizreelu. 
 
Jk 5,17 Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a 
šest měsíců. 
18 A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. 
 
 
Elijáš 
Hospodin je Bůh, Jahve je Bůh 
´élijâhû, ´élijjâ  =  Jah he El, Jahve je Bůh 
 
Židé a vztah k Božímu jménu 
JHWH – (tzv. tetragram, židé nepoužívali samohlásky) Jahve židé z úcty nevyslovovali. Nahrazovali je 
slůvkem ADONAI, tedy Pán, můj Pán (kraličtí: Hospodin) 
Při opisování tóry, textů pokud narazili na Boží jméno, brali si nové pero, protože použitým nechtěli 
jméno napsat. 
 

Elijášovo jméno mluvilo samo o jeho poslání. 
Žije v době, kdy se Izrael odklonil od Hospodina, lidé uctívali pohanské bůžky, v této době především 
boha deště Baala.  
Baal = pán, vlastník, patřil do kanaánského panteonu, byl jedním z nejdůležitějších, bůh bouře, měl podle 
jejich pověstí dva manželky – Aštarot a Ašára. Aštarot – bohyně plodnosti, lásky a války. 
V mýtech se vypráví o tom, že bojoval se smrtí, neplodností a s vodami potopy. Ve všech těchto zápasech 
vyhrál, a tak se stal nejmocnějším kanaánským bohem. Jeho uctívání bylo mimo jiné doprovázeno 
sexuálními rituály. 
 

Už samotná přítomnost Elijáše je pro Izrael výzvou: opravdovým, jediným bohem je Jahve, Hospodin! 
 
 
biblický text: 1.Královská 18,1-2+17-46 
 
Zem je vyprahlá, v Izraeli je hlad, Baal, bůh deště jejich modlitby nevyslýchá. 
Dozrál čas, aby se národ přesvědčil o tom, kdo je pravým Bohem. Hospodin se rozhodl, že doba soudu 
vypršela, a své rozhodnutí oznamuje Elijášovi. 
Chci dát zemi déšť, řekni to králi Achabovi. A udělám to dramaticky, aby Izraelský národ viděl hmatatelný 
důkaz mé moci a vrátil se ke mně. 
 
Když se sejde Izrael na hoře Karmel, Elijáš k němu promluví: 

21 Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu a řekl: "Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li 
Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!" Lid mu neodpověděl ani slovo. 

 

Lid neodpověděl ani slovo. Co ten nám tady má říkat. Nedůvěra, lhostejnost, rezignace? Takových výzev 
už slyšeli – od proroků Baalových – a teď zas přichází prorok Hospodinův. Co se změní? Nic. Zemřeme 
hladem. 
Elijáš ale dává konkrétní návrh: je zde 450 Baalových proroků a já sám – prorok Hospodinův. Nebudeme 
Vás přesvědčovat slovy, ale ať ten bůh, který je skutečný před vámi projeví svou existenci a svou moc.  
Připravíme oltář, dříví, oběť a ten, který je opravdový bůh, ať sešle z nebe oheň. (Baal je bůh deště, ale 
také bůh bouře, nebylo by tedy pro něj být problém seslat oheň, blesk a oběť zapálit). 
 
S tím lid souhlasí.  
24 Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh." Všechen lid odpověděl: "To je správná řeč." 
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Na volání, prosby i nátlak baalových prorok se nestane nic. Elijáš se pomodlí a Hospodinův oheň spálí 
oběť, přesto, že ji nechal Elijáš prolít vodou.  
 
Když to lid viděl, spontánně zareagoval: 

39 Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali: "Jen Hospodin je Bůh! Jen Hospodin je Bůh!" 
 
Mohli bychom říci: Izrael prožil duchovní obnovu. Lidé, kteří pochybovačně mlčeli, kterým jméno 
Hospodin nic neříkalo, najednou vyznávají: Jen Hospodin je Bohem. 
Nebudeme teď hledat, jak dlouho jim to vydrželo, nakolik to bylo upřímné a opravdové, a jak to změnilo 
jejich životy. To je věc Boží, jen Bůh vidí do srdce člověka – tehdy i dnes. 
Vidí do mého srdce, do našich srdcí a ví, jak vážně bereme život s ním. Jestli také kulháme jako Izrael na 
dvě strany, anebo naplno následujeme Hospodina, důvěřujeme mu a očekáváme na něj. 
 
