8. Mojžiš
Chlapci a dievčatá, skôr ako budeme dnes rozprávať o ďalšej biblickej postave, chcem sa spýtať, či
ste počúvali dnešné prvé čítanie? Pán Boh sa zjavil Mojžišovi. Zjavil sa mu v horiacom kríku. A povedal mu
tam aj to , ako sa volá: „Ja som Pán Boh toho a toho...“ Viete ako sa prestavil Pán Boh? „Ja som Boh
Abraháma, Izáka, Jakuba.“ A teraz, čo vieme o Abrahámovi? Bol otec mnohých národov a mal svojho syna
Izáka. Počúvol Pán Boha a šiel obetovať svojho syna. A čo vieme o Izákovi? Mal dvoch synov, Jakub a Ezau.
Jakub podvodom získal požehnanie od svojho otca Izáka. On už starol, nevidel a tak si synov zamenil.
A takto sa Pán Boh predstavuje – Ja som Boh ABRAHÁMA a my už vieme kto bol Abrahám – otec
mnohých národov, ako putoval do inej krajiny a tam sa usadil. A ja som Boh IZÁKA – a my vieme, kto to
bol Izák, že je to ten, ktorého otec chcel obetovať. A Pán Boh ho zachránil. A ja som Boh JAKUBA – toho,
ktorý mal dvanásť synov. Jozefa mal najradšej, no mal ešte jedného syna, keď už bol starý, najmladšieho
– a to bol Benjamín. Preto aj dnes doma povieme najmladšiemu, že je taký Benjamínko.
O Jakubovi vieme, že mal dvanásť synov a s tými synmi šiel do krajiny Egypt, kvôli svojmu
milovanému synovi, za ktorým ho ťahalo srdce. Tam ho predali do otroctva jeho bratia. A koho to predali?
Jozefa. A keď zistil otec Jakub, že Jozef predsa len žije, lebo synovia ho oklamali že Jozefa roztrhala zver.
A on keď sa dozvedel, Jakubovi ťahalo srdce za synom Jozefom. A tam ostali všetci bývať. Všetci dvanásti
synovia. Faraón im dal pozemky, dovolil im postaviť si domy a tam sa veľmi rozrástli a vznikol z nich veľký
národ. Predstavte si chlapci a dievčatá, že 430 rokov žili v Egypte. Tak za 430 rokov z nich vyrástol veľký
národ. Na začiatku tam prišlo len pár ľudí. Dvanásť synov s manželkami, rodinami a postupne za tých 430
rokov sa rozrástli na veľký národ.
V Egypte však kraľoval už iný kráľ. Nie ten, ktorý mal Jozefa rád a urobil ho veľkým, takým, ktorý
bude spravovať krajinu. Ale zabudol na Jozefa a on si z národa urobil otrokov: „Budete mi slúžiť, budete
vyrábať tehly.“ A tak mu robili tehly na stavby. Na pyramídy, na domy a na rôzne iné stavby pre faraóna.
Stali sa otrokmi. A Pán Boh sa nad nimi zľutoval. A povedal: „Ja nechcem, aby tento národ bol otrokom.“
A tak si po 430 rokoch povolal človeka, ktorému povedal: „Ty vyslobodíš môj ľud z egyptského otroctva.
Už nebudú viac otrokmi.“ A koho si to povolal? Dnes sme to mali v čítaní. Mojžiša.
Mojžiš sa tak zvláštne narodil. Keď ten národ rástol, pribúdalo ho, bolo ich čím ďalej tým viac,
faraón sa bál, že ich tento národ ovládne. A tak prikázal tým tetám, čo pomáhajú pri pôrode: „Keď sa
narodí chlapec, zabite ho. Keď sa narodí dievča, nechajte. Ale chlapca zabite.“ Ale tie tety, ktoré pomáhali
pri pôrode sa báli Pána Boha. To je ľudský život a ten treba chrániť. Tak oni faraóna nepočúvali a Pán Boh
ich zato požehnával a tak sa narodil do rodiny Mojžiš. A videli, že je to chlapec a faraón ho bude chcieť dať
zabiť. A tak urobili košík a v ňom ukryli Mojžiša a pustili ho po rieke Poprad, však?
Či ako sa volá rieka
v Egypte? Níl. Áno. V tom košíku ho skryla a pustila po rieke Níl. Išla sa tam kúpať faraónova dcéra. Videla
že je tam košík. Pritiahla ho k sebe a pozerá, chlapec. Videla, že je to židovský chlapec, že patrí k tomu
národu z Jakubových dvanástich synov. A tak si ho osvojila, adoptovala. Prijala ho za svojho syna a dala
mu meno Mojžiš. Viete čo znamená toto meno? „Vytiahnutý z vody.“ Lebo tá faraónova dcéra ho vytiahla
z vody a tak mu dala také meno.
Mojžiš rástol, dospieval na faraónovom dvore, naučil sa tam čítať, písať, jazdiť na koni a mnohé iné
veci. Potom ho Pán Boh povolal, aby vyslobodil ľud z otroctva. Mojžiš videl taký zaujímavý úkaz, horiaci
ker, ktorý nezhára. Išiel sa k nemu pozrieť bližšie, že prečo horí a nezhára. A čo mu vtedy Pán Boh povedal?
