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1 Kráľovská 17
1 Vtedy povedal Eliáš Tišbejský z Gileádu Achábovi: Akože žije Hospodin, Boh Izraela, ktorému 
slúžim, nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. 2 Hospodin ho nato oslovil: 
3 Odíď odtiaľto, obráť sa na východ a ukry sa pri potoku Kerít, ktorý je východne od Jordána.  
4 Z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa tam živili. 5 Odišiel teda a urobil, ako prikázal 
Hospodin. Odišiel a usadil sa pri potoku Kerít, východne od Jordána. 6 Krkavce mu prinášali ráno  
i večer chlieb a mäso a z potoka pil. 7 Onedlho však potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. 

1 Kráľovská 18 
1 Po dlhšom čase, v treťom roku oslovil Hospodin Eliáša: Choď sa ukázať Achábovi, lebo chcem 
zoslať na zem dážď. 
4 Keď Ízebel hubila Hospodinových prorokov, Obadja sa ujal sto prorokov, ukryl ich po päťdesiatich 
mužoch v jaskyni a zaopatril ich chlebom a vodou. 
7 Obadja bol práve na ceste, keď zrazu stretol Eliáša. Keď ho spoznal, padol na tvár a spýtal sa: Si 
to ty, Eliáš, môj pane? 8 Odpovedal: Áno, som. Choď povedať svojmu pánovi, že je tu Eliáš. 9 On na 
to: Čím som sa prehrešil, že vydávaš svojho služobníka na istú smrť Achábovi do rúk? 10 Akože žije 
Hospodin, tvoj Boh, niet národa ani kráľovstva, kam by ťa môj pán nebol poslal hľadať. Keď tvrdili, 
že ťa niet, muselo kráľovstvo alebo národ odprisahať, že ťa nenašli. 
13 Azda oznámili môjmu pánovi, čo som vykonal, keď Ízebel vraždila Hospodinových prorokov, ako 
som ukryl z nich sto mužov, po päťdesiatich v jaskyni a zaopatroval ich chlebom a vodou. 
17 Keď ho uzrel, povedal mu: Tak si tu, nositeľ skazy Izraela! 18 Odvetil: Nie ja, ale ty a tvoja 
rodina prinášate Izraelu skazu, lebo ste opustili príkazy Hospodina a pridržiavate sa baálov.  
19 Teraz však zvolaj ku mne na vrch Karmel všetok Izrael a štyristopäťdesiat prorokov Baálových 
a štyristo prorokov Ašéry, ktorí jedávajú zo stola Ízebel. 20 Acháb rozoslal pozvanie všetkým 
Izraelitom a zvolal prorokov na vrch Karmel. 23 Nech nám dajú dvoch býčkov. Jedného z nich 
nech si vyberú, rozsekajú na kusy a položia na drevo, oheň však nech nezakladajú. Ja potom 
pripravím druhého býčka, položím ho na drevo a oheň nezaložím. 24 Potom budete vzývať  
svojho boha a ja Hospodina. Boh, ktorý odpovie ohňom, je pravý. Nato všetok ľud odpovedal:  
To je dobrý návrh! 26 Vzali teda býčka, ktorého im dal, pripravili ho a od rána až do poludnia vzývali 
Baála a volali: Baál, ozvi sa nám! Nikde však o ňom ani chýru, ani slychu, i keď poskakovali vôkol 
zhotoveného oltára. 27 Na poludnie Eliáš posmešne poznamenal: Kričte hlasnejšie, je to predsa boh. 
Možno rozjíma alebo si niekam odskočil, alebo odcestoval. Azda drieme a treba ho zobudiť. 28 Tak 
sa pustili do náramného kriku a podľa svojho zvyku bodali sa mečmi a oštepmi, až ich krv zalievala. 
32 Z kameňov zbudoval oltár v mene Hospodinovom a vôkol neho vyhĺbil priekopu s výsevnou  
plochou dvoch seí. 33 Potom upravil drevo, rozsekal býčka a položil ho na drevo. 34 Prikázal: 
Naplňte štyri vedrá vodou a vylejte na spaľovanú obetu a na drevo! Potom povedal: Zopakujte 
to! A oni to zopakovali. Znovu povedal: Urobte to i tretí raz! Urobili to i tretí raz. 35 Voda sa  
roztiekla vôkol oltára a naplnila priekopu. 36 V čase pokrmovej obety pristúpil prorok Eliáš a povedal:  
Hospodin, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes spozná, že ty si Bohom v Izraeli a ja  
tvojím služobníkom, a že všetky tieto veci konám na tvoj pokyn. 37 Odpovedz mi, Hospodin, 
odpovedz, aby tento ľud spoznal, že ty, Hospodin, si Boh a znovu si získavaš ich srdce. 38 Vtom 
spadol Hospodinov oheň, strávil spaľovanú obetu, drevo, kamene i prach a vodu v priekope vysušil. 
40 Eliáš im prikázal: Pochytajte Baálových prorokov! Nech nikto z nich neunikne. Keď ich pochytali, 
odviedol ich Eliáš dolu k potoku Kíšon a tam ich pozabíjal. 45 Nebo sa postupne zatiahlo mrakmi, 
zadul vietor a spustil sa mohutný lejak. Acháb nasadol do voza a odišiel do Jezreela.
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