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Exodus 32:1  Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali 
na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, 
s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země." 
2-4  Áron jim řekl: "Strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně!" I 
strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a 
odlil z toho sochu býčka. A oni řekli: "To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země." 
5-6  Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal: "Zítra bude Hospodinova 
slavnost." 
Nazítří za časného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a 
pití. Nakonec se dali do nevázaných her. 
7  I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Sestup dolů. Tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, se vrhá 
do zkázy. 
8  Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu býčka a klanějí se mu, obětují mu a 
říkají: »To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země.«" 
9-13  Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. Teď mě nech, ať proti 
nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi; z tebe však udělám veliký národ."  Mojžíš však prosil 
Hospodina, svého Boha, o shovívavost: "Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi 
vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? Proč mají Egypťané říkat: »Vyvedl je se zlým 
úmyslem, aby je v horách povraždil a nadobro je smetl z povrchu země.« Upusť od svého 
planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. Rozpomeň se na 
Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým jsi sám při sobě přísahal a vyhlásil: 
Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu 
potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví." 
14  A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. 
15  Mojžíš se obrátil a sestupoval z hory s dvěma deskami svědectví v ruce. Desky byly psány po 
obou stranách, byly popsané po líci i po rubu. Ty desky byly dílo Boží, i písmo vyryté na deskách 
bylo Boží. 
17-18  Tu Jozue uslyšel, jak lid hlučí, a řekl Mojžíšovi: "V táboře je válečný ryk."  Ale on odvětil: "To 
nezní zpěvy vítězů, to nezní zpěvy poražených, já slyším halas rozpustilých písní." 
19-24  Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl býčka a křepčení, vzplanul hněvem, odhodil desky z 
rukou a pod horou je roztříštil. Pak vzal býčka, kterého udělali, spálil jej ohněm, rozemlel na prach, 
nasypal do vody a dal Izraelcům pít. Áron odvětil: "Nechť můj pán tolik neplane hněvem! Ty víš, že 
tento lid je nakloněn ke zlému. Řekli mi: »Udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, 
co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země.« Řekl jsem jim: Kdo má 
zlaté náušnice, ať si je strhne a donese mi je. Hodil jsem to do ohně, a tak vznikl tento býček." 
25-29  Mojžíš viděl, jak si lid bezuzdně počíná; to Áron jej nechal počínat si bezuzdně ke škodolibosti 
jejich protivníků. Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" 
Seběhli se k němu všichni Léviovci. Řekl jim: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k 
boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého 
přítele, každý svého nejbližšího." Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na 
tři tisíce mužů. Potom Mojžíš řekl: "Ujměte se dnes svého úřadu pro Hospodina každý, kdo povstal 
proti svému synovi či bratru, aby vám dnes dal požehnání." 
30-35  Nazítří pak Mojžíš řekl lidu: "Dopustili jste se velikého hříchu; avšak nyní vystoupím k 
Hospodinu, snad jej za váš hřích usmířím." Mojžíš se tedy vrátil k Hospodinu a řekl: "Ach, tento lid 
se dopustil velikého hříchu, udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Ne-li, vymaž 
mě ze své knihy, kterou píšeš!" Ale Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Vymažu ze své knihy toho, kdo 
proti mně zhřešil. A ty nyní jdi a veď lid, jak jsem ti řekl. Hle, můj posel půjde před tebou. A až přijde 
den mého trestu, potrestám jejich hřích na nich." Hospodin udeřil na lid, protože si dali udělat 
býčka, kterého zhotovil Áron. 
Izrael a zlaté tele (zlatý býček) 
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Modla, kterou si Izrael vytvořil. 
 

 Myslel jsem si, že Izrael opustil Hospodina a začal se klanět býčkovi, egyptské modle.  

 Egypťané uctívali býka – APIS,  
Féničané, Baál byl zobrazován jako býk (Baál, Dágon, Aštarta) Semité, obyvatelé Kanánu) 
Dnes Hinduismus, posvátné krávy… 

 
Ale bylo to jinak. 
Izrael neporušil 1. přikázaní 

Exodus 20:2-3 "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 
Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 

Ale 2. přikázání 
4-6 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách 
pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, 
Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě 
nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání 
zachovávají. 

