10. 23.

A pusztai vándorlás. (Ex 13,17-14,31; 15,22-16,1-17,16)

Munkáltatás: 50 – 51 – 52.
Énekek: Ré. 77; 105; 136; 254; 273. Jertek énekeljünk! 68; 81; 85; 92; 145; 161. Harangszó 36;
42; 52; 53.
Bevezetés
Nagy csoportokban haladt Izrael népe a pusztaság felé. A Vörös-tenger északi csücske volt a cél. Elöl, hátul
és kétoldalt erős férfiak mentek, középen az asszonyok, az idősek és a gyerekek. Daloltak, boldogok voltak,
hogy nem látják őket többé az egyiptomiak. De vajon a fáraó belenyugodott-e ennyi ember, biztos
munkaerő elvesztésébe?
Történet
Az első pihenőhelyen az asszonyok kenyeret sütöttek a hajnalban összekapkodott keletlen tésztából.
Reggel továbbindultak, és a harmadik napon a tenger közelében letelepedtek.
Estefelé a távolban porfelhőt láttak, és rémülten vették észre, a fáraó serege van a nyomukban. Nagyon
kétségbe estek, de Mózes felemelte a kezét, jelezte, hogy szólni akar. Ne féljetek! - mondta. Istenünk
harcol értetek, a ti dolgotok csak az, hogy nyugodtan várjátok meg az Ő szabadítását. Aztán Mózes
elvonult, hogy imádságban kérje Isten válaszát. Nemsokára a tenger felé indult, ott kinyújtotta botját. Erős,
keleti szél támadt, amitől a tenger vize kettéhasadt és egy útnyi száraz sáv támadt benne. A zsidók
nyugodtan átkelhettek rajta. Amikor már mindenki a túloldalon volt, látták, hogy az egyiptomi lovasok,
szekerek, gyalogosok is utánuk indultak. Ekkor Mózes újabb parancsot kapott, ismét ki kellett nyújtania
botját. Ezúttal a másik irányból kezdett fújni a szél, és a tenger vize visszatért medrébe, az egész egyiptomi
sereg odaveszett. Izrael népe döbbenten állt a parton. Örömmel vegyes félelem támadt a szívükben.
Félelem Isten iránt, aki annyi mindent tett értük. Ők semmit sem tettek ezért a szabadulásért, úgy kapták
ajándékba.
Mózes vezetésével tovább vándorolt a nép. Eljött az a nap, amikor elfogyott minden ennivalójuk.
Egész sokaság csődült oda Mózes elé, és egymás szavába vágva kiáltoztak: Jobb lett volna Egyiptomban
maradni, ott legalább lett volna ételünk! Mit ér az egész szabadság, ha közben éhen veszünk?
Miért zúgolódtok ellenünk? – kérdezte Mózes és Áron. Vigyázzatok, mert nem velünk van bajotok, hanem az
Úrral! Holnap reggelre megismeritek a mi Urunk nagy hatalmát, mert Ő meghallotta a ti kiáltásotokat, és ad
nektek húst is, kenyeret is.
Már késő délután madarak lepték el az a részt, ahol táboroztak. Erőtlenül és kimerülten hullottak a földre,
így kézzel is össze lehetett fogdosni őket. Másnap reggel pedig megismerték a kenyérként ehető mannát is.
Egy fa levelén keletkezik, az éjszakai hűvösben megdermed, és a földre hullik. Korán mentek ki Mózes
parancsa szerint, hogy mannát gyűjtsenek. Amikor egymástól kérdezgették: Mi ez? Mi ez? – a kérdés így
hangzott a zsidók nyelvén: Mán-hu? Mán-hu? Ebből a szóból ered a manna neve. Így gondoskodott Isten
népe eledeléről a pusztai vándorlás egész ideje alatt.
Most, hogy volt már ennivalójuk, azt gondolták, innentől sima útjuk lesz. De nem így történt. Vándorlásuk
során egyszer Refídímbe értek. Itt nagyon rossz körülmények közé kerültek, mert nem volt víz. Mózes
nagyon aggódott, ismerte népét, tudta, nem fogják sokáig elviselni a szomjúságot, és az állatokat is itatni
kellett volna. Istenhez fordult imádságban, kérve, segítsen rajtuk, mert így a nép tényleg szomjan hal. Míg ő
Isten válaszára várt, hallotta, amint a nép veszekszik, vitázik, az elkeseredés egyre nagyobb. Végre
megérkezett Isten válasza. Mózes kezébe vette botját, és elindult. Népének vezetőivel együtt a közeli
hegyoldalhoz ment, megállt egy szikla előtt és ráütött a botjával. Az ütés nyomán víz fakadt fel, és a
felfakadó forrásnál szomját olthatta a nép.
Befejezés

Csüggedés, kétségbeesés, éhség és szomjúság kísértette Izrael népét a hosszú vándorlás alatt. Velünk,
keresztyénekkel is előfordul, hogy úrrá lesz rajtunk a bizonytalanság. Azt gondoljuk, Isten elfelejtkezett
rólunk. Pedig Ő, ahogyan akkor gondoskodott népéről, úgy gondoskodik rólunk is. Emlékeztessük erre
egymást, amikor valaki elfelejtkezik róla!