Izrael vyznává: Hospodin je Bůh. 
Boží záměr byl naplněn, vyprahlá srdce lidu naplnila nová naděje, a teď i zem má dostat to, co jí schází: 
vodu. Elijáš říká achabovi:  

41 Poté řekl Elijáš Achabovi: "Vystup vzhůru, jez a pij. Je slyšet hukot deště!" 
 
 
A zde má opět své místo Elijáš. 
Zatímco doposud se jednalo o dramatické divadlo, teď půjde o osobní, intimní modlitební zápas.  
Elijáš slibuje déšť, ale nebe je bez mráčku, slunce pálí, více jak tři roky nepršelo, a meteorologická 
předpověď je stále stejná: vysoké teploty, čisté nebe, bezvětří, bez dešťů a bez srážek. 
 
Ale Elijáš ví o Božím slibu, věří a očekává, že Bůh bude jednat. 
 
V Bibli máme stovky zaslíbení, které nám Bůh dal. Věříme jim? Očekáváme, že je Bůh naplní? I když 
okolnosti na to vůbec nevypadají? 
Přijde déšť – ale nebe je bez mráčku.  

Mt 28,20 já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." 
 

Iz 55,12 "S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. 
 

F 4,7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 
 

J 16,22 …vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. 
 

Př 3,33 …Hospodinovo požehnání spočívá na obydlí spravedlivých. 
 

Př 10,22 Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší. 
 

Iz 44,3 Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé 
potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. 

 
 
Elijáš je pro nás příkladem člověka, který očekává. Podívejme se na to jak. 

1Kr 18,42  Elijáš mezitím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl si tvář mezi kolena. 
43 Pak řekl svému mládenci: "Vystup a pohleď směrem k moři." On vystoupil, pohleděl a řekl: "Nic tam 
není." Elijáš pravil: "Opakuj to sedmkrát." 
44 Když to bylo posedmé, řekl: "Hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň." Elijáš mu řekl: 
"Vystup vzhůru a vyřiď Achabovi: »Zapřáhni a jeď dolů, ať tě nestihne déšť!«" 
45 A vtom už k tomu došlo. Nebe se zachmuřilo, vítr přihnal mraky a spustil se silný déšť. Achab dal 
zapřáhnout a jel do Jizreelu. 
46 Hospodinova ruka byla s Elijášem. Podkasal si bedra a běžel před Achabem, až doběhl do Jizreelu. 
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1. Nehledá tým modlitebníků, ale vede osobní modlitební zápas 
Achabe, běž se najít a napít. Oslavuj. Izrael se odvrátil od modly k živému Bohu a jako odpověď přijde 
déšť. A Achab jde slavit. 
Elijáš nejde s ním, protože ví, že ještě není jeho úkol splněn. Oheň z nebe sestoupil po krátké veřejné 
modlitbě. Ale teď je jiná situace, teď potřebuje být sám s Bohem, nikým se nenechat rušit. 
Sehnul se k zemi, tvář vtiskl mezi kolena a modlí se. 
(vyzkoušej si tuto polohu – mě se nepodařilo vtisknut tvář mezi kolena, už nemám tak ohebnou 
páteř.  Nevím kolik let Elijášovi bylo, spíš jde o to, že to byl asi jeho častý postoj před Hospodinem…) 
Tento postoj vyjadřoval úctu, sklonění se před Bohem.  
Stejně jako zvednuté ruce k nebi, kdy ukazujeme Bohu – jsou prázdné, prosím naplň je.  
Jako složená ruce člověka, který prosí. 
Jako sevřené ruce v pěst, kterými se bijeme do prsou a říkáme tak: Bože jsem hříšný, smiluj se nade 
mnou.  
Nebo skloněná hlava a ruce zkřížené na prsou – kdy dáváme najevo svou úctu, skláníme se před 
Božím majestátem, podřizujeme se Jeho autoritě. 
Či vložené ruce na druhého člověka, za kterého se modlíme – mé ruce jsou tvým nástrojem, Bože, 
prosím použij si je ať stejně jako vnímá dotek mých rukou, prožije i tvůj dotek ten, za kterého tě 
prosím. 
Jako zvednutá hlava, oči upřené k nebi, protože odtud očekávám pomoc. 
Jako klidné pohupování se, možná se zavřenýma očima – když odpočíváme v Boží náruči, jsme skryti 
v Boží ruce, těšíme se z Boží přítomnosti.  
 

