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27. Elijáš uslyšel Hospodina v tichém vánku 

Prorok Elijáš utekl před královnou Jezábel, která ho chtěla zabít. 

Hospodin Elijáše posiloval, aby doputoval na horu Choréb. Na této hoře 

k němu promluvil v tichém vánku. 

Královna Jezábel se velmi rozhněvala, když se doslechla, že všichni Baalovi 

proroci byli zabiti. Hned se chtěla Elijášovi pomstít. Přála si jeho smrt. Ale 

Elijáš na nic nečekal a utekl do pouště. Šel pouští dlouho. Celý vyčerpaný a 

žíznivý se posadil k trnitému keři a modlil se: „Pane, už mám všeho dost. 

Už dál nemůžu. Chci umřít.“ Pak vyčerpáním usnul. Po chvíli ho někdo 

vzbudil a řekl mu: „Pojď se najíst!“ Elijáš se překvapeně podíval kolem 

sebe, a co před sebou nevidí. Na kameni u jeho ruky ležel čerstvě upečený 

chléb a džbán s čistou vodou. S vděčností se Elijáš pustil do jídla. Když vše 

snědl, opět usnul. Událost se ale opakovala. Podruhé k němu někdo 

promluvil a pobídl ho, aby se znovu najedl a napil, že má před sebou ještě 

dlouhou cestu. Elijáš se tedy najedl a napil. Cítil se být silnější. Mohl tak 

putovat ještě čtyřicet dní a nocí, než se dostal k hoře Choréb. Tam 

přenocoval v jedné jeskyni. Tehdy k němu promluvil sám Hospodin: „Co tu 

děláš Elijáši?“ zeptal se ho. Elijáš Hospodinu hned vylíčil svou situaci. Jak 

je to nespravedlivé, že se snažil poslouchat Hospodina a místo odměny mu 

teď královna Jezábel usiluje o život. Hospodin na jeho stěžování hned 

neodpověděl. Pozval ho však, aby vyšel dál od jeskyně, že tam za ním přijde 

a řekne mu, co má dělat dál. 

Když Elijáš vyšel z jeskyně, zvedl se silný vítr, přímo vichr. Vítr vytrhával 

ze země stromy. Elijáš si myslel, že v tom vichru přichází Hospodin. Nebylo 

to tak, v tom vichru Hospodin nebyl. Když se vítr utišil, nastalo zemětřesení. 

Země se třásla pod nohama a na zemi vznikly velké pukliny. Byla to velká 

síla. Ale ani v zemětřesení za Elijášem nepřišel Hospodin, aby k němu 

mluvil. Pak se celá hora ocitla v plamenech. Postupně však plameny 

zhasínaly. Ale ani v ohnivých plamenech Hospodin nepřicházel a nebyl 

slyšet jeho hlas. 

Pak bylo slyšet jen jemný vánek. V něm se ozval tichý hlas. Když jej Elijáš 

zaslechl, přikryl si tvář pláštěm a stoupl si ke vchodu do jeskyně. Hospodin 

k němu mluvil o tom, co čeká Izraelity v budoucnu. Vyprávěl mu, že se 



králem Izraelitů má stát mladý muž jménem Jehú a k Elijášovi samotnému 

se přidá nový prorok Elíša. Bude jeho žákem a pomocníkem a jednoho dne 

Elijáše vystřídá. 

 

Úkol: 

Na hoře Chorébu se Bůh zjevil Elijášovi v podobě tichého vánku. Jako by 

nám tento příběh říkal, že Boha se nemusíme bát tak jako ohně, 

zemětřesení či silného větru. Bůh není tím, koho se musíme bát, ale je to 

někdo, s kým je nám dobře a příjemně. To, že Bůh k Elijášovi promluvil 

v klidném vánku, znamená, že Boží hlas nezaslechneme někde, kde je 

velký hluk, křik, ale v tichu našeho srdce. 

 


