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Štvrtok 14. júla 2016 

Text: 1Kr 17, 1 – 16 
1Vtedy povedal Eliáš Tišbejský v Gileáde Achábovi: Akože žije Hospodin, Boh Izraela, v službe 

ktorého stojím, nebude po tieto roky ani rosy ani dažďa, iba ak na moje slovo. 2Nato mu zaznelo 

slovo Hospodinovo: 3Odíď odtiaľto, obráť sa na východ a ukry sa pri potoku Kerít, ktorý je na 

východ od Jordánu. 4Z potoka budeš piť; krkavcom som prikázal, aby ťa tam živili. 5Odišiel teda 

a urobil podľa slova Hospodinovho. Odišiel a usadil sa pri potoku Kerít, ktorý je na východ od 

Jordánu. 6Krkavce mu prinášali chlieb a mäso ráno i večer, a z potoka pil. 7Po nejakom čase však 

potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. 8Vtedy mu zaznelo slovo Hospodinovo: 9Vstaň, 

choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidónu, a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila. 
10Vstal teda a odišiel do Sarepty. Keď prišiel k bráne mesta, bola tam práve vdova, ktorá zbierala 

drevo. Zavolal na ňu: Prines mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem. 11Keď mu šla 

priniesť, zavolal za ňou: Prines mi so sebou aj krajec chleba. 12Ona však povedala: Akože žije 

Hospodin, tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám iba za hrsť múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. 

Práve zbieram zopár kúskov dreva, idem to pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, 

zomrieme. 13Nato jej Eliáš povedal: Neboj sa, choď, urob ako hovoríš, ale urob z toho najprv 

malý posúch a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. 14Lebo takto hovorí Hospodin, 

Boh Izraela: Z hrnca sa neminie múka, ani z krčaha nebude chýbať olej až do dňa, keď Hospodin 

zošle na zem dážď. 15Odišla teda, urobila podľa Eliášovho slova, jedla ona i on, i jej domácnosť 

po tie dni. 16Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho, 

ktoré povedal prostredníctvom Eliáša.  

Piesne: ES č. 230, 648 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Žijeme v dobe, keď požiadavky na životnú úroveň sú stále vyššie. Chceme žiť pohodlnejšie 

a komfortnejšie. A platí to aj pre nás – dietky Božie. Neuspokojíme sa s tým, že máme ako Boží 

služobníci zabezpečené bývanie a stravu. Naša dôvera v láskavú Božiu starostlivosť nie je 

zďaleka taká úprimná, ako bola u biblických služobníkov. Prorok Eliáš stojí v službe najvyššieho 

Boha Izraela. Na Jeho slovo vyschli pramene vôd na viac rokov. Tým však Eliáš vypovedal ortieľ 

aj nad sebou a musel si vypočuť rozkaz Hospodinov: „Odíď odtiaľto…“ Skúsenosť viery mu 

však nedovoľuje ani na chvíľu zapochybovať o tom, že splnenie rozkazu je pre neho záchranou 

a jediným východiskom. Každého svojho služobníka vedie Pán školou viery – presne tak, ako 

proroka Eliáša. Pán nás chce naučiť dôverovať Mu bez zbytočných otázok a hľadania logických 

riešení. Len veriť a ísť. Prorok má teraz ísť k celkom neznámej žene, navyše do pohanského 

územia kráľa Achába, ktorý už na neho vydal „zatykač“. On však poslúchne, ide a slúži. Veď 

službu, ktorú vykonávaš s úprimnou láskou, Pán vždy hojne požehná. Staneš sa veľkým 

požehnaním pre iných, možno aj tak, ako to bolo v prípade Eliáša. Na to je však nevyhnutné, aby 

si pozorne načúval Božím rozkazom a bol ochotný opustiť všetko, na čom ľpie tvoje srdce. Veď 

nežiješ, aby tebe slúžili, ale aby si ty dal svoj život do služby iným. Bez dôvery, že sa Pán Boh 

o teba postará v akejkoľvek životnej situácii, to nezvládneš. 

Príbeh Eliáša nás učí dôverovať Hospodinovi v akejkoľvek hraničnej životnej situácii. Náš Boh 

má vždy pre nás pripravenú alternatívu a východisko. On má všetku moc a zošle i pomoc zhora. 

Nikdy nenechá svojho verného služobníka „v kaši“. Je dobré mať mocného Boha na svojej 

strane. V Jeho rukách sme v bezpečí, nech sa deje, čo sa deje. Postará sa o to, aby hriech, zlo 

a nepriatelia na nás nedosiahli (Ž 91, 1 – 4). Chce nám však darovať omnoho viac: nebeskú 

mannu – chlieb života večného, ktorý prináša záchranu, uzdravenie a večný život. Z neho mohla 

okúsiť i vdova so svojím synom prostredníctvom proroka Eliáša. Aj teba si chce Pán použiť 

na to, aby si „šiel a hladných nasýtil“ – slovom pravdy, slovom evanjelia, slovom života. Tak 

vstaň a choď! Amen. 
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Modlitba: 
Pane Bože, ďakujeme, že si si nás vyvolil za svoje dietky a povolal do tej najkrajšej služby – 

niesť Tvoje evanjelium. Pane, prosím, daj nám ochotu ísť vždy a všade tam, kam nás pošleš. Daj 

nám silu zvestovať vždy len Tvoju vôľu. Daj nám odvahu ísť za hranice našich možností. Pane, 

prispor nám viery a dôvery v Tvoju moc a pomoc. Amen. 

Mgr. Danica Hudecová, námestná farárka v CZ ECAV Revúca (GES) 

 


