8. časť
Mojžiš a vyslobodenie Izraelitov z Egypta
(Popros teraz pekne rodičov, aby ti prečítali nasledovný príbeh – najlepšie
niekedy večer, keď všade vládne príjemná nálada a všetci máte čas a pohodu)

V piatej časti sme si hovorili o Mojžišovi, ktorý dostal od Boha Desatoro na vrchu
Sinaj. Tam som ti sľúbil, že sa dozvieš o Mojžišovi viac. V tejto poslednej časti si o tom
prečítaj. Jeho príbeh začneme Jozefom, ktorý ako vieš žil v Egypte a počas hladomoru
zachránil celú svoju rodinu. Po jeho smrti sa všetci Izraeliti presťahovali do Egypta. Ale po
mnohých rokoch si z nich Egypťania urobili otrokov a oni museli ťažko pracovať pod tvrdou
rukou Egypťanov. Dokonca Egypťania nakázali zabíjať všetkých chlapcov, ktorí sa narodili
Izraelitom. Vtedy sa narodil aj malý Mojžiš. Mama ho chcela zachrániť a tak ho vložila do
prúteného košíka a pustila po rieke Níl. Vtedy sa tam kúpala faraónova dcéra, našla košík
s dieťaťom a dieťa si ponechala. Dala mu meno Mojžiš, čo znamená „ten, ktorý je vytiahnutý
z vody“. A tak Mojžiš vyrastal u egyptského faraóna, hoci bol Izraelita.
Jedného dňa Mojžiš videl ako egyptský dozorca bil jedného z izraelských otrokov.
Rozhorčil sa a tak udrel dozorcu, že ho zabil. Aby sa to nikto nedozvedel zahrabal ho do
piesku. Lenže vec sa prezvedela a Mojžiš musel utiecť z Egypta pred faraónovým hnevom.
Ušiel a usadil sa v krajine Madián, kde sa stal pastierom oviec. Po nejakom čase, keď pásol
ovce zbadal horiaci krík. Krík horel, ale nezháral. Zdalo sa mu to čudné a tak sa šiel na to
pozrieť. Vtom ho oslovil Pán a hovoril mu: „Mojžiš, nepribližuj sa a vyzuj si obuv, lebo stojíš
na svätej zemi.“ A Pán mu hovoril ďalej: „Videl som utrpenie svojho ľudu v Egypte a počul
som jeho volanie pre pracovných dozorcov. Viem o jeho utrpení. Preto som zostúpil, aby som
ho vyslobodil z moci Egypťanov a vyviedol ho z tej krajiny do krajiny krásnej a priestrannej,
do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom. Preto poď, pošlem ťa k faraónovi! Vyvedieš môj
ľud, Izraelitov, z Egypta!“ A Boh ho poslal späť do Egypta za faraónom, aby vyviedol
Izraelitov z Egypta do krajiny Kanaán.
Mojžiš sa teda pobral do Egypta a vravel faraónovi, aby pustil jeho z ľud z Egypta.
Faraón ho samozrejme vysmial a tak postupne doľahlo na Egypt desať rán. Voda sa premenila
na krv, v krajine sa rozmnožili žaby, komáre, muchy a tiež kobylky. Potom ich zasiahli
choroby, ľudia dostali vredy, ľadovec im zničil úrodu a na záver postihla krajinu hrozná tma.
Ale faraón ani napriek tomu nechcel pustiť Izraelitov z Egypta. A Pán hovoril Mojžišovi
ďalej: „Zošlem na Egypt poslednú ranu. Po nej faraón určite nechá odísť ľud z Egypta.
O polnoci totiž všetko prvorodené mužského rodu zomrie. Vás však rana nepostihne a tento
deň zostane známy ako Pánova Pascha – Prechod, lebo v tento deň prejdem celým Egyptom
a oslobodím svoj ľud.
Pre vás bude tento deň posvätný a bude prvým dňom nového roku. Budete ho sláviť
takto. Desiateho tohoto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju rodinu, pre každý
dom! Baránok musí byť bezchybný, ročný samček. Vyberiete si ho spomedzi oviec alebo kôz.
A bude vo vašej opatere do štrnásteho dňa tohto mesiaca, keď ho celá izraelská pospolitosť
v podvečer zabije. I vezme sa z jeho krvi a namažú sa ňou obe veraje a vrchný prah dverí na
domoch, v ktorých ho budú jesť. A v tú noc budú jesť mäso upečené na ohni; budete ho jesť
s nekvaseným chlebom a s horkými zelinami. A budete ho jesť takto: Bedrá budete mať

