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5. časť  

Mojžiš a Desatoro  

(Popros teraz pekne rodičov, aby ti prečítali nasledovný príbeh – najlepšie 

niekedy večer, keď všade vládne príjemná nálada a všetci máte čas a pohodu) 

 

  V tejto časti si povieme o mužovi menom Mojžiš. O začiatku jeho života bude reč 

neskôr. Teraz začneme tým, že Mojžiš bol vodcom izraelského ľudu, ktorý bol dlhé roky 

zotročovaný v Egypte. Izraeliti tam museli ťažko pracovať a chceli sa odtiaľ dostať na 

slobodu, čo sa im nakoniec aj podarilo. Mojžiš vyviedol národ cez Červené more na púšť, 

odkiaľ putovali do zasľúbenej zeme Kanaán. A tu začína naše rozprávanie. 

 

Po troch mesiacoch putovania sa Izraeliti utáborili na úpätí vrchu Sinaj. Mojžiš 

vystúpil na vrchol hory, kde mu Boh oznámil, že on sám prehovorí k svojmu ľudu na tretí 

deň. Na tretí deň pri východe slnka oblohu zatiahli husté tmavé mraky. Začalo hrmieť 

a blýskať sa. Z končiara Sinaja vystupoval dym ako z veľkej pece a celý vrch sa mocne 

triasol. Trúbenie rohu, ktoré zaznievalo od chvíle, čo začalo hrmieť, stále silnelo. Mojžiš 

počul, ako ho Pán volá, aby opäť vystúpil na končiar. Stúpal teda hore, kde na neho čakal 

Pán. A tam Boh vyriekol tieto slová, ktoré boli zapísané na dve kamenné tabule: 

 

Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať 

iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu, ani obraz a nebudeš im slúžiť. 

Nevezmeš meno Pána, Boha tvojho nadarmo. 

Budeš svätiť siedmy deň. Vtedy budeš odpočívať, nebudeš robiť nijakú prácu. Ja som utvoril 

svet za šesť dní, ale siedmy deň som odpočíval. 

Cti svojho otca i matku, aby si dlho žil na zemi. 

Nezabiješ. 

Nezosmilníš. 

Nepokradneš. 

Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. 

Nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho. 

Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho, ani po ničom, čo patrí jemu. 

 

 

Keď ľud počul hrmenie a videl plamene 

a dym, bál sa pristúpiť bližšie. A Pán aj 

prísne zakázal, aby ktokoľvek okrem 

Mojžiša sa čo len dotkol vrchu. Mojžiš 

však povedal: Nebojte sa. Boh nám dal 

tieto prikázania, aby sme ho mali v úcte 

a nehrešili. Aby sa nám dobre vodili 

a došli sme do krajiny, ktorú nám 

prisľúbil. Potom Mojžiš upokojil ľud 

a sám znova vystúpil k mračnu, v ktorom 

bol Boh. A Pán mu hovoril ďalšie 

príkazy a ustanovenia, ktoré mali 

zachovávať.  
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Mojžiš zostal na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí. Keďže sa dlho nevracal, ľudia 

v tábore obklopili jeho brata Árona so slovami: Urob nám boha, lebo nevieme, čo sa prihodili 

Mojžišovi. A kto nás povedie do zasľúbenej zeme? Áron sa nechal presvedčiť a rozkázal 

priniesť všetko zlato, čo mali v tábore. Potom ho roztopili a uliali z neho zlatú sochu teľaťa. 

Pred sochu postavili oltár. Ľud sa modlil k soche, prinášal jej obety, tancoval a zabával sa 

pred ňou.  

 

Vtedy Boh povedal Mojžišovi na vrchu. Pozri ako rýchlo 

ľudia zabudli na moje prikázania. Urobili si svojho bôžika, 

ktorému sa teraz klaňajú. Zabudli, kto ich vyviedol 

z Egypta. Choď teda rýchlo do tábora, aby neboli 

potrestaní. Mojžiš začal zostupovať z vrchu a v rukách mal 

dve kamenné tabule, na ktorých boli vyryté Božie 

prikázania. Ako sa Mojžiš blížil k táboru, počul hlasný 

smiech i hudbu a videl dymiace obetné ohne. Napokon 

uzrel aj zlaté teľa a opitý tancujúci dav. A Mojžiša schytil 

taký hnev, že robe tabule, ktoré mal v rukách, roztrieskal. 

