10. 02.

Isten elhívja Mózest. (Ex 3,1-4,17)

Munkáltatás: 44.
Énekek: Ré. 34; 121; 135; 228. Jertek énekeljünk! 112; 118; 142. Harangszó 35; 43, 44.

Bevezetés
Emlékeztek, Mózes a midjániak földjén élt, apósának juhait őrizte, és amíg megfelelő legelőt talált az
állatoknak, nagyon nagy területeket járt be. Néha hónapokig is távol voltak otthonuktól a pásztorok,
vándoroltak a nyájjal. Teltek – múltak az évek, szinte unalmasan, Mózes csaknem el is felejtkezett arról,
hogyan került ide a saját népe, Izrael köréből. Ám egy nap olyasmi történt vele, ami felkavarta régi
emlékeit.
Történet
Ahogyan Mózes a nyáj után vándorolt, egy olyan helyre érkezett, mely az emberek emlékezetében szent
helyként élt. Volt ott egy hegy, úgy hívták: Isten hegye. Ott legeltetett, amikor különös dologra lett
figyelmes. Messziről úgy látta, mintha egy tüskés bokor lánggal égne, de nem úgy, mint más bokor. Ez nem
égett el, hanem csak lángolt. Mózes sokszor látott már ilyen száraz bokrot égni, hiszen a tüzes nap
könnyen lángra lobbanthatta a száraz ágakat.
- Közelebb megyek, megnézem ezt a nagy csodát, miért van így - gondolta Mózes.
Ám amikor közelebb ért, a nevét hallotta. Mózes! - kiáltotta valaki. De senkit sem látott. Mózes! - hallatszott
újra. Erre már válaszolnia kellett: Itt vagyok! - mondta. Ekkor újra hallotta a hangot: Ne jöjj közelebb, mert a
hely, ahol állsz, szent föld. Oldd le a sarudat, mert nem illik másképpen itt állnod.
Mózes gyorsan lehúzta a saruját, mely a talpát védte a forró homoktól. Ismét hallotta a hangot: Én vagyok a
te atyádnak Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene. Mózest erre a beszédre félelem fogta el, a
földre borult, és eltakarta az arcát.
Az Úr arról beszélt, hogy látta népe elnyomott helyzetét Egyiptomban, s meghallotta a sanyargatóik miatti
jajkiáltásukat. Elhatározta, hogy kiszabadítja, s egy tágas, tejjel és mézzel folyó földre viszi õket. Ez Kánaán
földje, melyen akkor több, különböző nép lakott. Az Úr ismerte Izrael fiainak nyomorúságát. Megbízást
adott hát Mózesnek : „Most azért menj! Elküldelek a fáraóhoz, vezesd ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból!”
Mózes szívében azonban nyugtalanság támadt. Mi lesz akkor – kérdezte – ha nem hisznek nekem, és azt
mondják: nem is jelent meg neked az Úr.
Ekkor Isten azt kérdezte Mózestől: Mi van a kezedben?
A botom - válaszolta Mózes - amit egész úton magammal hordok.
Dobd a földre! - parancsolta Isten.
Mózes úgy tett, és a bot kígyóvá változott. Mózes ijedten el is futott a kígyó elől, ismerte a pusztai kígyók
halálos marását. Ezután az Úr ezt mondta: Nyújtsd ki a kezed, és fogd meg a farkánál. Mózes
engedelmeskedett, ekkor a kígyóból újra bot lett.
Majd Isten parancsára ruhájába kellett dugnia a kezét, és amikor előhúzta, olyan fehér volt az, mintha
poklos lenne. Mózes megrémült, de amikor újra elővette ruhájából a kezét, Isten parancsa szerint, az ismét
ép volt.
Ha nem hinnének a beszédednek, akkor ezekre a jelekre hinni fognak – szólt hozzá Isten.
Mózes azonban további kifogást keresett. Úgy érezte, nem tudna szépen, meggyőzően beszélni a fáraó
udvarában. - Uram, én nehezen beszélő vagyok, küldj valaki mást.
Keményen csattant Isten válasza: Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy
vakká? Nemde én, az Úr?! Te csak menj, én leszek majd a száddal, és megtanítalak arra, amit majd
mondanod kell! Beszélt Mózesnek a bátyjáról, Áronról is, akit az úton elébe fog küldeni. Segítségére lesz
Mózesnek, mert ő szépen tud beszélni.
Te pedig vedd föl a botodat – fejezte be Isten – hogy véghez vihesd a jeleket, melyekről szóltam.

Befejezés
Elnémult a hang, a csipkebokor sem égett tovább. Mózes egyedül maradt. Felvette botját, összeterelte a
nyájat, és elindult hazafelé. Tudta, hogy mennie kell, hiszen az Úr akarta így.
Így van ez mindenkivel, aki Istennek való szolgálatra indul. Lehet, hogy nagyon régóta él benne a vágy, de
csak akkor indulhat el, amikor Isten hívja őt.
Nem vághatunk elébe életünk eseményeinek, de kérhetjük Istentől az útmutatást. Hívó hangját pedig meg
kell várni!