Elijáš vede na kolenou osobní modlitební zápas. Podobně jako Pán Ježíš v Getsemanské zahradě. 
Ano, prosil učedníky, aby v tom byli s ním, ale oni usnuli, a boj musel vybojovat sám. 
I Elijáš musí bojovat sám.  
Je dobré, když je tým modlitebníků, ale za některé věci musíme přijmout modlitební zodpovědnost 
sami. A očekávat, že Bůh bude jednat. 
Bylo by to tak jednoduché svolat celý národ a říct: teď se musíte modlit, ať Bůh dá déšť. Ale je k tomu 
národ připraven: Vždyť před chvílí na jeho výzvu: přestaňte to hrát na obě strany, a začněte sloužit 
Hospodinu – nikdo ani slovem neodpověděl. Teprve když sestoupil oheň, uznali, přemoženi Boží 
moci: Hospodin je Bůh. Oni ještě nejsou připraveni. 
Elijáš ví, jak se má zachovat a zodpovědnost bere na sebe. Vždyť je to on, kdo zná Hospodina!  
 

2. Ne v horečné aktivitě, ale ve ztišení na modlitbě 
Bylo by  
Elijáš se sklonil k zemi a vtiskl tvář mezi kolena  

 úcta, pokora 

 vytvořil si svatyni, místo kde je sám s Bohem. Nemá po ruce chrám, modlitebnu, kostel, nebo 
svou modlitební místnost (komůrku), kde by se mimo vliv okolí soustředil na Boha.  

 jeho oči nepozorují oblohu, jestli se něco mění, nesledují, co dělají lidé, jestli začali opravdu 
uctívat Boha a dělají to správným způsobem, jeho duchovní zrak se upíná k Bohu 
uši se nesoustředí na to, co se děje kolem, zvuk oslav lidu, nebo možná diskuse, otázky, třeba 
i nářek – jeho uši chtějí naslouchat jen Bohu.  
Nohy by možná chtěli jít, ruce něco dělat – ne, setrvává ve ztišení před Boží tváří. To Bůh 
sám musí jednat! Já bych věci jen pokazil. Prostor má on, já očekávám.  

Často jsme v pokušení něco udělat, protože to je jednodušší, než se ztišit a modlit. Ale naše aktivita 
nic nezmění. Změny přináší Bůh. Chci se učit modlit a čekat! 

Iz 30,15 Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: "V obrácení a ztišení bude vaše 
spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. 

 
3. Nedívá se na okolnosti, ale setrvává v Boží přítomnosti 

Věří, že Hospodin své slovo dodrží a že přijde déšť. Věří, očekává, ale všimněte si: nezvedá stále 
hlavu, jestli se objeví mraky, neběhá se dívat. Nesleduje okolnosti, ale setrvává v Boží přítomnosti. 
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Poslal svého služebníka, aby se šel podívat, ale nic se neděje. A tak mu dá úkol, choď to kontrolovat – 
nenech se odradit, 7x se běž dívat! 
A jeho služebník skutečně vyleze na vrchol, dívá se nad moře, a nic, znovu, znovu, znovu… 
A Elijáš jako by se ho netýkalo, jako by mu to bylo jedno. Je skloněn před Bohem, setrvává v Boží 
přítomnosti, modlí se, a čeká. 
Ví, že Hospodin to udělá v pravý čas! 
A to je náš, můj největší problém. Modlím se, a nedočkavě vstávám od modlitby, tak už se to stalo? 
Ještě ne, zklamaný si opět klekám, modlím se, ale myšlenkami už jsem opět na nohou, abych se 
přesvědčil, jestli Bůh moji modlitbu vyslyšel. 
Elijáš je klidný, protože ví, že Bůh svůj záměr uskuteční, svůj slib splní. 
Myslím, že se často zbytečně stresujeme, zvedá se nám tlak, máme žaludeční neurózu jen proto, že 
neumíme čekat v Boží přítomnosti.  
Elijáš nešel hodovat a oslavovat s králem. 
Tak než Hospodin sešle déšť, tak si to užiju, anebo přehluším čas čekání, na chvíli ze sebe na oslavě 
setřesu ten stres, jestli se to skutečně stane. 
Ne, zůstává ve společenství s Bohem. Modlí se a čeká. 
To není pasivní, ale je to aktivní způsob, protože očekávání na Hospodina je vždy aktivní postoj. 
Ne – než se to stane, vezmu si prášek na spaní, usnu, ať to co nejdřív uteče, nebo pustím si televizi, 
ať přijdu na jiné myšlenky a doba čekání mi rychleji uteče. 
Setrvává v Boží blízkosti. To není snadné, to umí je vyzrálí služebník. 
 
