
17.	Eliáš	
	
Chlapci	 a	dievčatá,	 rozprávali	 sme	 si	 o	 kráľoch,	 ktorí	 vládli	 nad	 izraelským	národom.	
Rozprávali	sme	si	o	kráľovi	Dávidovi,	o	kráľovi	Šalamúnovi.	Boli	to	dobrí	králi,	ktorí	aj	
keď	mali	svoje	poklesky	a	hriechy,	snažili	sa	plniť	Božiu	vôľu.	Po	nich	však	v	dejinách	
izraelského	národa	prišli	králi,	ktorí	sa	odvrátili	od	Pána	Boha.	A	nielen	oni,	ale	aj	ľudí	
odvádzali	 od	 toho,	 aby	 žili	 podľa	Božích	prikázaní.	 Spomente	 si,	 čo	 si	 žiadal	 od	Pána	
Boha	kráľ	Šalamún?	Odpoveď:	žiadal	si	múdrosť.	Veľmi	dobre	si	odpovedala.	A	načo	ju	
potreboval?	Načo	potreboval	múdrosť?	Odpoveď:	aby	vedel	dobre	a	múdro	riadiť	ľudí,	
aby	bol	dobrým	kráľom,	aby	vedel	rozlišovať	čo	je	dobré	a	zlé.	Áno,	toto	si	žiadal	kráľ	
Šalamún.	Ale	po	ňom	nastúpili	na	trón	králi,	ktorí	na	to	zabudli,	ktorí	nežili	podľa	Božej	
múdrosti,	ale	hľadali	vlastnú	múdrosť.		
	
Po	smrti	Šalamúna	nastúpil	na	trón	jeho	syn.	Ale	zabudol	na	Pána	Boha,	zabudol	na	to,	
čo	ho	naučil	jeho	otec	Šalamún.	Nedržal	sa	Pána	Boha.	Niekedy	sa	to	stáva	aj	v	našom	
živote,	 keď	 rodičia	 vedú	 deti	 k	 viere,	 keď	 ich	 vychovávajú,	 aby	 žili	 podľa	 Božích	
prikázaní,	ale	neskôr	keď	deti	dospejú,	nepočúvajú	rodičov	a	opustia	Pána	Boha.	To	sa	
stalo	izraelským	kráľom.	Preto	Pán	Boh	posielal	k	nim	ľudí,	aby	ich	napomenuli,	aby	ich	
karhali,	aby	ich	vrátili	na	správnu	cestu.	Týchto	ľudí	voláme	proroci.	Boli	to	odvážni	
ľudia,	 lebo	nebáli	sa	postaviť	aj	proti	kráľovi,	ktorý	ma	moc,	ktorý	ma	vojsko,	aby	mu	
povedali	 pravdu	 do	 očí.	 Chlapci	 a	 dievčatá.	 Proroci	 neboli	 na	 to,	 aby	 predpovedali	
budúcnosť,	ale	aby	povzbudzovali	ľudí	na	nápravu,	aby	sa	vrátili	k	Pánu	Bohu.		
	
Dnes	 si	 chceme	 rozprávať	 o	 takomto	 prorokovi,	 ktorý	 bol	 veľmi	 odvážny,	 ktorý	 sa	
nebál	povedať	kráľovi	pravdu	do	očí,	aj	keď	vedel	že	kvôli	tomu	bude	trpieť,	kvôli	tomu	
ho	bude	kráľ	hľadať,	aby	ho	zabil.	Tento	prorok	sa	volá	Eliáš.	 Jeho	meno	v	hebrejčine	
znamená	Môj	 Boh	 je	 Pán.	 Eliáš	 skutočne	 aj	 svojím	 životom	 ukazoval,	 že	 na	 prvom	
mieste	 u	 neho	 stojí	 Boh.	 Bolo	 to	 za	 vlády	 kráľa	 ktorý	 sa	 volal	Achab.	 Bol	 to	 zlý	 kráľ,	
ktorý	ľudí	odvádzal	od	Pána	Boh.	Nútil	ich,		aby	sa	klaňali	iným	bohom,	bohu,	ktorý	sa	
volal	 Baál.	 A	 jeho	 manželka,	 ktorá	 sa	 volala	 Jezabel,	 ho	 v	tom	 podporovala.	 Aj	 ona	
chcela,	 aby	 kráľ	 odvádzal	 ľudí	 od	 Pána	 Boha.	 Preto	 Boh	 poslal	 ku	 kráľovi	 Achabovi	
úroroka	 Eliáša,	 aby	 ho	 napomenul,	 aby	 ho	 pokarhal,	 aby	 sa	 ľudia	 vrátili	 k	pravému	
jedinému	Bohu.		

