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29. Prorok Elíša pomáhá vdově
Prorok Elíša připomínal lidem, aby nezapomínali na Hospodina a
poslouchali ho. Boží moc se skrze Elíšu projevovala v zázracích. Elíša
tak pomohl chudé vdově z bídy a hladu.
Prorok Elíša putoval z místa na místo a všude připomínal lidem, aby
nezapomínali na Hospodina a nedávali žádnému vymyšlenému bůžkovi
přednost před Hospodinem. Prorok Elíša tedy pokračoval v tom, co se
naučil od svého učitele Elijáše. Mluvil k lidem o pravém jediném Bohu
Hospodinu. Hospodin byl s ním a díky tomu mohl Elíša konat zázraky.
O jednom zázraku si povíme dnes. Stal se, když za prorokem Elíšou přišla
jedna vdova, která měla dvě děti. Musela se o ně starat sama, protože jí
zemřel manžel. Vdovy a sirotci (děti bez rodičů) byli v té době
nejchudšími lidmi. Hospodin velmi často připomínal Izraelitům, aby na ně
nezapomínali. Také tato vdova byla chudá a potřebovala pomoci. Proto
přišla za Elíšou a s pláčem se mu svěřila: „Nemám peníze, abych zaplatila
dluhy svému pánu. Chce si proto vzít mé dvě děti jako své otroky.
Pomůžeš mi, prosím tě?“ Elíša byl jen chudý prorok. Nemohl zaplatit
vdovin dluh. Elíšovi ale Hospodin vnukl nápad. Zeptal se ženy: „Co ti
doma zbylo?“ Žena smutně sklonila hlavu a řekla: „Jenom malý džbánek
olivového oleje, nic víc.“ „To stačí,“ řekl Elíša. „Jdi a popros všechny
sousedy, aby ti půjčili nádobky, které mají. Vezmi si od nich všechny –
velké i malé. Pak se vrať domů a do každé nádobky nalévej olej ze svého
jediného džbánku.“ Vdova udělala všechno podle Elíšovy rady. Vypůjčila
si od sousedů tolik nádob, kolik jen bylo možné. Doma je s dětmi rozložila
všude – na stůl i na podlahu. Vzala si svůj džbánek s olejem a začala jím
plnit nádoby, které jí děti podávaly. Vdova nalévala, ale oleje neubývalo.
Ze džbánku stále vytékal olej. Jako by ta malá nádoby byla bezedná.
Naplněné nádobky pak dávala stranou. Vdově i jejím dětem nad tím zůstal
rozum stát, vždyť to byl veliký zázrak. Když vdova naplnila olejem
poslední nádobku, olej přestal téct. Nevytekla ani kapka. Žena samou
radostí utíkala k Elíšovi, aby mu pověděla o zázraku, který se jí přihodil.
Elíša jí řekl: „Všechen olej teď prodej a z utržených peněz zaplať dluh,
který máš. Zbytek peněz ti pak postačí, abys se svými dětmi nemusela

trpět hladem ani bídou.“ Vdova z toho měla velikou radost. Poznala, že se
o ni a její děti skrze Elíšu postaral Hospodin.
Úkol:
V dnešním příběhu jsme slyšeli o zázraku, který se stal vdově. Někdo by
mohl říci, že je to jen vymyšlené, že se to nemohlo nikdy stát. My ale
víme, že se tento zázrak skutečně stal, vždyť je o tom napsáno v Bibli.
Zázraky dělal i Pán Ježíš. Nasytil například hladový zástup lidí, i když
k tomu měl jen pět chlebů a dvě ryby. Slyšel jsi už o tom?