 
Souvislosti: 

 Mojžíš vyvedl Izrael z Egypta, Mara – hořké vody jsou uzdraveny, dostávají manu, Refidim – 
voda ze skály, boj s Amálekem (na hoře se modlí Mojžíš, Áron, Chúr ho podpírají, Jozue bojuje 
v údolí), Jitro se zde setkává s Mojžíšem a dává mu radu… 

 Třetího měsíce po vyjití z Egypta přichází k hoře Oréb, Sínaj, kde dostávají desatero, a Mojžíš 
zde hovoří s Hospodinem. 

Exodus 19:1-2  Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na 
Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a utábořili se v poušti; Izrael 
se tam utábořil naproti hoře. 
3-6 Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory: "Toto povíš domu Jákobovu a 
oznámíš synům Izraele: Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích 
křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat 
mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá 
země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k 
synům Izraele." 
7-8  Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal.  
Všechen lid odpověděl jednomyslně: "Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil." 
Mojžíš tlumočil odpověď lidu Hospodinu. 

 Tři dny se zde připravují (posvěcují, očišťují) a pak Mojžíš, vystupuje na horu, dostává desatero 
a řadu předpisů, které mu Hospodin sdělí. (kapitola 20-23) 

 Hospodin pak vyzve Mojžíše, aby s Izraelskými staršími vystoupil na horu a zde se Hospodinu 
klaněl. Vrací se a předkládá vše lidu.  

Exodus 24:1-4 Potom Mojžíšovi řekl: "Vystup k Hospodinu, ty i Áron, Nádab a Abíhú a 
sedmdesát z izraelských starších. Budete se zdálky klanět. K Hospodinu přistoupí jen 
Mojžíš. Ostatní se přibližovat nebudou. Lid nesmí vystoupit vzhůru spolu s ním." 
Když Mojžíš přišel nazpět, vypravoval lidu všechna slova Hospodinova a předložil mu 
všechna právní ustanovení. Všechen lid odpověděl jako jedněmi ústy. Řekli: "Budeme 
dělat všechno, o čem Hospodin mluvil."Nato Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. 

 Ráno vybudují Hospodinu oltář, obětují zápalné a pokojné oběti, a vystupují na horu.  
24,9-10 Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších vystoupili 
vzhůru. Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté 
nebe.     Vidí Boha Izraele… 
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 Pak zve Hospodin Mojžíše k sobě, aby mu dal desky zákona. Lid má čekat, a v době jeho 
nepřítomnosti ho budou zastupovat Áron a Chúr. 

24,12-15 Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vystup ke mně na horu a pobuď tam. Dám ti 
kamenné desky – zákon a přikázání, které jsem napsal, abys jim vyučoval." I povstal 
Mojžíš a Jozue, který mu přisluhoval, a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Starším řekl: 
"Zůstaňte zde, dokud se k vám nevrátíme. Budou tu s vámi Áron a Chúr. Kdo něco má, ať 
se obrací na ně." Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. 

 
 Pak Mojžíš vystupuje k Hospodinu na horu, kterou přikrývá oblak, Hospodinova sláva, Mojžíš 6 

dnů čeká a připravuje se, 7. dne na Hospodinův příkaz vstupuje do Boží přítomnosti. Je zde 40 
dnů Bůh mu říká co vše má udělat (archa úmluvy, oltář, stánek, oběti, oblečení kněží atd) a na 
závěr dostává desky zákona, vytesané Boží rukou. 

24,18 Když přestal k Mojžíšovi na hoře Sínaji mluvit, dal mu dvě desky svědectví; byly to 
kamenné desky psané Božím prstem. 

 
 
Udělej nám boha… 

Exodus 32:1  Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a 
naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s 
Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země." 

 
40 dnů nepřítomnosti, lidé znejistí, co když se Mojžíš nevrátí? 
Mojžíš byl vůdce, šel před nimi, kdo je teď povede, když se s tím „chlápkem“ něco stalo. 
Na hoře stále přebývá oblak Boží slávy (na to si zvykli). Ale my musíme jít dál, kdo nás povede? 
Mojžíš byl prostředníkem mezi nimi a Hospodinem. 
A tak přichází za Áronem a naléhají na něho: udělej nám boha, který by šel před námi. 