	
Eliáš	navrhol	urobiť	 takúto	skúšku,	
o	 ktorej	 si	 dnes	 porozprávame.	
Počuli	 sme	 to	 v	prvom	 čítaní.	
Prorok	 Eliáš	 zvolal	 celý	 národ,	 aby	
sa	zhromaždil	na	vrchu.	Spomeniete	
si,	 ako	 sa	volal	 ten	vrch?	Odpoveď:	
Karmel.	 Áno	 volal	 sa	 Karmel.	 Ten	
vrch	 sa	 nachádza	 v	Izraeli	 pri	
Stredozemnom	 mori.	 Môžete	 si	 to	
potom	 pozrieť	 na	 mape	 spolu	
s	rodičmi.	 Starším,	 ktorí	 ste	 tu	
v	chráme,	 pripomeniem,	 že	 podľa	



tohto	vrchu	sa	neskôr	začala	uctievať	aj	Panna	Mária	Karmelská,	ktorú	podľa	poznáme	
aj	 pod	 názvom	 Škapuliarska	 a	 jej	 sviatok	 slávime16.	 júla.	 Vrch	 Karmel	 leží	 pri	
modernom	meste	Haifa.		
	
Eliáš	 zvolal	 na	 tento	 vrch	 Karmel	 aj	 kňazov,	 ktorí	 uctievali	 a	 klaňali	 sa	 nepravému	
falošnému	Bohu,	ktorý	sa	volal	Baál.	Čo	mali	títo	kňazi	urobiť?	Odpoveď:	mali	postaviť	
oltár,	na	ktorý	položia	býčka,	ale	nezapália	obetu.	Áno,	veľmi	dobre	si	 to	odpovedala,	
Janka.	 A	 čo	 sa	 stalo	ďalej?	 Odpoveď:	 tí	 falošní	 kňazi	 sa	modlili	 akože	 k	tomu	 svojmu	
bohu,	 ale	 nikto	 im	 neodpovedal.	 Áno,	 veľmi	 dobre.	 Čo	 potom	urobil	 Eliáš?	Odpoveď:	
Eliáš	 pripravil	 oltár	 z	12	 kameňov.	 Prečo	 ich	 bolo	 12?	 odpoveď:	 lebo	 toľko	 je	 synov	
Jakuba.	 Áno,	 správne,	 bolo	 to	 podľa	 počtu	 synov	 Izraela	 12	 kmeňov,	 podľa	 12	 synov	
praotca	 Jakuba.	Ešte	si	pamätáte,	príbehy,	keď	sme	si	rozprávali	o	 Jakubovi	a	 jeho	12	

synoch.	 Eliáš	 teda	 postavil	 oltár,	
položil	 naň	 býčka.	 A	 čo	 ešte	
prikázal?	 Odpoveď:	 prikázal,	 aby	
tam	naliali	 veľa	 vody.	 Čo	myslíte,	
prečo	prikázal	tam	naliať	tak	veľa	
vody?	 Odpoveď:	 aby	 si	 ľudia	
nemysleli,	 že	 tu	 obetu	 zapálil	 on.	
Veľmi	 dobre	 si	 to	 povedala.	 Eliáš	
prikázal:	 poriadne	 tam	 nalejte	
vodu,	aby	si	ľudia	nemysleli,	že	 je	
to	 nejaký	 podfuk	 že	 je	 to	 nejaké	
klamstvo	a	že	on	zatiaľ	potajomky	
zapáli	obetu	so	zápalkami	a	všetci	
ľudia	si	budú	myslieť,	že	to	urobil	

Boh.	 Eliáš	 bol	 pravdovravní,	 on	 bol	 Boží	 muž,	 bol	 to	 prorok,	 ktorý	 hovoril	 a	 robil	
pravdu.	Čo	sa	potom	stalo?	Odpoveď:	Eliáš	sa	modlil	k	Pánu	Bohu	a	Pán	Boh	ho	vypočul	
a	zoslal	oheň	na	ten	oltár	a	obeta	sa	zapálila.	Áno	a	tak	Pán	Boh	ukázal,	že	on	je	naozaj	
jediný	a	pravý	Boh,	ktorému	sa	má	celý	národ	klaňať.	Chlapci	dievčatá,	prorok	Eliáš	
nás	 učí,	 že	 aj	 my	 v	 živote	 sa	 máme	 klaňať	 iba	 Pánu	 Bohu,	 nikomu	 a	 ničomu	
inému.	Aby	ani	mobil,	ani	televízia,	ani	nejaké	playstation	hry	neboli	pre	nás	božstvom,	
aby	sme	ich	nedávali	na	prvé	miesto.		
	
