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ELŐSZÓ

„Izrael pusztai életének történetét Isten Izraelének tanulságára jegyezték 
fel az idők végezetéig.” – PP 248.

„Ősi Izráel zúgolódásait, lázongó elégedetlenségét, valamint az értük tett 
hihetetlen csodákat, bálványimádásuk büntetését, s hálátlanságukat is a mi 
okulásunkra jegyezték fel. Ősi Izráel példájának figyelmeztetés a célja Isten 
ma élő népe számára, hogy ki tudják kerülni elődeik hitetlenségét, s meg-
meneküljenek az Úr haragjától. Ha a szent történelemből kihagyták volna 
a zsidók vétkeit, ha csak erényeiket sorolták volna fel, akkor e történetírás 
nem lenne számunkra ilyen tanulságos.” – 4B 11.

„A pusztai vándorlás” című két részes sorozat első felében figyelmünk 
központjában lesz Mózes születése és felkészülése a kivonulás vezetésére; 
az egyiptomi csapások; Izráel kiszabadítása az egyiptomi fogságból; megér-
kezésük a Sínai-hegyhez; a törvény elfogadása. Példákat fogunk találni hi-
tetlenségre és annak pusztító következményére, valamint hűségre és annak 
áldott jutalmaira. Láthatjuk majd a borzalmas eredményeit Isten felhívásai 
elutasításának, csak úgy mint az áldásokat azokon, akik az Isten Igéjébenv 
aló hitet és az aszerinti tetteket választják.

Sok izraelita cipelte magával Egyiptom hatását. Bár fizikailag elhagyták 
Egyiptomot, annak megannyi szokását és gondolkodásmintáját magukkal 
vitték. Mi is felszólítást kaptunk, hogy hagyjuk el a lelki Egyiptomot, a vilá-
got. Talán mi is szövetségre léptünk, hogy Istent követjük, de mégis a világ 
szerint gondolkodunk és cselekszünk. Ezeket a leckéket tanulmányozva 
váljék szívünk készségessé arra, hogy teljes mértékben Istent kövessük.

„Mózes feladata sokkal könnyebb lett volna, ha az izraeliták közül so-
kan nem lettek volna annyira megtévesztve, hogy Egyiptomot sem voltak 
hajlandók elhagyni.” – PP 219. Azonban „az egyiptomi rabszolgaság évei 
alatt az izraeliták között mindig voltak néhányan, akik hűek maradtak Jahve 
tiszteletéhez.” – PP 217. Mózes szülei ezen kevés hűségesek között voltak. 
Istenfélő édesanyja tudta, miként nevelje fel gyermekét. „Mózes életének 
egész jövője, a nagy misszió, amelyet Izrael vezetőjeként betöltött, tanúsko-
dik a keresztény édesanyák munkájának fontosságáról.” – PP 203.

Isten segítsen, hogy tanuljunk az izraeliták hibáiból. Tanuljunk a sike-
reikből is, és legyünk azon kevés hűségesek között ma, akik Istent követik 
bármibe is kerüljön.

    A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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2020. január 4.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS   
Brazíliába az Amazon (ARAM) Terület 
központjára

Amazonas és Roraima két állam 
Észak-Brazíliában, melyeket számtalan 
érdekes tulajdonság jellemez. Roraima 
közel 230 000 km2 területet ölel át, és a 
legalacsonyabb népsűrűséggel rendelkezik 
az országban, amely 2,25 fő/km2. Fővárosa 
Boa Vista, az egyedüli olyan brazil főváros, 
mely teljes mértékben az északi féltekén van. 
Az állam gazdasága nagymértékben függ a 
kereskedelmi javaktól és a szolgáltatóipartól. A 
térségben gyorsan növekszik a turizmus, különösen 
a rendkívüli Roraima-hegység felé.

Amazonas egy nagy állam 1 600 000 km2 területtel. Közel 4 milliós la-
kossal büszkélkedhet, melynek 80%-a városi területeken él. Fővárosa, Ma-
nausa legnépesebb város Észak-Brazíliában, körülbelül 1,8 millió lakossal. 
Az államon keresztül halad az Amazonas folyó, amely a világ legnagyobb-
jaként ismert a szállított vízmennyiséget illetően.

Az evangélium az 1970-es években érte el ezt a területet, amikor köny-
vevangélisták egy csoportja érkezett Manaus-ba. A munka innen indulva 
fejlődött tovább és lett Roraima és Amazon területté (ARAM), amelynek 
200 tagja van. A legtöbb testvér családi gazdálkodásból él, kevés anyagi 
forrással. A közlekedést legegyszerűbben kenuval, csónakkal vagy hajóval 
oldják meg, ami kockázatos, időigényes és drága módszer. Az ország köz-
ponti részének eléréséhez repülőre van szükség. Mindezek hozzájárulnak 
az elszigeteltség érzéséhez.

