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Egyik nap Mózes
egy egyiptomi
férfit vett észre,
aki egy héber
rabszolgát
korbácsolt.

Jóllehet Mózes
hercegként
nĞtt fel és így
nevelkedett a
Fáraó palotájában,
Ğ héber is volt.
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Miután alaposan körülnézett és meggyĞzĞdött arról,
hogy senki sem látja, rátámadt a rabszolgák gonosz
urára. Az ezt követĞ verekedésben Mózes megölte
az egyiptomit. Gyorsan elföldelte a holttestet.

A rabszolga
segítségére
kellett sietnie.
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Mózest elfogta a félelem. Mindenki tudta, mi
történt az elĞzĞ nap. A Fáraó is tudta. Mózesnek
menekülnie kellett. Egy Midian nevĬ ország felé
vette útját.

Másnap Mózes két héber férfit látott
összeverekedni. Megpróbálta Ğket leállítani. Az
egyikĞjük azonban így szólt : "Talán majd engem is
megölsz, mint az egyiptomit megölted ?"
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A pásztorok megpróbálták Ğket elĬzni onnan.
Mózes a fiatal lányok védelmére kelt
és kisegítette
Ğket a
bajból.

Amikor Mózes megpihent egy kútnál, a midiani
pap hét lánya éppen a vályúkat merte tele,
hogy megitassák apjuk nyájait.
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Attól fogva Mózes
Réhuelnél élt, akit
Jetrónak is hívtak.
KésĞbb Mózes
elvette Réhuel
legidĞsebbik lányát.

"Nagyon korán jöttetek
haza !" – kiáltott
fel Réhuel, akit
Jetrónak is hívtak.
Amikor a lányok
elmagyarázták neki,
hogy miért,
azt mondta :

"Menjetek el
nekem tüstént
ezért az
emberért !"
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Mire Mózes visszatért
Egyiptomba, a Fáraó már
meghalt. De Isten népe,
a héberek,

Jajgattak
fájdalmukban !
Imádkoztak Istenhez
és tĞle kértek segítséget !

még mindig
rabszolgák voltak.

Isten meghallgatta
imáikat.
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Réhuel juhait Ğrizte.
De bizonyára vágyódott a
saját népe után is, aki
Egyiptomban sínylĞdött.

Mózes még nem tudta, de Isten
már korábban eltervezte, hogy
Ğt fogja fölhasználni a héber
rabszolgák kiszabadítására.
Negyven év telt el azóta,
hogy Mózes otthagyta
Egyiptomot.
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Amikor Mózes közelebb ért, Isten a bokorból
a nevén szólította : "Mózes !" "Itt vagyok !" –
felelte Mózes. "Ne gyere túlságosan közel ! –
mondta az Isten. – Vedd le a saruidat, mert
ez itt szent hely !"

Egyik nap Mózes egy égĞ
csipkebokorra lett figyelmes.
Csakhogy a bokor nem égett
meg a tĬzben. Mózes meg
akarta tudni, miért nem.
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Ekkor Isten megmutatta Mózesnek
a nagy hatalmát. Mózes
botját kígyóvá
változtatta.

"A Fáraóhoz foglak küldeni, hogy
szabadítsd ki a népemet Egyiptomból" –
folytatta Isten. De
Mózes félt odamenni.
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"Tedd a kezedet a mellkasodra !" – parancsolta
neki Isten. Mózes így is tett. Ekkor a keze
elfehéredett és
leprás lett.

Amikor Mózes fel akarta venni a kígyót a
farkánál fogva, az újra bottá változott.
Isten más jelet is
adott neki.
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Mózes továbbra is ellenkezett. Így szólt
Istenhez : "Én nem tudok szépen beszélni."
Isten megharagudott : "A fivéredet, Áront
fogom fölhasználni, hogy elmondja
helyetted, amit neked kellene."

Amikor azonban visszavonta a
kezét, már nem volt semmi baja.
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Mózes visszatért Jetróhoz,
összeszedte a holmiját és
útnak eredt Egyiptomba.
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Isten odavezérelte Áront
is, hogy a testvérével,
Mózessel találkozzék a
hegyekben. Együtt vitték
meg a jó hírt a héber
vezetĞknek.
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Mózes és Áron bátran
odamentek a Fáraóhoz.

Amikor Mózes felmutatta
a jeleket a véneknek,
ebbĞl megtudhatták,
hogy Isten a
segítségükre lesz.
Térdre borultak,
hogy együtt
imádkozzanak
Istenhez.

25

26

"Én nem fogom hagyni, hogy
az izraeliták elmenjenek" –
válaszolta nekik a Fáraó.

"Isten megparancsolja neked :
'Engedd elmenni a népemet !'"
– mondták neki.
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Istennek a nagy hatalmához kellett
folyamodnia, hogy a Fáraót véleménye
megváltoztatására kényszerítse.

ĝ nem akart
engedelmeskedni Istennek.
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A herceg pásztor lesz

,VWHQWXGMDKRJ\PLURVV]FVHOHNHGHWHNHWN|YHWWQNHO
(]HNHWĘ EĦQQHNQHYH]L $EĦQHLQNpUWDEQWHWpVDKDOiO

Isten IgéjébĞl, a Bibliából

,VWHQDQQ\LUDV]HUHWEHQQQNHWKRJ\D]HJ\V]O|WW)LiW
-p]XVWNGWHDNHUHV]WUHPHJKDOQLKRJ\PHJIL]HVVHQD
EĦQHLQNpUW'Hė YLVV]DWpUWD]pOHWEHpVIHOPHQWD
3DUDGLFVRPED,VWHQPRVWPiUPHJERFViMWKDWMDD
EĦQHLQNHW

vett történet :
Exodus 2-5

"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130
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