Samozrejme,	 to	 sa	 nepáčilo	 kráľovi	Achabovi,	 ktorý	 chcel	 proroka	Eliáša	 zabiť.	 Preto	
Eliáš	pred	ním	utekal.	40	dní	a	40	nocí	putoval	ku	svätému	vrchu,	ktorý	sa	volá	Sinaj	
alebo	 aj	 iné	meno	má	Horeb.	 Spomente	 si,	 už	 sme	 sa	 rozprávali	 o	 vrchu	 Sinaj.	 Čo	 sa	
stalo	na	tomto	vrchu?	Odpoveď:	Pán	Boh	tam	dal	Mojžišovi	10	Božích	prikázaní.	Áno,	
čiže	 dnešný	 večer	 �hovoríme	 veľa	 o	 vrchoch.	 Už	 jeden	 vrch	 sme	 sa	 naučili,	 volá	 sa	
Karmel,	tam	bol	prorok	Eliáš	a	teraz	Eliáš	putoval	ku	ďalšiemu	svätému	vrchu,	ktorý	sa	
volá	Sinaj	alebo	iným	menom	aj	Horeb,	tento	vrch	má	totiž	dve	mená	v	Biblii.	Ale	cesta	
bola	dlhá	a	namáhavá,	Eliáš	nevládal,	preto	keď	zaspal	od	únavy,	Pán	Boh	mu	pripravil	
chlieb	a	vodu,	aby	sa	mohol	posilniť	a	znova	putovať	ďalej	ku	svätému	vrchu.	Aj	my	to	
máme	 pri	 svätej	 omši,	 chlapci	 a	 dievčatá.	 Aj	 my	 príjmame	 chlieb,	 ktorý	 kňaz	
premieňa	na	 	 telo	Pána	 Ježiša,	 to	 je	 pokrm	pre	našu	dušu,	 aby	 sme	vládali	 byť	
dobrými.	Keď	Eliáš	prišiel	na	 ten	vrch,	Pán	Boh	sa	s	ním	rozprával.	Ale	stalo	sa	čo	si	



zvláštne.	Najskôr	nastalo	zemetrasenie,	potom	veľký	oheň,	potom	sa	strhol	silný	vietor.	
Eliáš	si	myslel	že	to	Pán	Boh	urobil,	že	Pán	Boh	sa	chce	s	ním	taktom	rozprávať.	Ale	Pán	
Boh	nebol	ani	v	zemetrasení,	ani	vo	víchrici,	ani	v	ohni.	Potom	nastal	jemný	šum,	jemný	
tichý	vánok	a	vtedy	sa	Pán	Boh	k	nemu	prihovoril.	Pamätajte,	 chlapci	 a	dievčatá,	 aj	
nám	sa	chce	Pán	Boh	prihovoriť	ako	Eliášovi	v	modlitbe.	Ale	k	tomu	potrebujeme	
ticho,	 nie	 hluk,	 nie	 televízor,	 nie	 mobil.	 Keď	 sa	 budete	 modliť	 doma,	 vypnite	
televízor,	odložte	mobil,	zavrite	notebook.	Povedzte	 to	aj	vašim	rodičom,	ocino,	vypni	
televízor.	Ale	prečo?	A	vtedy	poviete	ockovi.	Preto,	lebo	chceme	byť	ako	Eliáš,	ktorému	
sa	Pán	Boh	prihováral	v	modlitbe.	Pán	Boh	sa	odmenil	Eliášovi	za	jeho	odvahu,	za	to	že	
bol	 verný	 vo	 viere.	 ELiáša	 vzal	 do	 neba	 na	 ohnivom	 voze.	 A	 potom	 sa	 Eliáš	 spolu	
s	Mojžišom	zjavili	Pánu	Ježišovi.	Viete,	kedy	to	bolo?	Odpoveď:	Pri	premenení	na	vrchu.	
Áno,	Pán	Ježiš	vzal	troch	apoštolov	–	Petra,	Jakuba	a	Jána,	šiel	sa	s	nimi	modliť	na	vrch.	
Tam	 sa	 pred	 nimi	 premenil,	 ukázal	 im	 kúsok	 neba.	 Vtedy	 sa	 vedľa	 neho	 zjavili	
apoštolom	Eliáš	a	Mojžiš.	Ukázali	na	neho,	že	On	je	pravý	Boh,	že	Pán	Ježiš	je	pBoží	Syn	
a	jemu	sa	máme	klaňať.		
	
	

Tu	napíš	svoje	meno	a	priezvisko:		
_________________________________________________________________________________	

	

ELIÁŠ	
1.			Usporiadaj	správne	porozhadzované	slabiky	v	zátvorkách	a	dozvieš	sa,	v	čom	je	Eliáš	pre	nás	
vzorom:	_______________________________________________________________	
Eliáš	sa	stal			/rom-vzo/					/ní-	bo-ka-jov/						proti				/bož-bez-ti-nos/	.	
	
2.	Doplň	správne	do	viet	slová	zo	zátvorky,	ktoré	tam	nie	sú	zapísané	za	radom:	
(	modlárstvo,		karhali,		ľud,		pokániu	)	
Proroci		___________________		kráľov		aj		_________________		pre		______________________	a		napomínali	ho	k				
_______________________	.	
	
(predpovedali,			veci,		Vykupiteľovi,		vnuknutia	)	
Z			______________________		Božieho		_________________________	budúce		_______________,	najmä	o		
________________________________	.	
	