opásané, obuv na nohách a palicu v ruke. Budete jesť narýchlo, lebo je to Pánov prechod. Krv
na vašich domoch, v ktorých bývate, bude znamením na vašu záchranu.
Izraeliti to urobili presne podľa Pánových slov. Po tejto noci nechal faraón Izraelitov
vyjsť zo svojej krajiny do krajiny Kanaán a oni sa pobrali na cestu. Pán viedol svoj ľud
z Egypta cez púšť popri Červenom mori. Cez deň ich viedol v oblačnom stĺpe a v noci
v ohnivom stĺpe. Tak im ukazoval cestu. No faraónove srdce sa znova zatvrdilo a vyčítal si, že
nechal odísť izraelských otrokov. Dal zapriahnuť do šesťsto vozov, vybrať najlepších vojakov
sám viedol vojsko za Izraelitmi. Tí práve táborili na brehu mora, keď zrazu zbadali ženúcu sa
egyptskú armádu. V strachu sa obrátili na Mojžiša: „Vari preto si nás vyviedol z útlaku, aby
sme teraz umreli na púšti?“ Mojžiš ich utešoval a vyzýval, aby verili Pánovi. Vtedy sa
oblačný stĺp premiestnil medzi Izraelitov a Egypťanov, takže sa k sebe nemohli priblížiť.
A potom Mojžiš na Pánov príkaz vystrel ruku nad more. Začal viať prudký vietor, ktorý
rozdelil vody a vytvoril chodník na dne mora. Po ňom Mojžiš viedol ľud, pričom vody stáli
ako múr po oboch jeho stranách. Keď faraón videl, čo sa deje, pustil sa prenasledovať
Izraelitov spolu so svojimi jazdcami a stovkami vozov. A ako sa hnali za nimi po morskom
dne, Pán prikázal Mojžišovi opäť vystrieť ruku nad more. Vody Červeného mora sa
s hukotom zliali a všetci Egypťania sa utopili. Keď deti Izraela videli, že Pán ich ochránil,
vzdávali Bohu vďaku a uverili v jeho moc.
Izraeliti putovali ďalej cez púšť Sin. Po niekoľkých dňoch začali byť hladní a unavení
a šomrali proti Mojžišovi: „V Egypte sme sa mohli aspoň dosýta najesť, ale tu pomrieme
hladom.“ Pán počul ich šomranie a povedal Mojžišovi, že on im dá padať chlieb z neba.
Mojžiš teda zvolal ľud a zopakoval Pánov sľub, že ich všetkých nakŕmi. Ešte v ten večer
priletel nad tábor húf prepelíc. Izraeliti ich pochytali upiekli. A ráno bola zem pokrytá čímsi
jemným bielym. Chutilo to ako medový koláč. Izraeliti sa jeden druhého pýtali: „Man-hu?,
Čo to je?“ Mojžiš im povedal: „To je chlieb, ktorý vám dáva Pán z neba.“ A tak Izraeliti deň
čo deň zbierali mannu – chlieb z neba. Takto sa Pán staral na púšti o svoj ľud až kým nedošli
k vrchu Sinaj. Ale tento príbeh už poznáte.

Úlohy
① Verím, že si pozorne sledoval celý príbeh. Skús teraz odpovedať na nasledujúce otázky.
Čo jedli Izraeliti, keď vychádzali z Egypta a čo jedli na púšti?
................................................................................................................................

..............................................................................................................................
Jedlo je znakom starostlivosti. Ak ti niekto pripraví jesť, značí to, že ťa má rád. Stačí si
vyskúšať nejesť jeden deň a uvidíš ako ti bude škvŕkať v bruchu. Buď vďačný za každé jedlo,
ktoré máš a môžeš ďakovať rodičom, že ho máš. Takisto nám Pán Boh ukazuje svoju lásku
a starostlivosť, tým, že nám dáva ten najlepší pokrm. Ako, to si už prečítaj v druhej úlohe.
② Prečítaj si nasledujúce časti zo Svätého Písma:
➢ Mk 14, 12-25
➢ Jn 13, 1-20

