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25. Hospodin se stará o proroka Elijáše 

Prorok Elijáš oznámil králi Achabovi, že přijde období sucha. Elijáš 

se pak skrýval u potoka Kerítu, kam mu Hospodin posílal po 

havranech jídlo. Později bydlel u jedné vdovy v Sareptě. 

Elijáš, jehož příběh najdeme v Bibli, byl prorok. Ten jediný ze všech 

Izraelitů nepřestal věřit v Hospodina. Právě proto ho Hospodin poslal ke 

králi Achabovi, který se klaněl vymyšlenému Baalovi. Elijáš předstoupil 

před krále s těmito slovy: „Sloužím Hospodinu, Bohu všech Izraelitů, 

kterému ty nevěříš. Je to mocný Bůh. Poznáš to sám, protože ode dneška 

nespadne z nebe ani kapka vody. Sucho bude trvat tak dlouho, dokud se 

nevrátím.“ Pak Elijáš odešel. Věděl však, že to, co udělal, byla veliká 

troufalost, která zasluhovala smrt. Králi Achabovi se totiž nelíbila 

Elijášova prorocká slova, a proto jej chtěl zbít. Elijášovi tak hrozilo velké 

nebezpečí. 

Hospodin se však o Elijáše postaral. Řekl mu, aby utekl a schoval se u 

potoka Kerit. „Přikázal jsem havranům, aby ti nosili jídlo,“ řekl mu 

Hospodin. A tak havrani přinášeli Elijášovi každé ráno a každý večer chléb 

a maso. Vodu pil Elijáš z potoka. 

Uplynulo mnoho dní, týdnů a měsíců a z nebe nespadla ani kapka deště. 

Slunce pálilo na zem, všechno povadlo a uschlo. Tehdy vyschl i potok, ze 

kterého bral prorok Elijáš vodu. Proto jej Hospodin poslal do města 

Sarepty, kde mu měla pomoci jedna vdova. Když k této vdově Elijáš 

přišel, zjistil, že nemá skoro nic k jídlu. Elijáše však neposlala pryč, ale 

nabídla mu, že se s ním rozdělí o to, co měla: o hrst mouky a trochu oleje 

ve džbánu. Elijáš z toho byl dojatý a řekl vdově: „Hospodin mi řekl, že 

dokud znovu nezaprší, nebude ti mouka nikdy chybět, ani oleje ve džbánu 

neubude.“ Elijášova slova se vyplnila a Hospodin se o něj znovu postaral. 

Vdova měla také syna, který jednoho dne těžce onemocněl. Bylo mu stále 

hůře, až nakonec zemřel. Tehdy vzal Elijáš chlapce do náručí a moc se za 

něj modlil. Hospodin pak přivedl chlapce zpátky k životu. Hospodin tedy 

dal Elijášovi všechno, co potřeboval, a dokonce postaral se i o ty, kteří mu 

pomáhali. 

 



Úkol: 

Bůh se stejně jako o Elijáše stará o každého z nás. Často k tomu používá 

druhé lidi. Nejčastěji jsou to rodiče, sourozenci, kamarádi. To, že se máš 

do čeho obléct, máš kde bydlet a co jíst, není žádná samozřejmost. Skrze 

každého člověka, který se o nás stará nebo nám s něčím pomáhá, nám 

Pán Ježíš ukazuje, že nás má rád. Zakusil jsi dneska, jak se o tebe Ježíš 

stará? Za co mu můžeš v modlitbě poděkovat? 


