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26. Elijáš na hoře Karmel
Hospodin na hoře Karmel ukázal Izraelitům, že je pravým Bohem,
který dokáže všechno. Vymyšlený Baal nedokáže nic. Hospodin tehdy
zázračně seslal oheň na připravený oltář.
Uběhly tři roky, co prorok Elijáš odešel od krále Achaba, a z nebe nespadla
ani jedna kapka deště. Král Achab byl čím dál zoufalejší. Země byla od
slunce spálená a už na ní nic nerostlo. Hospodin tehdy znovu poslal proroka
Elijáše za králem Achabem. Elijáš poslech. Když král Achab uviděl Elijáše,
začal na něj křičet: „Elijáši, za to sucho můžeš ty!“ Elijáš mu namítl: „Ne,
králi, izraelský národ jsem nepřivedl do neštěstí já, ale ty, protože jsi opustil
Hospodina a klaníš se falešnému bůžkovi Baalovi.“ Pak Elijáš přiměl krále,
aby svolal na horu Karmel Izraelity a Baalovy kněze. Tam se mělo ukázat,
kdo je pravý Bůh – jestli Baal, nebo Hospodin.
Na hoře Karmel se shromáždili Izraelité, Baalovi proroci, Elijáš a král
Achab. Elijáš se ujal slova a přede všemi Izraelity řekl: „Dnes na tomto
místě uvidíte, že Hospodin je pravým Bohem a že on dokáže všechno a Baal,
protože je vymyšlený, nedokáže nic.“ Izraelité pozorně sledovali, co se bude
dít. Baalovi kněží, kterých bylo 450, postavili z kamenů oltář. Na tento oltář
připomínající stůl položili dřevo a maso ze zabitého býčka. To samé udělal
i Elijáš s tím rozdílem, že postavil kamenný oltář pro Hospodina. Nikdo
z nich – Elijáš ani Baalovi proroci – však nesměl připravený oltář zapálit.
Elijáš totiž řekl: „Teď se každý z nás bude modlit ke svému bohu. Ten bůh,
který sešle oheň z nebe a zapálí připravenou oběť na oltáři, ten je pravý Bůh
a tomu jedinému budete věřit.“
Baalovi kněží začali jako první. Hlasitě volali: „Baale, vyslyš nás přece!
Baale, sešli nám oheň!“ a různě u toho poskakovali, až padli únavou.
Odpověď ale nepřicházela. Elijáš se jim smál a řekl: „Tak, teď začnu
já.“ Kolem oltáře, který postavil, vyhloubil příkop. Mužům stojícím okolo
poručil vzít nádoby s vodou a celý oltář i se vším, co na něm bylo, třikrát
polít. Elijáš pak poklekl a začal se modlit k Hospodinovi. Nekřičel ani
nevolal jako Baalovi kněží. Věděl, že ho Hospodin slyší. Modlil se takto:
„Hospodine, Bože Abrahámův, Izákův a Jakubův, ukaž všem těmto lidem,
že ty jediný jsi pravý Bůh. Odpověz mi, prosím, Hospodine.“ Dál už

nepotřeboval Elijáš o nic prosit. Z nebe spadl oheň na připravenou oběť a ta
začala hořet. Když to lidé uviděli, klekli na kolena a volali: „Hospodin je
ten pravý, jediný Bůh.“ Teď Izraelité konečně pochopili, že Hospodin může
udělat všechno, zatímco Baal, protože je vymyšlený, nemůže dokázat nic.
Uznali, že se nechovali správně, když věřili vymyšlenému bůžkovi Baalovi.
Litovali toho a prosili Hospodina o odpuštění. Když pak Izraelité pozabíjeli
všechny Baalovy kněze, Hospodin jim na přímluvu Elijáše seslal dlouho
očekávaný déšť.
Úkol (Názorná ukázka. Nečtěte dětem, ale předveďte jim danou situaci):
Připravte si 4 krabičky připínáčků (krabička po 100 kusech) nebo jiných
věcí (např. sirek, lentilek, rozlámaných špejlí či větviček) tak, aby dávaly
dohromady cca 450 kusů), dále pak ceduli na špejli s nápisem „Bůh“ a
krabici s látkou představující horu Karmel. Postupně položte na krabici
s látkou připravené připínáčky (věci), které mají představovat 450
Baalových proroků, a naproti nim položte jeden připínáček (věc)
představující Elijáše.
Pak vedeme rozhovor o tom, jaké to pro Elijáše muselo být, když byl sám
proti tolika lidem, a co ho vedlo k tomu, že byl tak odvážný. (Na jeho straně
byl ještě někdo silnější než všichni ostatní, byl to Bů. Vedle Elijáše pak
napíchneme cedulku s nápisem „Bůh“.)
Když se budeš někdy cítit sám, bez kamarádů, vzpomeň si, že i když ho
nevidíš, je s tebou někdo, kdo tě nikdy neopustí, protože tě má moc rád –
je to náš dobrý Bůh.

