
LEKCE 22: PORUŠENÍ SMLOUVY – BÝT BOHU DALEKO 

Biblický text k lekci: Exodus 32  

Klíčové verše:  

Exodus 32,4: „Ten (Áron) od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu telete. Tehdy 

zvolali: toto je tvůj bůh, Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta.“ 

Exodus 32,31: „Běda, zvolal Mojžíš, tento lid spáchal veliký hřích, udělali si boha ze zlata.“ 

1. Janova 5,21: „Děti, varujte se modlářství.“ 

Biblická fakta: 

Izraelci chtějí boha místo Hospodina, protože Mojžíš byl dlouho na hoře Sinaj. 

Izraelci sesbírají zlato a Áron na jejich přání z nich odlije modlu, které se lid klaní a uctívá ji (obětují 
ji zvířata, klanějí se, veselí). 

Bůh za to chce lid vyhladit, ale na přímluvu Mojžíše tak neučiní. Přesto padne z lidu 3000 lidí – rod 
Lévijců pobije své nevěrné přátele, příbuzné. 

Mojžíš přinesl do tábora desky Desatera, ale když viděl, jak lid uctívá zlaté tele, rozbil je. 

Trest Izraelce neminul (nevíme přesně, možná nemoc), ale Bůh nevyhladil celý národ. 

Izraelci museli pít prach z rozdrcené modly. 

Další informace pro zvídavé: 

 Z hory sestupoval Mojžíš spolu s Jozuem, který jej asi pod horou čekal 

 Desky svědectví (Desatero) bylo popsáno ze dvou stran Božím prstem písmem vyrytým do 

kamene 

 Zde můžeme vidět snad důvody pozdějšího vyvolení Leviho pokolení pro kněžskou službu – 

oddělili se od zbytku lidu 

Myšlenky k 22. lekci (aplikace): 

 Izraelci chtěli hmatatelného Boha, zdálo se jim, že už „není“, dokonce se snad příliš upnuli na 

Mojžíše (že dlouho nesestupoval z hory) 

 Socha býčka měla symbolizovat sílu (býk jako obraz síly) – síly, která vede k úspěchu 

 Z víry v živého Hospodina se stává uctívání mrtvé sochy, mrtvé náboženství, které může člověk 

nejen uchopit, ale dokonce s ním manipulovat, vyrobit k obrazu svému 

 Bůh chtěl po lidech věrnost, ale oni jsou nevěrní a rouhají se – odmítají Boha, zapomínají na 

to, co pro ně udělal 

 Navíc křepčením kolem modly býčka (součástí mohla být i prostituce) bylo jako u pohanských 

národů – člověk sám v sobě, v nitru je hříšný a pokud se přestane „dívat“ na Hospodina, velmi 

rychle sklouzne k modlářství (uctívání něčeho jiného než Boha) 

 Bůh razantně a jednoznačně odmítá nevěru lidu tím, že jej chce vyhladit – je to popření 

Vysvoboditele 

 Příběh ukazuje i na to, že Bůh může změnit to, co plánuje – na přímluvu Mojžíše, aby lid 

nevyhlazoval, upustí od vyhlazení – moc přímluvy a ukázka Božího milosrdenství 

 I přes míru Božího milosrdenství však přichází trest – Bůh musí dostát své spravedlivé podstatě, 

ale není nějakým osudem, že všecky věci jsou dopředu naplánovány a nic se nemůže měnit 

 I jako malí lidé můžeme ovlivnit rozhodnutí velkého Boha 

 Izrael tímto modlářstvím porušuje smlouvu vedoucí k životu a zasluhuje smrt – pořád je však 

místo na Boží milosrdenství 



 Modlářství přináší Boží hněv a trest, je to trestuhodné odstranění Stvořitele z vedoucí pozice a 

touha řídit si „svého“ Boha 

PŘESAH DO NOVÉHO ZÁKONA: MODLÁŘSTVÍ A JEHO NEBEZPEČÍ  

Texty: Galatským 5,20; 1. list Petrův 4,3; 1. list Janův 5,21. Modlářství je často zmiňováno i v prvotní 

církvi (v NZ), kde zejména v listech nacházíme varování před ním. Modlářství je jedním ze skutků 

svévole (Galatským) a je opakem ovoce Božího ducha. Modláři nebudou mít podíl na Božím království. 

Apoštol Jan také varuje přímo před modlářstvím (Dítky, varujte se modlářství). Modlářství je též 

znakem lidí, kteří v Pána Boha nevěří a chtějí si život vést po svém (1. list Petrův). I dnešní moderní 

církev má mnoho lákadel, která se mohou stát modlou, resp. zpřítomněním Hospodina a zaměřením 

na její uctívání, tzn. obětování tomu čas, peníze (Izraelci obětovali šperky), energii. Žijeme si v západní 

Evropě v konzumních podmínkách, kdy majetek může lehce zastínit či dokonce odstranit Pána Boha 

(např. i podobenství o boháči a stodolách). Modlou může být také práce, osoba, nebo dokonce i církev, 

když nad samotného Pána Boha povýšíme samotné bohoslužby. Někdy je těžké najít hranici, kdy už je 

to modla, a kdy ještě ne – takovým měřítkem může být to, zda mě to neodvání od následování Boha a 

nebere mi to veškerý čas a prostředky, takže mi už nezbývá nic pro Pána Boha a službu Jemu. Naše 

orientace na to, co je skutečně důležité, se projeví i otázce priorit – i to ukazuje, kam naše srdce míří. 

Náměty pro aktivity s dětmi: 

1. Pití vody s příchutí soli – motiv pití prachu z telete. Kdo vypije lehce slanou vodu dříve? 
2. Výroba zlatého telete – vyrobení telete (buď dvojrozměrně – kresba na papír, resp. vystřihnutí, 
nebo trojrozměrně, např. z plastelíny) za daný čas. Komu se povede vyrobit nejvěrnější kopii? 
3. Divoký tanec – motiv křepčení kolem modly. Úkolem je s předmětem na hlavě co nejrychleji 
„protancovat“- předem daný typ pohybu danou překážkovou trať. 
4. Strefování do pyramidy z plechovek – motiv roztříštění modly. Úkolem je co nejrychleji rozbít, 
zničit pyramidu z plechovek. 
5. Divoké závody – motiv zdivočelého lidu. Skoky v pytli, kdy úkolem je projet co nejrychleji 
stanovenou trať.  

 

Klíč k šifře (pracovní list č. 22, úkol 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 


