
CO JEST MOIM bożkiem WE WSPÓŁCZESNYM
ŚWIECIE?

To co najbardziej cenisz w sowim życiu, na co wydajesz pieniądze, poświęcasz temu czas, energię 
jest twoim bożkiem. Gdyby ktoś zapytał się ciebie – Co w twoim życiu jest ważne? Jakie byłyby 
odpowiedzi? Niektóre z nich to: rodzina, zdrowie, szkoła. Inne odpowiedzi: dobry telefon, Instagram, 
Snapchat, markowe ubrania, ilość „przyjaciół” na Facebook itp. Czy są to rzeczy złe? Oczywiście, że 
nie. Jednak czy w tych odpowiedziach znalazłeś słowo BÓG? Nie ma Go na twojej liście ważnych 
rzeczy. Teraz zastanów się, które z tych rzeczy nie pochodzą od Boga? Twoi rodzice, twoje zdrowie – 
jest to dar Boży. Szkoła, do której uczęszczasz i edukacja, którą otrzymujesz – jest owocem pracy 
człowieka. Czyż człowiek nie jest tym, który ustanowił porządek rzeczy we współczesnym świecie: 
praca, prawo, szkolnictwo itp.? Można pomyśleć, że początek wszystkich rzeczy zaczyna się od 
człowieka. Jeżeli tak, to opowiedz sobie na pytanie kto stworzył człowieka. Czyż Bóg nie jest dawcą 
życia? Gdyby nie Bóg nie byłoby człowieka i nie byłoby rozwoju myśli, nauki, medycyny, 
szkolnictwa, techniki itp. Telefony, aplikacje, Internet - są owocem ludzkiej inteligencji. Lecz by do 
tego doszło, by rozum ludzki mógł się rozwijać musiał zaistnieć człowiek. Znowu dochodzimy do 
początku – czyli do stworzenia człowieka. Czy rozumiesz, że wszystko co posiadasz pochodzi od 
Boga? Nic co masz, nic co osiągniesz w sowim dorosłym życiu nie zawdzięczasz sobie. Jest to dar 
Boży. Bóg stworzył cię z miłości, obdarzył cię rozumem, ale też wolna wolą. Teraz pomyśl kto 
powinien być w centrum twojego życia? 

Jeżeli zadam ci teraz pytanie – Kto i co w twoim życiu jest ważne? Jaka będzie odpowiedź? 

Niestety to co otrzymujemy DARMO często nie ma dla nas żadnej wartości. I tak jest w tym 
przypadku. Bóg stworzył nas z miłości, nie za coś i nie po coś. Stworzył na nas na swoje 
podobieństwo. Jak traktuję swoje ciało? Czy szanuję siebie i dostrzegam w sobie piękno Boga? 

Innym problemem jest BRAK CIERPLIWOŚCI. Przeczytamy teraz fragment z księgi Wyjścia, 
który będzie mówił o tym jak Izraelici, których Bóg wyprowadził z niewoli i troszczył się o nich na 
pustyni nie umieli czekać, nie chcieli czekać na Mojżesza. Mojżesz poszedł na spotkanie z Bogiem. 
Oni o tym wiedzieli, ale czas się dłużył, przychodziła codzienność, a Izraelici chcieli oddawać cześć 
KOMUŚ. Ulepili cielca ze złota, które posiadali. Oddali wszystko co mieli. Czy my nie oddajemy 
wszystkiego co mamy, naszego wolnego czasu, naszej energii, dobrych chęci, aby oddać „pokłon” 
KOMUŚ - bożkowi lenistwa, gier, Internetu, muzyki itp.? Zastanów się komu poświęcasz swój czas?  
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KULT ZŁOTEGO CIELCA1 

321 A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i 
powiedział do niego: «Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z 
Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej». 2 Aaron powiedział im: 
«Pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i 
przynieście je do mnie». 3 I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach, i zniósł je do 
Aarona. 4 A wziąwszy je z ich rąk nakazał je przetopić2 i uczynić z tego posąg cielca ulany z 
metalu. I powiedzieli: «Izraelu, oto bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej». 5 A widząc 
to Aaron kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział: «Jutro będzie uroczystość ku czci Pana». 6 
Wstawszy wcześnie rano, dokonali całopalenia i złożyli ofiary biesiadne. I usiadł lud, aby jeść i pić,
i wstali, żeby się bawić.