(Kde je Chúr? Podle rabínské tradice ho lid ukamenoval, když jim bránil, aby si udělali modlu, a 
Áron se bojí, aby nedopadl stejně, a proto jim ve všem vyhovuje) 

 
Nezpochybňují Hospodina, jeho zázraky, vysvobození. Ale je daleko, není vidět, oni potřebují něco 
hmatatelného. Něco, co jim zprostředkuje Hospodinovu přítomnost. Proto oslovují Árona. Ty přece 
neseš zodpovědnost, ty máš rozhodovat tak se o to postarej. 
Áron místo aby je usměrnil, jim vyhoví.  
Bude je to něco stát, ale to není problém, rádi přináší zlato, strhají z uší náušnice… 
Áron připraví (nebo nechá připravit) formu toho co znají, zlatý býk, možná varianta na býka, není 
to ten samý býk jako mají v Egyptě, dobře zlaté tele – a vyrobí si boha.  
To nadšení lidí: 

32,4-5 On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu býčka. A oni řekli: "To je tvůj bůh, 
Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země." Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom 
Áron provolal: "Zítra bude Hospodinova slavnost." 

Ale vypadá to, jako by i Áron byl nadšený. Bůh se jim povedl! A bylo jasné, že toto tele představuje 
Hospodina, vyhlásí Áron na zítra slavnost Jahve, Hospodina. 
Vybuduje oltář, a druhý den brzy ráno obětují Hospodinu (kterého znázorňuje zlaté tele) oběti 
zápalné a oběti pokojné. 
Jsou spokojeni, radují se, je mezi nimi Bůh, dokázali Boží přítomnost dostat do svého středu. 
Nemusí se ničeho obávat, protože Jahve je uprostřed nich. A tak to oslaví. Jídlo, pití, veselice… 
„slso“ pobavit se, veselit se, ale toto slovo má i sexuální podtext, může to znamenat nemravné 
sexuální orgie, které byly běžné v pohanském modlářství. (Soudců 16,25 chtějí si pohrávat se 
Samsonem) 
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Vše se zvrhlo. 
Vytvořili si boha ke svému obrazu. A výsledek?  
Hospodin to komentuje těmito slovy: 

32,7 I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Sestup dolů. Tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, 
se vrhá do zkázy. 

 
Nepochopitelné potom, kolik toho prožili? 
Možná, ale ruku na srdce, není to něco, co se v historii opakuje. Nejen v Židovské historii, ale i 
v křesťanské? 
 
Ježíš je náš Pán! Patříme mu, jsme pokřtěni v Jeho jménu, oslavujeme ho, chválíme ho, uctíváme. 
Je to paráda, je mezi námi a všechno může klapat. 
Ale je to skutečně ten Ježíš, kterého nám představuje Bible? 
 
Podívejte se, kolikrát v historii si křesťané vytvořili zlaté tele, postavili ho doprostřed a říkali: to je 
Ježíš, který nás zachránil. 
Středověk, křižácké výpravy, kdy se ve jménu Ježíši vraždilo. Kdy se ve jménu Ježíše likvidovali židé, 
vrazi Ježíše. 
 
Kolonizace – zabírala se území, kradlo se bohatství, lidé pod hrozbou smrti nutili, aby se nechali 
pokřtít 
 
Ale třeba i osvícenství, abychom si zachovali tvář, díky novým objevům vědy, nebo archeologie, 
byli jsme ochotni interpretovat zázraky, které jsou popisovány v evangeliích jako symboly.  
Vytrhali jsme z Bible řadu stránek jako pověsti, mýty, a zpochybnili jsme dokonce Ježíšovo božství. 
 
A dnes? Máme postmoderního Ježíše. Miluje nás, toleruje naše selhání, dává nám svobodu, 
respektuje sexuální menšiny, jeho slova se nemusí brát ta vážně. 
 
Jaký je Ježíš, který stojí uprostřed mého života, mé rodiny, našeho sboru? 
Je to Ježíš, kterého jsme si vyrobili, aby nám sednul, aby se nám líbil, abychom s ním udělali díru do 
světa. Aby ho lidé brali, abychom se s ním mohli chlubit, jak je současný, in… 
Všeobjímající, ale zároveň vyčpělý, a nic nedávající Ježíš. Zlaté tele, které církev uctívá, kolem 
kterého se shromažďuje, zpívá, modlí se, slaví VP, dělá sbírky… 
Vše funguje na první pohled, jak má, ale je to Ježíš, kterého jsme si vyrobili podle své představy, 
podle svého přání, podle svého způsobu života. Ježíš, který je zde proto aby naplnil mé touhy, 
přání a představy.  
Jsem nemocný – Ježíši mám nárok na uzdravení. Potřebuji peníze, Ježíši, kde jsi – zahrň mne 
bohatstvím. Procházím zkouškou, vždyť jsi slíbil vysvobození, tak rychle.  
Zlaté tele, do kterého vložíme, co chceme, a to nám vyhovuje.  
 
