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Príbeh o Mojžíšovi
Štvrtá časť: Desatoro

Po niekoľko mesačnej pauze vám
opäť prinášame pokračovanie príbehu
o Mojžíšovi, kopec súťažných otázok
a obľúbené vymaľovávanie. Všetko si
teda poriadne prečítajte, vyplňte
a vymaľujte. Dajte si záležať na
krasopise a celkovom vzhľade hárku
a možno to budete práve vy, koho
nabudúce vylosujeme a kto si odnesie
zaujímavé ceny.
A ako
vyzerajú
výsledky
z minulého čísla? Boli sme celkom
prekvapení z toho, že sa k nám dostalo
len 21 odpoveďových hárkov. Všetky
sme si dôkladne pozreli, odpovede
prečítali a vyhodnotili. Len 2 hárky boli
vyplnené neúplne alebo obsahovali
odpovede nesprávne. Nakoniec sme
vyžrebovali troch výhercov, ktorých
mená sú:
1. Simona Andrašová
2. Lejka Hovanová
3. Táňka Kubáková
Výhercom srdečne blahoželáme,
posielame pekné ceny a veríme, že
okrem nich si z našich stránok odniesli
aj kopec nových vedomostí a zábavy pri
maľovaní a riešení. Ak ste však
nevyhrali, nezúfajte a o to s väčšou
odhodlanosťou sa pustite do ďalšieho
riešenia. Nabudúce to možno bude vaše
meno, ktoré si všetci prečítajú na
stránkach nášho časopisu.
Veľmi nás zaujíma aj to, čo robíte
na hodinách náboženstva. Boli by sme
veľmi radi, ak by ste nám napísali, čo ste
sa na náboženstve učili, či nakreslili
obrázok nejakého biblického príbehu,
o ktorom ste hovorili. Aj takéto výtvory
v časopise uverejníme a autorov určite
odmeníme. Už teraz sa tešíme na vaše
odpoveďové hárky, listy a obrázky.
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Izraelský národ postupne prichádza k vrchu Sinaj. K vrchu, ktorý
sa navždy zapíše do dejín Izraelského národa. K vrchu, ktorý sa stane pre
Mojžíša hádam najvýznamnejším medzníkom na ich púti do Zasľúbenej
zeme. Boh hovorí Mojžíšovi: „Hľa, prídem k tebe v hustom oblaku, aby
počul ľud, keď budem hovoriť s tebou. Nech operú svoje rúcha a nech
budú hotoví na tretí deň, lebo v tretí deň zostúpi Boh pred očami všetkého
ľudu na vrch Sinaj. Položíš hranice dokola a povieš aby nikto nešiel hore
na vrch a ani aby sa nedotkol jeho kraja! Ale ty vyjdi ku mne hore na vrch
a buď tam a dám ti kamenné dosky a zákon a prikázania, ktoré som
napísal.“
Tretí deň, keď bolo ráno, začalo veľmi hrmieť a blýskať sa, a veľký
a ťažký oblak ležal na vrchu, a bolo počuť zvuk trúby, taký silný, že sa
všetok ľud Izraelsky triasol strachom. Dokonca aj blesky a mohutný oheň
sa zjavil na vrchu. Mojžíš sa však nezľakol, a vystúpil na vrch, kde potom
bol celých štyridsať nocí a štyridsať dní.
Štyridsať dní nie je až tak veľa, ale keď pár metrov od stanu sa
nachádza čosi, čo by sa pokojne mohlo vyrovnať sopke, ktorá sa práve
prebudila k činnosti, chrlí do povetria obrovské jazyky plameňov a ešte
väčšie kúdole dymu a pritom celá zem hrozne duní a otriasa sa, je aj pre
silné nervy štyridsať dní veru dosť. A tak ľud, ktorý sa už nevedel dočkať
Mojžíša, ľud, ktorý bol ešte z Egypta zvyknutý na kadejaké božstvá a
sošky zo zlata a striebra, sa obrátil na Árona, aby mu Áron narobil nejaké
sochy, ktoré by ich ochraňovali a viedli na ďalšej ceste, lebo nevedeli, čo
sa stalo s Mojžíšom. Áron o tom najprv nechcel ani počuť, ale keď ľud
naliehal, tak prikázal pozbierať všetky zlaté náušnice, náhrdelníky a iné
šperky a odlial im z toho zlaté teľa. A povedal Izraelskému ľudu: „Toto
zlaté teľa, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli hore z Egyptskej zeme.“
Zatiaľ bol Mojžíš na hore na vrchu uprostred oblaku a Boh, ktorý
zostúpil v podobe tohto oblaku, bol s ním. Dáva mu dosky s desiatimi
prikázaniami a takto mu vraví: „Choď, zíď dole, lebo sa porušil tvoj ľud,
ktorý si vyviedol z Egyptskej zeme. Skoro zišli z cesty, ktorú som im
prikázal, spravili si teľa, zliatinu, a klaňajú sa mu a obetujú mu a vravia:
Toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli hore z Egyptskej zeme.“
Mojžiš teda chytro zobral dosky desatora a zišiel z vrchu dole do
tábora Izraelitov. Tu ho hneď privítal jeho služobník Jozue a hneď mu
vysvetlil, čo sa stalo. Jozue bol jeden z tých, ktorí sa nenechali uniesť
davom a nepridali sa k uctievaniu zlatého teľaťa. Keď Mojžíš toto všetko
videl, veľmi sa rozpálil hnevom. Až tak hrozne, že dosky desatora šmaril
o zem a roztrieskal ich na márne kúsky. Potom zobral teľa, ktoré si
Izraeliti dali spraviť, tiež ho roztrieskal, spálil na ohni a rozdrvil až na
prach.