7 Pan rzekł wówczas do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który 
wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. 8 Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i 
utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: 
"Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej"».

9 3 I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: «Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku3. 10 
Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie 
uczynić wielkim ludem».

11 Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie 
gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną 
ręką? 12 Czemu to mają mówić Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić 
w górach i wygładzić z powierzchni ziemi? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, 
jakie chcesz zesłać na Twój lud. 13 Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela4, Twoje sługi, którym 
przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: "Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy 
niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki"». 14 
Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.



15 Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami Świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane
na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. 16 Tablice te były dziełem Bożym, a pismo 
na nich było pismem Boga, wyrytym na tablicach.

17 A Jozue, usłyszawszy odgłos okrzyków ludu, powiedział do Mojżesza: «W obozie rozlegają się 
okrzyki wojenne». 18 On zaś odpowiedział:

«To nie głos pieśni zwycięstwa

ani głos pieśni klęski,

lecz słyszę pieśni dwóch chórów5».

19 A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i 
rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry. 20 A porwawszy cielca, którego uczynili, 
spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom6. 21 I powiedział 
Mojżesz do Aarona: «Cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech?» 22 
Aaron odpowiedział: «Niech się mój pan nie unosi na mnie gniewem, bo wiesz sam, że ten lud jest 
skłonny do złego. 23 Powiedzieli do mnie: "Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie 
wiemy, co się stało z Mojżeszem, z tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej". 24 
Wtedy rzekłem do nich: "Kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie". I złożyli mi je, i wrzuciłem je w 
ogień, i tak powstał cielec».

25 I ujrzał Mojżesz, że lud stał się nieokiełznany, gdyż Aaron wodze mu popuścił na pośmiewisko 
wobec nieprzyjaciół. 26 Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: «Kto jest za Panem, do 
mnie!» A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. 27 I rzekł do nich: «Tak 
mówi Pan, Bóg Izraela: "Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem
od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego
krewnego"». 28 Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około 
trzech tysięcy mężów7. 29 Mojżesz powiedział wówczas do nich: «Poświęciliście8 ręce dla Pana, 
ponieważ każdy z was był przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu. Oby Pan użyczył wam 
dzisiaj błogosławieństwa!»

30 Nazajutrz zaś tak powiedział Mojżesz do ludu: «Popełniliście ciężki grzech; ale teraz wstąpię do 
Pana, może otrzymam przebaczenie waszego grzechu». 31 I poszedł Mojżesz do Pana, i powiedział:
«Oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu, gdyż uczynił sobie boga ze złota. 32 Przebacz 
jednak im ten grzech! A jeśli nie, to wymaż mię natychmiast z Twej księgi, którą napisałeś9». 33 
Pan powiedział do Mojżesza: «Tylko tego, który zgrzeszył przeciw Mnie, wymażę z mojej księgi. 
34 Idź teraz i prowadź ten lud, gdzie ci rozkazałem, a mój anioł pójdzie przed tobą. A w dniu mojej 
kary ukarzę ich za ich grzech». 35 I rzeczywiście Pan ukarał lud za to, że uczynił sobie złotego 
cielca, wykonanego pod kierunkiem Aarona.



PROJEKT DO WYKONANIA 

1. Każdy wykonuje kolaż (collage) – DZISIAEJSZY ŚWIAT – JAKICH MAMY BOŻKÓW?

Za gazet wycinamy zdjęcia, układamy napisy, robimy
indywidualny collage. Każdy na następnej lekcji omawia swój
kolaż. Co według ciebie oferuje świat atrakcyjnego, ciekawego,
co odwraca moją uwagę od Boga? Jak mogę rozwiązać tą
sytuację? Czy jestem w stanie zrobić to sam, czy potrzebuję
pomocy innych ludzi, np. rodziców, nauczycieli, psychologa
itp.?