③ Už si niekedy videl obraz na ktorom bol nakreslený kus peknej prírody. Vrchy, potok,
stromy, zakvitnutá lúka. Ale je to len obraz. Čosi úplne iné je urobiť si výlet do takejto
prírody. Nielenže vidíš naživo túto krásnu krajinu, ale môžeš cítiť vietor, ktorý veje. Môžeš
ovoňať kvety, zbadáš aj malý hmyz v tráve a cítiš slnko, ktoré ťa zohrieva. Takýto je rozdiel
medzi obrazom a realitou. Veľká Noc (Pascha), ktorú slávil Mojžiš bola takýmto obrazom tej
Veľkej Noci, ktorú slávil Ježiš. Teraz si všimni podobnosti a rozdiely medzi týmito sláveniami.
obraz
Mojžišova Veľká Noc
Vyslobodila Izraelitov z otroctva v Egypte
Krv baránka bola znakom na dverách, že
neboli pozabíjaní prvorodení synovia
Obetovali baránka
Uzatvorili zmluvu s Bohom
Jedli nekvasený chlieb

realita
Ježišova Veľká Noc
Vyslobodil nás všetkých z otroctva hriechu
Krv Ježiša je znakom, že on zomrel za nás
a my nezomierame za naše hriechy
Obetoval sa sám Ježiš
Uzatvorili novú večnú zmluvu
Jeme chlieb, ktorý Ježiš premenil na svoje
telo

④ Dnes si obetu Veľkej Noci pripomíname pri slávení svätej omše – Eucharistie. Eucharistia
znamená vďakyvzdávanie. Prežívame to, čo sa udialo počas veľkonočných sviatkov.
Počúvame Boha, stolujeme s Ním – prijímame Jeho telo a krv pod spôsobom chleba a vína
a tak prijímame Jeho obetu a spolu s Ním obetujeme náš vlastný život. Svätá omša má takéto
jednotlivé časti.

⑤ A na záver ešte niekoľko významov svätej omše pre tvoj život. Čo robiť počas svätej
omše? Prečo chodiť na svätú omšu?
Hostina

Obeta

Vzdávanie vďaky

Osobné
zaangažovanie

Bez jedla by sme neprežili. A tak nás
Ježiš pozýva na parádnu hostinu, keď
nám dáva seba samého, svoj vlastný
život
Obetujem svoj život (ťažkosti, radosti,
hriechy, choroby) vtedy, keď sa
prinášajú obetné dary
Modlím sa počas svätej omše za to, čo
potrebujem (ďakujem za kamarátov,
rodičov, prosím si o silu do učenia,
modlím sa za zosnulých)
Zapájam sa aktívne do liturgie
(odpovedám, spievam, miništrujem,
nesiem obetné dary, modlím sa)

Boh dáva Izraelitom mannu
na púšti, Pán Ježiš nás kŕmi
svojím telom a krvou
Izraeliti zabili veľkonočného
baránka, Ježiš sa dobrovoľne
obetoval za nás
Pred večerou sa celá rodina
spoločne modlila, Ježiš
vzdával vďaky
Každý z rodiny mal svoju
úlohu počas Veľkej noci, Ježiš
si vybral osobne apoštolov
s ktorými mal Poslednú
večeru

1. Čo je to svätá omša?
Slávenie pri ktorom sa sprítomňuje obeta Ježiša Krista a Ježiš nám dáva svoje telo
a krv pod spôsobom chleba a vína.
2. Aké hlavné časti má svätá omša?
Bohoslužba Slova a bohoslužba obety
3. Čo je to Eucharistia?
Oslávené telo Ježiša Krista pod spôsobom chleba a vína
4. Čo urobil Pán Ježiš pri Poslednej večeri
- Ustanovil Eucharistiu – premenil chlieb a víno na svoje telo a krv
- Umyl apoštolom nohy – dal nám príkaz lásky
- Ustanovil sviatosť kňazstva – apoštolom povedal „Toto robte na moju
pamiatku“
5. Ako ustanovil Ježiš Eucharistiu?
Vzal chlieb do svojich rúk a povedal: „Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje
telo, ktoré sa obetuje za vás“. Potom vzal kalich s vínom a povedal: „Vezmite a pite
z neho všetci. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás a za všetkých na odpustenie
hriechov“.

6. Kedy máme pristupovať k svätému prijímaniu?
Čo najčastejšie a určite v nedeľu a prikázaný sviatok, ak nám v tom neprekážajú
vážne okolnosti
7. Ako máme pristúpiť k svätému prijímaniu?
- Nemáme mať ťažký hriech a ľahké hriechy oľutovať
- Hodinu pred svätým prijímaním nejesť a nepiť
- Kňaz povie: Telo Kristovo, odpoviem Amen

