
Eliáš 
hudba a text: Petr Soukal 

 
 

 
 
 

 

Tehdy povstal Eliáš, prorok jako oheň, a jeho slovo planulo jako pochodeň. Uvedl na ně hlad a svým horlením 

zmenšil jejich počet. Nebesa uzavřel Hospodinovým slovem, způsobil také, že třikrát sestoupil oheň. „Jak ses 

proslavil, Eliáši, svými divy! Kdo se může pochlubit, že ti je podobný?“ (Sir 48, 1-11) 
 

 



 
 

Eliáš 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.“ (1 Král 17, 1) 
 



 

I stalo se k němu slovo Hospodinovo: „Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu. 

Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou.“ Šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. 

Usadil se u potoka Kerítu proti Jordánu. A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil. 

(1 Král 17, 2-6) 
 



 

Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly deště. 

I stalo se k němu slovo Hospodinovo: „Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidónu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam 

jedné vdově, aby tě opatřovala potravou.“ Vstal tedy a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města, a hle, jedna vdova 

tam sbírá dříví. Zavolal na ni: „Naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil. Vezmi pro mě prosím s sebou 

skývu chleba.“ Řekla: „Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeno, mám ve džbánu jen hrst mouky a 

v láhvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme.“ 

(1 Král 17, 7-12) 



 

Eliáš jí řekl: „Neboj se, neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde až 

do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť.‘“ (1 Král 17, 13a.14) 

 

Když Achab uviděl Eliáše, řekl mu: „Jsi to ty, jenž uvádíš do zkázy Izraele?“  

Odvětil: „Izraele neuvádím do zkázy já, ale ty a dům tvého otce tím, že opouštíte Hospodinova přikázání a ty že 

chodíš za baaly. 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.“ Achab tedy obeslal všechny Izraelce a 

shromáždil proroky na horu Karmel. (1 Král 18, 17-20) 

 



 

  
 



Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Baalovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi 

posla se slovy: „Ať bohové udělají, co chtějí! Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi!“ Když to 

Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl 

pod ním; přál si umřít. Řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové.“ 

(1 Král 19, 1-4) 
 

 

  



Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!“ Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho 

pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a 

silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. (Ale Hospodin v tom větru nebyl. Ale 

Hospodin v tom větru nebyl.) 

Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. (Ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Ale Hospodin 

v tom zemětřesení nebyl.) 

Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl.  (Ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Ale Hospodin ani 

v tom ohni nebyl.) 

Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. 

Tu mu hlas pravil: „Co tu chceš, Eliáši?“ (1 Král 19, 5-13) 
 

 

Hospodin mu řekl: „Jdi, vrať se svou cestou k damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad 

Aramem. Jehúa, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel-mechóly, pomažeš za 

proroka místo sebe.“ (1 Král 19, 15-16) 
 



 

…a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel-mechóly, pomažeš za proroka místo sebe. (v. 16) 
 



 

I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Eliáše ve vichru vzhůru do nebe, že Eliáš s Elíšou se právě ubírali z Gilgálu. Eliáš 

řekl Elíšovi: „Zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do Bét-elu.“ Elíša mu odvětil: „Jakože živ je Hospodin a jakože 

živ jsi ty, neopustím tě.“ (2 Král 2, 1-2) 
 



 

A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to viděl a vykřikl: 

„Můj otče! Můj otče! Vozataji Izraele!“ A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zdvihl 

Eliášův plášť, který z něho spadl, vrátil se a postavil se na břehu Jordánu, udeřil jím do vody a zvolal: „Kde je 

Hospodin, Bůh Eliášův, i on sám?“ Když udeřil do vody, rozestoupila se a Elíša přešel. (2 Král 2, 11-14) 
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