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39. Mojžíš rozbil zlatého býčka 

 
Když se Mojžíš vrátil a viděl, jak se všichni klanějí zlatému býčku, kterého 

považovali za boha, velice se rozzlobil. Sochu býčka rozbil a ty, kteří svého 

chování nelitovali, potrestal. 
 

Hospodin o tom, že se Izraelité místo jemu klanějí vyrobenému zlatému býčkovi, 

věděl a vůbec se mu to nelíbilo. Bylo potřeba dát všechno do pořádku a zlo (hřích) 

potrestat. Hospodin řekl Mojžíšovi, aby se vrátil k Izraelitům a zlatého býčka rozbil. 

Řekl také, že má být hřích Izraelitů potrestán, aby se už nikdy nic podobného 

neopakovalo. Mojžíš věděl, že to, co Izraelité udělali, si zaslouží nejen nějakou 

pokutu, ale měli by být usmrceni. Proto se za ně začal u Hospodina přimlouvat: 

,,Hospodine, Izraelité udělali veliký hřích. Zaslouží si, aby byli potrestáni. Můžeš 

ještě smazat jejich hřích? Jestliže ne, vymaž mě ze své knihy, kterou píšeš! Potrestej 

raději mě než je!“ Ano, tohle chtěl Mojžíš udělat! Měl totiž přes to všechno Izraelity 

moc rád. Hospodin mu však řekl: ,,Proč bych měl vymazat tvé jméno? Ty za jejich 

hřích nemůžeš. Ale uvědom si, že kdo hřeší proti mně, trestá především sám sebe. 

Nyní veď Izraelity dál do míst, kam jsem vám řekl. Do cíle však dorazí až jejich děti.“ 

Po těchto slovech začal Mojžíš sestupovat z hory Sinaj s deskami desatera do tábora 

Izraelitů. Když viděl, jak se lidé klanějí zlatému býčku, velmi se rozhněval. Rozbil 

desky desatera, vzal sochu býčka a přede všemi je zničil tak, že z ní zůstal jen prach, 

který museli Izraelité vypít.  

Mojžíš se pak obrátil na svého bratra Árona, který ho měl zastupovat po dobu, co byl 

na hoře Sinaj. Zeptal se ho: ,,Proč jsi jim dovolil, aby se dopustili tak hrozného 

hříchu?“ obvinil Mojžíš svého bratra Árona. ,,Nehněvej se na mne,“ hájil se Áron, 

,,všechno je to vina těch bezbožných a zatvrzelých lidí.“ Když to lidé slyšeli, 

zastyděli se a nejraději by se schovali před Mojžíšovou rozzlobenou tváří. 

Mojžíš si pak našel vyvýšené místo a přede všemi řekl: ,,Kdo věří v Hospodina, chce 

mu sloužit, a tedy lituje toho, co udělal, ať se shromáždí u mne.“ Muži, kteří svého 

špatného chování litovali, byli zachránění. Ti však, kteří litovat odmítali, nevěřili 

Hospodinu a nechtěli se polepšit, museli být krutě potrestání. 

 

Úkol:  

    Izraelité se otočili k Bohu zády. Těm, kteří si uvědomili, že se chovali špatně, 

svého chování litovali a prosili Hospodina za odpouštění, Hospodin odpustil. 

Opravdové rozhodnutí se pro Boha s sebou nese podmínku, že to špatné musí jít 

pryč. Izraelité například rozbili zlatého býčka. Jestli to s Pánem Bohem myslíme 

vážně a chceme být lepší, možná taky musíme něco ,,rozbít“, opustit, vyhodit, aby 

nás to nesvádělo ke špatnému chování. 