Už bol blízko a Pán Boh mu povedal: „Mojžiš, zobuj sa, lebo zem na ktorej stojíš je svätá.“ Stoj a vyzuj si
topánky. „A prečo to mám urobiť?“ „Lebo som kúpil nový koberec a teraz mi ho tam zablatíš.“ Takto to
povedal Pán Boh? Nie. Nie pre nový koberec. Lebo miesto na ktorom stojíš, je sväté. Ale to nie kvôli tomu

kríku, kvôli nejakému kobercu. Ale kvôli tomu že tam bol prítomný Pán Boh. A Pán Boh mu povedal: „Ja
som tu teraz prítomný a toto je posvätné miesto.“
Aj tento náš chrám, táto bazilika, je posvätné miesto. Preto si vždy zachovajte úctu, keď
prichádzate do chrámu. Lebo aj nám Pán Boh hovorí: „Toto je sväté miesto. Tu Boh prebýva. Tu je
bohostánok, v ktorom prebýva Pán Ježiš. My sa nemusíme vyzúvať. To by nás možno aj oči štípali. Ale
máme sa slušne správať. Keď prídeme, ako máme vstupovať do tohto miesta, ktoré je sväté. Ako
vchádzate na toto miesto? „Najprv si vydezinfikujeme ruky, potom si pokľakneme pri Ježišovi, potom si
sadneme.“ Hlavný hygienik by z teba mal veľkú radosť.
Prvé čo si povedal, vydezinfikovať si ruky,
potom sa prežehnať, pokľakneme si a v tichosti si sadneme. Je to sväté miesto. Aj nám ako Mojžišovi
hovorí: „Jožko, Jožko, Emka, Emka... tichúčko, ideš na sväté miesto.“ Nám to každému hovorí.
A takto Pán Boh zavolal na Mojžiša: „Choď, posielam Ťa, aby si vyslobodil môj národ z otroctva.“
A Mojžiš to urobil. Vyviedol ľud z otroctva, z Egypta do slobody. Ale nebolo to hneď. Faraón to nechcel. Ja
teraz mám otrokov, všetko pre mňa robia, pracujú, ja si ich nepustím len tak. Bol by som hlúpy, keby som
len tak o nich prišiel.“ A tak Pán Boh musel urobiť veľké znamenia, aby faraóna presvedčil, či donútil, aby
ľud pustil na slobodu. Aké znamenia robil? Ako my ich voláme? Poslal tzv. Egyptské rany. Vodu premenil
na krv, potom poslal žaby, mor, kobylky, ľadovec... až napokon faraón povedal: „Tento Boh je väčší ako
som ja.“ A povedal židom: „Môžete ísť na slobodu pod vedením Mojžiša.“ Poslednou ranou bolo, že zomrú
prvorodení a to sa aj stalo. Vtedy faraón povedal: „Pustím vás.“ Koľko rokov putovali? Kým prišli naspäť
do svätej zeme? 40 rokov putovali. A vy dnes dostanete obrázok s Mojžišom, ktorý má palicu v ruke, ktorý
ich viedol, ako pastier, bol im na čele, na začiatku a všetci ostatní šli za ním. A v ruke má nejaké dve
tabuľky. Čo ten Mojžiš dostal za tabuľky? Desať Božích prikázaní. Pán Boh dal cez Mojžiša desať Božích
prikázaní. Mojžišovi ďakujeme za desať Božích prikázaní. Ktoré sú to?
1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil.
4. Cti otca svojho i matku svoju.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.
Ak si nevieme niečo zapamätať, treba mať so sebou modlitebné
knižky, kde to všetko nájdeme. A toto nám Pán Boh dal cez Mojžiša. My
Mojžišovi veľmi ďakujeme za tieto prikázania. Dáme si jeho obrázok na náš
rodostrom. Nebeský Otče, my ti ďakujeme za Mojžiša. Lebo vďaka nemu si
pripomíname sväté miesto, ktorým je aj náš chrám. Vďaka nemu si
pripomíname prikázania, ktoré sú dôležité v našom živote. Takže, prikázania,
ktoré sa učíme, už budeme vedieť, že ich máme vďaka Mojžišovi - tomu
vytiahnutému z vody, ktorý sa potom stal vodcom izraelského národa
a vyviedol ho z egyptského otroctva. Tak ďakujeme za prikázania. Prikázania
to sú ako dopravné značky pri ceste, aby som sa bezpečne dostal domov. Keď
šoférujeme, tak nám značky ukazujú cestu správny smer. Prikázania sú nato,
aby keď ich budeme zachovávať, budeme vzájomne žiť v pokoji, budeme
dobre vychádzať, budeme si odpúšťať. A tak ďakujeme za prikázania, ktoré
nám dal Pán Boh prostredníctvom Mojžiša.
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2. Iba Mojžiš smel vystúpiť na vrch a rozprávať sa s Bohom. Ostatní sa k vrchu nesmeli ani priblížiť,
pretože ....................................................................................... Prečítaj zdola nahor.
Použi písmenká zo slov:
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