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38. Izraelité byli netrpěliví, proto si nechali ulít zlatého 

býčka 

 
Když se Mojžíš dlouho nevracel z hory Sinaj, přemluvili Izraelité Árona, aby jim 

odlil ze zlata sochu býčka, kterého pak prohlásili za boha. Tak porušili největší 

přikázání. 
 

Hospodin dal Izraelitům desatero přikázání. Aby na ně však nezapomněli, řekl 

Hospodin Mojžíšovi, aby vyšel na horu Sinaj, kde mu předá kamenné desky. Na nich 

bude napsáno těchto deset přikázání – pravidel. Proto Mojžíš vystoupil na horu Sinaj. 

Udělal to rád. Těšil se, že uslyší Hospodinův hlas. 

Lidé jej viděli, jak jde na horu, a těšili se, že se brzy vrátí s deskami desatera. Mojžíš 

však dlouho nepřicházel. Uběhlo několik dní, týdnů a Mojžíš stále zůstával 

s Hospodinem na hoře Sinaj. Lidé se začali bát a říkali si mezi sebou: ,,Mojžíš se 

třeba už nevrátí. Určitě se mu tam nahoře něco stalo. Co když umřel? Kdo nás teď 

dovede do země Kanaán? Teď už nemáme nikoho kdo by se o nás postaral.“ Byli to 

netrpěliví lidé. Opět zapomněli, že je s nimi Hospodin a že jim bude pomáhat. Lidé 

ale řekli: ,,Hospodina nevidíme. Lidé na světě mají obrazy a sochy, ke kterým se 

modlí a klanějí se jim. Vyrobili si bohy, aby je viděli. Na vlastní oči. My chceme mít 

takového boha.“ Šli proto za Áronem. Byl teď zástupcem Mojžíše a doléhali na něj: 

,,Udělej nám sochu boha, kterého uvidíme a poneseme ho před sebou do země 

Kanaán.“ Áron se lekl. Věděl, že je to špatná věc, přímo hřích, když si vyrobí svého 

bůžka. Vždyť Hospodin je jediný pravý Bůh a jen jemu se máme klanět. Áron se ale 

neodvažoval lidem říci, že je to špatný skutek a že se to Hospodinu ani Mojžíšovi 

nebude líbit. Bál se, aby ho třeba Izraelité nezabili. A tak Izraelity vyzval: ,,Ano, 

uděláme ho, ale potřebuji vaše zlaté prsteny a náušnice. Doneste jej!“ Myslel si, že to 

lidé neudělají. Ale zmýlil se. Donesli všechno své zlato. Přestože Áron věděl, že je to 

špatná věc, připravil formu a odlil ze zlata sochu býčka. 

Izraelité pak uspořádali slavnost, při které před sochou hodovali, tancovali a 

provolávali: ,,To je ten bůh, který nás vyvedl z Egyptské země.“ Úplně zapomněli na 

Hospodina, který jim tolikrát pomohl a dal jim deset přikázání. 

 

Úkol:  

    Když Mojžíš dlouho nepřicházel, začali Izraelité myslet na sebe a vymysleli si 

svého boha, kterému se klaněli. My často myslíme jen na sebe a děláme to, co 

chceme jen my. Vyrábíme si tak bohy, kterým se klaníme. Jaký je můj bůh, poznám, 

když si odpovím na otázku, čemu věnuji nejvíce svého volného času. Počítačovým 

hrám? Sledování televize? 