Mojžíš bol veľmi smutný z toho, čo sa stalo. Veril svojmu ľudu, že
ho nesklame. A takto to dopadlo. Ľud mal radšej nejaký kus kovu, než
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svojho Boha a jeho samotného, kamenné dosky
s desatorom rozbité a ešte k tomu aj jeho
vlastný brat Áron sklamal.
Ale situácia napokon nebola až taká
hrozná, ako sa zdalo na prvý pohľad. Mnohí mu
ostali verní, mnohí (aj Áron) svoj čin ľutovali a
chceli sa napraviť. Aj Boh ho utešuje a takto
mu hovorí: „Vykresaj si dvoje dosiek z kameňa,
také, aké boli tie prvé a ja napíšem na dosky
slová, ktoré boli na tých prvých doskách, ktoré
si rozbil. A buď hotový na ráno a ráno vyjdeš
na vrch Sinaj a tam mi budeš stáť na temene
vrchu.“ Mojžíš znovu vystupuje hore na vrch,
ostáva tam ďalších štyridsať dní a štyridsať
nocí, a Boh svojim vlastným prstom ešte raz
píše desatoro prikázaní na tie dve kamenné
dosky.
Mojžíš znovu zostupuje zo Sinaja k
svojmu ľudu. Ľudia ho napäto očakávajú.
Mojžíš im číta, čo mu napísal Boh na kamenné
dosky: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som
ťa vyviedol z Egyptskej zeme. Neurobíš si
žiadnu sochu, aby si sa jej klaňal (Izraelci ešte
majú v živej pamäti udalosť s tým zlatým
teľaťom). Nebudeš brať Božie meno nadarmo
(aby nikto nekazil Boha v očiach iných).
Pamätaj na deň soboty, cez týždeň budeš
pracovať, ale sobotu si oddýchni od prace, váž
si svojho otecka a svoju mamičku, nezabiješ,
nezosmilníš, neukradneš, neoklameš, nebudeš
závidieť.“
A tak dostali Izraeliti desatoro. Desať
akýchsi zákonov, čí skôr nasmerovaní, ktoré
keď budú vo svojom živote dodržiavať, povedie
sa im dobre. Izraeliti uznávajú, že to tam na
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tých dvoch kamenných doskách je skutočne dobre vymyslené. A
slávnostne sa zaviazali to dodržiavať. Nebolo by to pekné, keby si to
aj dnes ľudia viac brali k srdcu?
Potom im Mojžíš dal ešte nejaké ďalšie pravidlá a zákony.
Nakoniec nechal zhotoviť zvláštnu truhlu, do ktorej vložil tieto dve
kamenné dosky. Izraeliti túto truhlu nazývali „Truhla zmluvy“.
Izraelci ešte nejaký čas táborili pri vrchu Sinaj. Potom sa pobrali
ďalej na svojej púti, lebo mali pred sebou ešte dlhú cestu. Ale o tom
až nabudúce.

Viete...
1. Ako sa volal vrch, kde Mojžíš dostal dosky s Božími
prikázaniami?
2. Ako dlho bol Mojžíš na vrchu?
3. Kto vítal Mojžíša pod vrchom a vysvetlil mu, čo sa udialo
v tábore?
4. Ako sa volal Mojžíšov brat?
5. Koľko prikázaní bolo na kamenných doskách?
6. Na koľkých doskách boli tieto prikázania napísané?
7. Čo si vyrobili Izraelci zo zlatých náušníc, náhrdelníkov a
náramkov?
8. Ako nazvali Izraeliti truhlicu, v ktorej boli uložené dosky
zákona?
9. Čím napísal Boh zákon na dosky?
10. Čo si pripomíname na Deň reformácie?
11. Ako sa volal najdôležitejší reformátor našej cirkvi?
12. Ako sa volá kniha, podľa ktorej chceli reformátori napraviť
kresťanstvo?
13. V ktorom roku bola posviacka základného kameňa nášho
kostola v Michalovciach?
14. V ktorej biblickej knihe môžeme čítať o Mojžíšovi
a o vyvedení Izraelcov z Egypta?
15. O koľkých knihách v Biblii sa tvrdí, že ich napísal Mojžíš?
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