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28. Ohnivý vůz vzal Elijáše do nebe 

Nástupcem proroka Elijáše se měl stát jeho nejlepší žák Élíša. Právě 

on byl svědkem události, kdy si vzal Hospodin proroka Elijáše 

v ohnivém voze k sobě do nebe. 

Po celý život Elijáš poslouchal Hospodina a věrně vyřizoval jeho slovo 

lidem. Hospodin byl stále s ním. Když byl velmi starý, přišel čas, aby 

opustil tuto zem. Už nějaký čas s ním chodil jeho žák Elíša. Učil se od něj, 

protože měl v Elijášově díle pokračovat. Elíša si svého učitele moc vážil a 

měl ho rád. Pomyšlení, že jednou bude bez něj, bylo pro něj 

nepředstavitelné. Nadešel den jejich rozloučení. Elijáš věděl, že si jej 

Hospodin vezme brzy k sobě, proto chtěl být sám. Avšak jeho žák Elíša jej 

nechtěl nechat samotného. Toužil být co nejdéle se svým učitelem, o němž 

se říkalo, že nezemře, ale že si jej Hospodin vezme zvláštní cestou k sobě. 

Proto jej všude doprovázel. Tak spolu došli k Jordánu. Elijáš se zeptal: 

„Elíšo, co pro tebe mám udělat, než od tebe odejdu?“ Elíša proprosil: 

„Chtěl bych být Hospodinovým služebníkem. Kéž bych měl Boží moc, 

abych dokázal lidem pomáhat jako ty.“ Elijáš mu na to řekl: „Jen 

Hospodin ti může dát tuto moc. Jestliže mě uvidíš, jak budu od tebe 

odcházet do nebe, tvá prosba bude vyslyšena a dostaneš, co si přeješ.“ 

Když tak spolu rozmlouvali, náhle se před nimi objevil ohnivý vůz 

taženými koňmi. Elijáš do vozu nastoupil. Silný vítr zvedl Elijáše i 

s vozem ze země a odnesl ho do nebe. Byla to ohromující podívaná. Ale 

najednou zavládlo úplné ticho. Když se Elíša podíval kolem sebe, neviděl 

nikoho. Prorok Elijáš byl pryč. Obloha byla prázdná a Elíša zůstal docela 

sám. Bylo mu moc smutno. Na zemi však ležel Elijášův plášť. Když si ho 

Elíša vzal k sobě a hodil ho do řeky Jordán, voda se začala rozdělovat a 

vytvořila suchou cestu, po níž Elíša přešel na druhou stranu. Všichni, kteří 

to viděli z druhého břehu, poznali, že Elíša dostal od Hospodina to, co si 

přál. Dostal moc lidem pomáhat, jako to dělal prorok Elijáš. 

 

Úkol: 

Elíša měl svého učitele moc rád. Trávil s ním spoustu času. 



V budoucnosti totiž chtěl být jako on, být tedy Hospodinovým 

služebníkem a pomáhat lidem. Máš i ty ve svém okolí někoho, koho máš 

rád a líbí se ti jeho chování? Co se ti na něm líbí a chceš se od něho 

naučit? 

 