Ztratil se Ježíš jako Boží beránek, který TRPĚL, ZEMŘEL,  
Ztratil se Ježí jako LEV Z JÚDY, kterého není možné si ochočit. 
Ztratil se Ježíš, který je PÁN (křesťané v první církvi kvůli tomu umírali, a dnes i islámském světě 
také umírají), PÁN, který má právo mi mluvit do života. 
Proč je v církvi tolik pomluv, nerespektování autority, vzpoury, konfliktů mezi generacemi, proč je 
tolik rozvodů, sexuálních skandálů, nepoctivosti, touhy po moci, manipulaci druhých, rozdělení. 
Protože jsme si udělali zlaté tele, místo abychom se podřídili skutečnému Ježíši. 
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Patřit Ježíši znamená nechat ho mluvil do každé situace v našem životě. Není žádná oblast, která 
by ho nezajímala. Vše, dokonce i své myšlenky máme poddávat Kristu. (uvádět do poddanství 
Krista) 
 
Je tomu tak? V našem sboru… 
Ale hlavně je tomu tak v mém životě? 
Anebo mám své bůžky, kteří mi dovolují dělat si co che, i když jim říkám jménem Ježíš.  
Vnímáte tu hrůzu! To je naprosto stejné, a také to vede k e stejným důsledkům jako v případě 
zlatého telete pod horu Sinaj. 
 
Na hoře je oblak Boží přítomnosti, a dole je modla, před kterou dělají slavnost Hospodinu. 
Ta ironie, není divu, že se na to Hospodin nemůže dívat a říká Mojžíšovi: běž zpátky dolů, a podívej 
se, co ten tvůj lid vyvádí! 
Tvůj lid, copak neřekl Hospodin, že Izrael je jeho syn? 
 
 
Dvě podobné, a přitom zcela jiné situace 
Exodus 24:1-3 Potom Mojžíšovi řekl: "Vystup k Hospodinu, ty i Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z 
izraelských starších. Budete se zdálky klanět. K Hospodinu přistoupí jen Mojžíš. Ostatní se 
přibližovat nebudou. Lid nesmí vystoupit vzhůru spolu s ním." Když Mojžíš přišel nazpět, vypravoval 
lidu všechna slova Hospodinova a předložil mu všechna právní ustanovení. Všechen lid odpověděl 
jako jedněmi ústy. Řekli: "Budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil." 
4-8 Nato Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Za časného jitra postavil pod horou oltář a 
dvanáct posvátných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů. Pak pověřil izraelské mládence, aby 
přinesli oběti zápalné a obětovali Hospodinu býčky k hodům oběti pokojné. Mojžíš vzal polovinu 
krve a vlil ji do mís a druhou polovinou pokropil oltář. Potom vzal Knihu smlouvy a předčítal lidu. 
Prohlásili: "Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil." Mojžíš vzal krev, pokropil lid a 
řekl: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov." 
9-10  Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších vystoupili vzhůru.Uviděli 
Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. 
 
Oboje pod hrou Sinaj, cca 1,5měsíce po sobě. 
Časně ráno postaví oltář, obětují zápalné a pokojné oběti, slaví Hospodinovu slavnost. 
Ex 24 – vidí Hospodina 
Ex 32 – dají se do nevázaných her 
 
Můžeme vnějšně dělat vše stejně, a buď nás to přivede k Hospodinu blíž, nebo upadneme do 
hříchu. Buď vidíme Boží slávu, nebo dáme prostor žít podle těla. 
 
 
 
Až přijde Pán Ježíš 
Je už 2.000 let na své svaté hře. 
Až se vrátí, co uvidí? Křepčení kolem zlatého telete, nebo církev připravenou ho přivítat? 
 
Židům 12:18-29 
Lukáš 18:7-8  
1 Tesalonickým 4:14 -18 
 
Potěšujte se vyhlížením příchodu Ježíše… 


