S7
ROZHOVOR S DĚTMI

PŘÍBĚH PRAVÍ
Mojžíš se vrátil na horu. Bůh mu řekl, ať vytesá
nové kamenné desky. Sám, vlastní rukou, na ně
pak měl znovu vytesat stejná slova, která byla
na původních, rozbitých deskách.
Čtyřicet dní mluvil Mojžíš s Hospodinem jako se
svým přítelem. Přesto ale nesměl pohlédnout do
Jeho obličeje. Ale začalo mu to vrtat hlavou. Rád

by se s Hospodinem setkal ještě blíž, rád by viděl Jeho tvář. Bůh mu řekl: „Člověk mě nemůže
spatřit a dál žít.” Chtěl ovšem Mojžíšovi ukázat,
jak důležitým prorokem pro Něj je. Hospodin vymyslel, jak to udělat, aby ho mohl Mojžíš ale-

spoň zahlédnout. Navrhl mu, že se Mojžíš může
schovat do skalní trhliny a podívat se alespoň na
Boží záda. „Mou tvář však spatřit nelze,” zopakoval Hospodin.
Po čtyřiceti dnech se Mojžíš vrátil zpět k židovskému lidu. Jeho kůže na tváři po setkání s Hospodinem zářila. Sám si toho nevšiml, ale lid byl
vyděšený. Odvážili se k němu přiblížit, až když je
zavolal. Musel jim totiž vyřídit, co všechno mu

Bůh za tu dobu řekl.
Co nám z toho zůstalo…
A jak to máme my? Stejně jako Mojžíš se musíme smířit s tím, že Hospodina za života nikdy

nespatříme. Snad až po smrti. Tváří tvář, jako s
přítelem, můžeme mluvit také jen s lidmi. Boží
tvář patří mezi velká tajemství. Tomu prostě my
lidi nerozumíme, stejně tak jako neprokoukneme, jak to má Pán Bůh vlastně s časem a jak
přesně to s naším životem zamýšlí.
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AKTIVITA PRO DĚTI

S7
PÁN S NÁMI
Bůh se lidem nevzdálil, stále se s nimi setkává. Málokdy tak ovšem činí “pobiblicku”. Kdo z
nás kdy slyšel hlas shůry, který by k nám přímo promlouval? Příběh o setkání Mojžíše s Hospodinem nás ujišťuje, že je to tak v pořádku. Že setkání s Bohem lze jen stěží uchopit do slov
či obrazů.

Udělejte si chvíli o samotě (děti by měly domečky stavět samy, ostatně je to jejich tajemství – pokud ne, možná budete mít klid alespoň večer...) a jen se vnořte do ticha. Možná se
nic nestane, ale možná, možná se někdo ozve...

CHALLENGE
Mojžíš nesměl pohledět do Hospodinovy tváře. I vám zůstane něco skryto. Odkryjte
slovo vyluštěním této šifry:

Jaké je znění této šifry?

2