Az ARAM területet nem rég hozták létre, és központként a Manaus 
Gyülekezetet alapították meg - a gyülekezeti helyiség több mint 40 évvel 
ezelőtt épült. Erre tekintettel sürgős felújításokra volna szükség. Feltétle-
nül szükség van bővítésekre, úgy mint fürdőszobákra, gyermek és ifjúsági 
osztályt ermekre, egy konyhára, egy étkezőre és a lelkésznek egy szolgálati 
lakásra. Az irodákat a jelenlegi épületben kellett kialakítani. 

A megvalósítás egy azonnali szükség, de anyagi lehetőségeink szűkö-
sek, ezért ezzel a kéréssel testvéreinkhez fordulunk. Ha ma nagylelkű vagy 
és bőségesen adományozol, akkor az Úr gazdagon megjutalmaz majd. 

Hittestvéreitek az Észak-Brazil Unióból az ARAM területről
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AZ ISTEN ÁLTAL VÁLASZTOTT VEZETŐ
„Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Fáraó le-

ánya fiának mondják, Inkább választván az Isten népével való együtt 
nyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét” (Zsid 
11:24-25)

„Mózes ereje a minden hatalom forrásával, a seregek Urával való kapcsolatá-
ból fakadt. Hatalmasan felülemelkedett minden földi vonzáson és teljesen Istenre 
hagyatkozott. Úgy tekintette magát, mint aki az Úré.” – TII 14.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 200-209. (Mózes - részlet)

Vasárnap  December 29.
1. SÁTÁN MEGPRÓBÁLJA MEGHIÚSÍTANI ISTEN TERVÉT
a. A fáraó látva Izráel gyermekeinek gyors létszámú növekedését 

Egyiptom földjén, attól tartva, hogy egy nap ellene fordulnak, mit 
szándékozott tenni? 2Móz 1:15-17, 22.

„A király és tanácsadói azt remélték, hogy nehéz munkával megfékezhetik az 
izraeliták szaporodását, és így csökkenthetik létszámukat, megtörhetik független 
lelkületüket. Amikor szándékukat nem sikerült megvalósítaniuk, még kegyet-
lenebb szabályokat vezettek be. Rendeletet adtak ki a bábáknak, mely szerint a 
születéskor meg kell ölni minden héber fiúgyermeket. E rendeletnek Sátán volt 
az indítványozója. Ő tudta, hogy a szabadító Izraelből származik. Azzal, hogy 
rávette a királyt az izraeliták fiúgyermekeinek elpusztíttatására, Isten szándékát 
remélte meghiúsítani. Ezek az asszonyok azonban félték az Istent és nem merték 
végrehajtani a király kegyetlen parancsát. Az Úr elismerően vélekedett magatar-
tásukról és megáldotta őket. A királyt felbőszítette szándékának kudarca, és még 
sürgetőbb, kiterjedtebb parancsot adott ki.” – PP 201.

2020. január 4.
Szombat

Napnyugta: H  16:05
  Ro 16:51

1. Tanulmány

2Mózes 1:15-17, 22.  
15És szóla Égyiptom királya a héber bábáknak, akik közűl egyiknek Sifra, a másiknak Puá vala neve. 16És monda: Mikoron héber asszonyok körűl bábálkodtok, nézzetek a szűlőszékre: ha fiú az, azt öljétek meg, ha pedig leány az, hadd éljen. 17De a bábák félék az Istent és nem cselekedének úgy amint Égyiptom királya parancsolta vala nékik, hanem életben hagyják vala a gyermekeket. 22Parancsola azért a Faraó minden ő népének, mondván: Minden fiút, aki születik, vessetek a folyóvízbe, a leányt pedig hagyjátok mind életben.
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Hétfő  December 30.
2. EGY VEZETŐ FELKÉSZÍTÉSE
a. Mi volt Mózes öröksége? 2Móz 2:1; 6:20.

„[2Móz 1:22 idézve] E rendelet idején fia született a Lévi törzsből származó 
istenfélő házaspárnak, Amrámnak és Jokébednek. A csecsemő ’szép’ volt. Szülei 
abban a hitben éltek, hogy Izrael szabadításának ideje közeleg, és Isten szabadítót 
támaszt népének. Elhatározták, hogy kicsi gyermeküket nem szolgáltatják ki.” – 
PP 202.
b. Mit tett Mózes édesanyja, hogy megmentse fia életét? 2Móz 2:2-4.

c. Hogyan írta felül Isten Sátánnak azon terveit, hogy elpusztítsa az 
Isten által tervezett szabadítót? 2Móz 2:5-10. Milyen tanulságot von-
hatunk le abból, ahogyan Mózes édesanyja betöltötte szent felelőssé-
gét, hogy fiát Istennek nevelte? 

