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24. Hospodin posílal proroky, aby lidem ukázali
správnou cestu
Král Achab s královnou Jezábel nařídili Izraelitům klanět se
vymyšlenému bůžku Baalovi. Hospodinu se to nelíbilo, proto poslal
k lidem proroka Elijáše.
Králové, kteří vládli po Šalomounově smrti, často zapomínali na Hospodina
a jeho pravidla, kterými se má řídit každý člověk bez rozdílu. Král Achab
patřil mezi ně. Se svou manželkou královnou Jezábel spolu kralovali
Izraelitům. Ale Izraelitům se za jejich vlády žilo špatně. Byli nešťastní. Král
Achab a Jezábel si totiž usmysleli: „My nemáme rádi Hospodina a nevěříme
mu. Nechceme se řídit jeho radami a pravidly. Uděláme si jiného
boha.“ Nechali proto vyrobit zlatou sochu připomínající člověka, kterou
pojmenovali Baal. Prohlásili, že tato socha je jediný a pravý bůh a že tento
bůh přivolává déšť a bouřky. Kněžím nařídili, aby se k této soše modlili a
přinášeli dary. Říkáme tomu, že přinášeli zápalné oběti, protože tyto dary
(kousky masa nebo obilí) dali do velkého ohně, který hořel na kamenném
stole. Přinesené obilí či kusy masa v ohni shořely. Kouř, který stoupal
vzhůru, měl obměkčit boha Baala, aby se na lidi nezlobil, ale naopak aby
jim dopřál pěkné počasí, zdraví nebo hodně dětí.
Všem Izraelitům pak král poručil: „Na vašeho Hospodina zapomeňte. Od
této chvíle musíte věřit jinému bohu, Baalovi.“ Většina lidí poslechla a
dělala to, co chtěl král. Mysleli si: „Když to říká král a královna, tak to jistě
bude dobré.“ Klekali před vymyšleným bůžkem Baalem, a pravého Boha
Izraele – Hospodina – tak zapřeli, jakoby jej vůbec neznali. Proto přestali
být šťastní. Když totiž někdo zapře Hospodina, bývá šťastný jen na chvíli.
Hospodinu však moc záleželo na tom, aby se k němu lidé vrátili. Proto
posílal lidem muže i ženy, kterým říkáme proroci. Hospodin si za proroky
volil mladé i staré, chudé i bohaté, prosté i vzdělané. Jak člověk poznal, že
je prorokem? Hospodin k němu promluvil a pověřil ho úkolem stát se jeho
mluvčím. To znamená, že to, co mu Hospodin řekl, měl povědět všem
Izraelitům. Nejčastěji měl lidem připomínat, aby byli věrní Hospodinu a
jeho zákonům a nechovali se jako pohané, kteří věří vymyšleným bůžkům.

Prorok Izraelity nejen napomínal, ale rovněž je povzbuzoval a modlil se za
ně. Hospodin pak skrze proroky dělal také zázraky.
Úkol:
Možná nemůžeš pochopit, proč se Izraelité klaněli vymyšlenému bůžku,
když znali Hospodina. Lidé si odjakživa vytvářeli různé sošky a vkládali do
nich svou důvěru. Byly to neživé předměty, které působily dojmem, že
v sobě mají zvláštní moc a přinášejí štěstí a ochranu před nemocemi a
nepřáteli. Je totiž lehčí a jednodušší věřit nějaké věci, kterou stačí mít jen
u sebe, například plyšové hračce, barevnému kamínku, než Hospodinu,
který po lidech vyžaduje určitá pravidla. Dodnes proto u sebe někteří lidé
nosí různé talismany, přívěsky, sošky a věří, že jsou lepší než náš Bůh.

