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PŘÍBĚH PRAVÍ

Boží zloba byla obrovská. A také Mojžíš byl bez

Mojžíš v poušti vystoupal na sinajskou horu, sebe vzteky. Dokonce rozbil desky, které mu

aby rozmlouval s Bohem. Zůstal tam celých 40 předtím Bůh daroval, a s nimi zničil i text Desadní. Když se dlouho nevracel, začal izraelský lid tera a smlouvy s Bohem. Chtěl tím izraelskému
znovu pochybovat. Co když už se nevrátí? Co lidu dát jasnou zprávu o tom, jak hrozný jejich
když Židy Mojžíš opustil a s ním i Bůh? Všech- čin je.
ny tyto pochybnosti je vedly k tomu, že přemlu-

vili Mojžíšova bratra Árona, aby udělal boha no- Co nám z toho zůstalo…
vého – takového, kterému by se mohli klanět a Dodnes se používá úsloví „klanět se zlatému
který by jim byl blíž. Áron jejich naléhání pod- teleti”, chceme-li vyjádřit, že někdo učinil střelehl, vybral od nich zlaté šperky, které měli s se- dem svého života něco hodně přízemního. Pobou, roztavil je a ze zlata odlil zlaté tele. Spoko- kud někdo žije jen proto, aby byl bohatý, ale nijení Izraelci se pak teleti klaněli, jako by to byl komu nepomáhá a nestará se o důležité věci
skutečný bůh. Konečně mohli svého boha taky týkající se společnosti a světa, má vlastně mavidět a dokonce si na něj třeba i sáhnout. Tako- jetek jako své zlaté tele – místo pravého Boha.
vé jednání však bylo neslučitelné se Desaterem Podobně když někdo žije jen pro to, aby se díval

a dalšími zákony, které jen před chvilkou slíbili na televizi. Televize je pak jeho zlatým teletem.
plnit.
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PÁN S NÁMI

Jaké hodnoty jsou pro nás těmi nejdůležitějšími? V tichosti se zamysleme nad svým
životem a nad následujícími otázkami. Třeba nám to pomůže zničit alespoň nějaká ze
svých zlatých telat:
a) Kým je pro mě Bůh?
b) Počítám s ním ve svém životě?
c) Čemu před ním nemístně dávám přednost?

ROZHOVOR S DĚTMI

CHALLENGE
Stavíte si jako Izrael nějaká zlatá telata? Zamyslete se, jaké věci (nejen hmatatelné)
jsou pro vás nejdůležitější. Každý si pro sebe vyberte tři. Máte na to celou cestu k
příštímu stanovišti.
… Co třeba řeč? Pro získání bodů do příštího stanoviště nemluvte ani nijak lidskou řečí nekomunikujte. Od T E Ď!
Po ukončení mlčení společně najděte odpověď na následující otázku. Jaké věci

jsou pro vás tedy ty nejdůležitější? Poraďte se v týmu a dohodněte se na 4 společných.
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