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Mojżesz był na górze Synaj przez 40 dni i nocy,  
a ludzie zastanawiali się, czy kiedykolwiek wróci. 



Przyszli do Aarona i zażądali:  
"Nie wiemy, co się stało z Mojżeszem.  
Sprawmy, by bogowie nas prowadzili. 



Aaron kazał im zdjąć złote kolczyki,  
które nosiły kobiety i dzieci, i dać je jemu,  
aby mogły zostać przetopione, by zrobić bożka. 



Złoto roztopiono  
i uformowano z niego 
złote cielę. 



Lud odpowiedział, oświadczając:  
"To są nasi bogowie, którzy  
wyprowadzili nas z Egiptu". 



"Jutro będzie święto"  
- oznajmił Aaron. 



Następnego dnia ludzie  
składali ofiary całopalne,  
jedli, pili i zaczynali dziką,  
hałaśliwą zabawę  
czczącą złote cielę. 



 Wtedy rzekł Pan do Mojżesza:  
Zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się  
lud twój, który wyprowadziłeś  
z ziemi egipskiej. 



Uczynili z siebie bożka w kształcie cielca, kłaniają się i składają ofiary.  
Mówią: "To są nasi bogowie, którzy wyprowadzili nas z Egiptu" 



Bóg był tak zdenerwowany  
ich nieposłuszeństwem,  
że powiedział Mojżeszowi,  
że chce ich zniszczyć. 



Mojżesz błagał Boga, aby nie niszczył  
ludzi, których uratował z Egiptu.  
Wiedział, że Bóg obiecał uczynić  
z nich wielki naród. 



Mojżesz zabrał dwie kamienne tablice,  
na których Bóg wyrył Swoje przykazania  
i zaczął schodzić z góry. 



W połowie drogi Mojżesz spotkał Jozuego, który na niego czekał.  
- Wygląda na to, że w obozie trwa wojna - powiedział Joshua.  
"To nie jest dźwięk zwycięstwa czy porażki"  
- odpowiedział Mojżesz. "To dźwięk śpiewania" 



Kiedy Mojżesz zobaczył ludzi  
szalenie tańczących wokół 
złotego cielca, był zły. Rzucił  
dwie kamienne tablice  
na ziemię u podnóża góry,  
rozbijając je na kawałki. 



Mojżesz wziął cielę stworzone  
przez ludzi i spalił go w ogniu.  
Potem zmielił go na proszek,  
rozproszył na wodzie i sprawił,  
że Izraelici go wypili. 



Mojżesz zawołał Aarona.  
"Co ci ludzie ci zrobili, że  
doprowadziłeś ich do tak  
wielkiego nieposłuszeństwa?" 

"Kiedy widzieli, że odeszliście dawno, chcieli,  
aby bogowie prowadzili ich" - zaprotestował Aaron.  
"Włożyłem złoto do ognia i tak się zrobiło to cielę". 



Mojżesz stanął przy wejściu do obozu i powiedział:  
"Kto jest za Panem, niech przyjdzie do mnie".  



Przyszli do niego wszyscy z plemienia  
Lewitów. Mojżesz powiedział im, aby  
wzięli swoje miecze i dokonali kary Bożej  
na tych, którzy nie byli Mu posłuszni. 



Lewici wykonali rozkaz. Mojżesz  
następnie powiedział im:  
"Jak pokazaliście swoją wierność  
Bogu, wybrał was, abyście Mu służyli". 



Mojżesz zwołał resztę ludzi.  
"Popełniliście wielki grzech,  
ale pójdę i będę rozmawiał z Bogiem". 



Mojżesz wspiął się z powrotem  
na górę, prosząc Boga, aby  
przebaczył Jego ludowi  
ich nieposłuszeństwo. 



Bóg powiedział Mojżeszowi, że ci, którzy czcili złotego cielca,  
zostaną ukarani plagą, ale reszta zostanie doprowadzona  
do ziemi, którą Bóg obiecał im dać.  



Mojżesz następnie wyrył na dwóch nowych kamiennych tablicach  
kopię przykazań, które dał mu Bóg. Takie były prawa, które Bóg dał  
wszystkim, aby byli posłuszni. 