Schmatol aj zlaté teľa, rozbil ho na kúsky a tie vysypal do 

vody. Potom ju dal Izraelitom piť. Napokon sa jeho hnev 

utíšil.  

 

Izraeliti putovali ešte štyridsať rokov po púšti, kým došli do zasľúbenej zeme. Bol to 

neustály boj medzi zachovávaním Božích prikázaní a ich prestupovaním. 

 
 

Úlohy  
 

① Verím, že si pozorne sledoval celý príbeh. Skús teraz odpovedať na 

nasledujúce otázky: 

 

a) ako sa volal vrch na ktorom dostal Mojžiš desať Božích prikázaní? 

 

b) Z ktorej krajiny sa oslobodili Izraeliti? 

 

c) Ako sa volal Mojžišov brat? 

 

② A po tejto zahrievacej úlohe môžeme postúpiť ďalej. Dozvedeli sme sa, že 

Izraeliti dostali prikázania, aby sa im dobre žilo. Načo sú nám v živote pravidlá, 

príkazy, napomenutia? Skús si spomenúť, kde existujú pravidlá. Sú takmer 

všade. Nejaké pravidlá máte zaiste doma, v škole alebo na krúžku. Tieto 

pravidlá nám pomáhajú, aby sme lepšie žili.  

Ozrejmime si to na príklade. Dostaneš nový mobil. K nemu je hneď pripojený 

návod ako ho používať, aby sa nezničil. Ak si povieš: Načo sú mi nejaké pokyny 

výrobcu a dáš si ho vyprať, zničíš si ho. Na koho sa potom môžeš hnevať? Iba 

ak na seba, pretože si neposlúchal pravidlá, ktoré si dostal. To platí aj o Božích 

prikázaniach. Chránia náš život, aby sa nezničil, ale pretrval naveky. 
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O hlavnom prikázaní života hovorí Pán Ježiš. Skús si nájsť nasledujúcu časť 

v evanjeliu a prečítaj si ju: 

 

 Mk 12,28-34 

 

③ V evanjeliu si sa dozvedel, že hlavné prikázanie je milovať. Mať rád Boha 

a blížnych. Skús teraz uviesť niekoľko príkladov, akým spôsobom môžeš mať 

rád Boha a svojich blížnych. Akým spôsobom prejavuješ lásku. 
 
 
 
 
 Ak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ako môžem prejaviť lásku k Bohu? 

 Ako môžem prejaviť lásku k blížnemu? 
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④ Na záver ti ostáva úloha naozaj prejaviť aspoň jedným skutkom lásku 
k Bohu a k blížnemu. Potom napíš, čo sa ti podarilo vykonať: 
 
 
............................................................................................................................. ... 
 
 
................................................................................................................................ 
 
 

Nezabúdaj:  

Desatoro Božích prikázaní 

1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal. 

2. Nevezmeš meno Božie nadarmo. 

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. 

4. Cti otca svojho i matku svoju. 

5. Nezabiješ. 

6. Nezosmilníš. 

7. Nepokradneš. 

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. 

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. 

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. 

Skutky telesného milosrdenstva 

1. Hladných kŕmiť 

2. Smädných napájať 

3. Nahých obliekať 

4. Pocestných prijímať do domu 

5. Väzňov vykupovať 

6. Chorých navštevovať 

7. Mŕtvych pochovávať 

Skutky duchovného milosrdenstva 

1. Hriešnikov napomínať 

2. Nevedomých vyučovať 

3. Pochybujúcim dobre radiť 

4. Zarmútených tešiť 

5. Krivdu trpezlivo znášať 

6. Ubližujúcim odpúšťať 

7. Za živých i mŕtvych sa modliť 

 