 
 

4. Rozpozná Boží jednání, vidí očima víry 
V jedné chvíli přichází služebník a dává zprávu: není to tedy nic moc, ale zdá se mi, že vidím na d 
mořem malinký obláček, velký asi jako lidská dlaň. (Služebník nevidí nic, Elijáš má Boží pohled.) 
V tu chvíli Elijáš vstává. Ví, že toto je Boží odpověď. 
Dává pokyn králi Achabovi, ať jede domů, ať nezmokne. 
Kolik deště může přijít z tak malého obláčku a téměř v bezvětří. 
Ale Elijáš to vidí jinak. Vidí očima víry. Toto je naplnění Božího slibu. 
A opravdu, jeho pohled byl správný. Za chvíli se zvedne veliký vítr, obláček se změní v bouřková 
mračna, a v momentě se spustí silný déšť. 
 

Když se za něco modlíme, očekáváme, vyhlížíme. A zdá se, že se nic neději. Ano, malinký obláček se 
objevil, ale to nic není! Mužové a ženy víry vidí věci jinak.  
Bůh mnohdy odpovídá malinkými věcmi. Malá vítězství, malé zázraky, ale to je předzvěst velkého 
deště, velkého požehnání, velkých věcí! Nepohrdej dny malých začátků! 

Za 4,9 "Ruce Zerubábelovy tento dům založily, jeho ruce jej také dokončí. »I poznáš, že mě k vám 
poslal Hospodin zástupů.« 
10 A kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábelově." 
"Těch sedm, to jsou oči Hospodinovy, prohledávající celou zemi." 

 
 

Déšť přišel jako 
 odpověď na vyznání lidu 
 odpověď na Elijášovy modlitby 

 
Je čas vyznání (hora Karmel) 
je čas modliteb (na kolenou) 
je čas s odvahou vstát a jít 
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OČEKÁVAT 
Co očekáváme my? 
 

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. 

 
ZA co se modlíme? Očekáváme, nebo jsme rezignovali. 
Rezignovat můžeme na modlitby, anebo na Boží zaslíbení. Tady až nikdo nic nezmůže… 
 
 
Někdy nás posílá Bůh, abychom šli a vyřídili někomu Boží slovo, abychom přinesli povzbuzení, naději a 
požehnání do jeho života. 
Jindy nás volá, abychom vstali a šli – pro modlitbu, pro požehnání, pro povzbuzení my k druhým. 
 
Bůh chce seslat oheň, aby nás zapálil,  
Bůh chce seslat déšť, aby do našich vyprahlých životů přinesl vláhu, aby občerstvil a probudil k životu to, 
co uschlo. 
A nejen do našich životů, ale i do životů lidí kolem nás. 
Volá nás k modlitbám! 
Jak na toto volání odpovíme? 
 
 
 
 
 
 
MODLITBY 

 pokud jsi vyhasl, popros jednou větou: Pane, zapal mě, sešli do mého života tvůj oheň 
 pokud se cítíš vyprahlý, vysušený, popros jednou větou: Pane, sešli svůj déšť a občerstvi mou 

duši 
 pokud víš, že jsi zrezignoval a přestal ses modlit za někoho, na kom Ti záleží (nebo koho ti Bůh 

položil na srdce), popros jednou větou: Pane, odpusť, a dej mi sílu a vytrvalost k modlitbám 
 pokud je tvým pánem někdo jiný, než Hospodin, pověz v jedné větě: Pane Ježíši, chci patřit jen 

tobě. Chci nést jméno Elijáš: Jen Hospodin je Bůh! 

 