„Isten meghallgatta az anya imáját és hite elnyerte jutalmát. Mély hálával kezd-
te el biztonságban boldogító feladata betöltését. Hűségesen kihasználta ezt az al-
kalmat arra, hogy gyermekét Isten számára nevelje. Erősen hitte, hogy gyermekét 
Isten valami nagy feladatra őrizte meg. Tudta, hogy nemsokára át kell adnia királyi 
anyjának. Azt is tudta azonban, hogy gyermeke ezzel olyan környezetbe kerül, 
amelynek befolyása eltérítheti és elfordíthatja Istentől. Mindez arra késztette, hogy 
többi gyermekeinél szorgalmasabban és gondosabban oktassa és nevelje az Isten-
ben való hitben. Elméjét Isten félelmével és az igazság szeretetével telítette. Komo-
lyan imádkozott azért, hogy gyermekét őrizze meg Isten a királyi udvar minden 
romlott befolyásától. Megmutatta gyermekének a bálványimádás balgaságát és 
bűnét, és korán megtanította őt arra, hogy leborulva imádkozzék az élő Istenhez, 
aki meghallgathatja őt és aki egyedül segítheti meg minden veszélyben…

Nem veszítette el azokat a benyomásokat, amelyeket gyermekkorában kapott. 
Nem felejtette el az anyja mellett tanult leckéket, amelyek megvédték a királyi 
udvar ragyogó pompái között burjánzó gőgtől, hűtlenségtől és bűntől.” – PP 203.

„Minden családba született gyermek, bizonyos értelemben, szent reménység. 
Isten ezt mondja a szülőknek: Vedd e gyermeket, neveld fel nekem, hogy tisztessé-
get szerezzen nevemnek és rajta keresztül áldásaim kiáradnak a világra.” – CT 145.

2Mózes 2:1; 6:20.
(2:1) És elméne egy Lévi nemzetségéből való férfiú és Lévi-leányt vőn feleségűl.(6:20) Amrám pedig feleségűl vevé magának Jókébedet, atyjának húgát s ez szűlé néki Áront és Mózest. Amrám életének esztendei pedig száz harminczhét esztendő.

2Mózes 2:2-4.
2És fogada méhében az asszony és fiat szűle; és látá, hogy szép az és rejtegeté három hónapig. 3De mikor tovább nem rejtegetheté, szerze annak egy gyékény-ládácskát, és bekené azt gyantával és szurokkal s belétevé a gyermeket és letevé a folyóvíz szélén a sás közé. 4Az ő nénje pedig megáll vala távolról, hogy megtudja: mi történik vele?

2Mózes 2:5-10.
5És aláméne a Faraó leánya, hogy megfürödjék a folyóvízben, szolgálóleányai pedig járkálnak vala a víz partján. És meglátá a ládácskát a sás között s elküldé az ő szolgálóleányát és kihozatá azt. 6És kinyitá és látá a gyermeket; és ímé egy síró fiú. És könyörűle rajta és monda: A héberek gyermekei közűl való ez. 7Az ő nénje pedig monda a Faraó leányának: Elmenjek-é s hívjak-é egy szoptatós asszonyt a héber asszonyok közűl, hogy szoptassa néked a gyermeket? 8És a Faraó leánya monda néki: Eredj el. Elméne azért a leányzó, és elhívá a gyermek anyját. 9És monda néki a Faraó leánya: Vidd el ezt a gyermeket és szoptasd fel nékem, és én megadom a te jutalmadat. És vevé az asszony a gyermeket és szoptatá azt. 10És felnevekedék a gyermek, és vivé őt a Faraó leányához, és fia gyanánt lőn annak, és nevezé nevét Mózesnek, és mondá: Mert a vízből húztam ki őt.
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Kedd  December 31. 
3. EGYIPTOMI OKTATÁS
a. Az otthoni kezdeti neveltetés után mit foglalt magába Mózes neve-

lésének második szakasza? Apcs 7:22. Mit gondolsz, miért helyezte 
Isten a fáraó palotájába?

„Jokébed fia, Mózes szerény góseni otthonából a fáraó palotájába került az 
egyiptomi hercegnőhöz, mint az ő örömmel üdvözölt, szeretett és gyengéden gon-
dozott fia. Egyiptom iskoláiban Mózes a legmagasabb polgári és katonai kiképzést 
kapta. Személyes vonzereje, nemes alakja, műveltsége és hercegi viselkedése foly-
tán katonai vezetőként a nemzet büszkesége lett. Egyiptom királya a papi rendnek 
is tagja volt, így Mózes is – habár visszautasította, hogy részt vegyen a pogány 
istentiszteleteken - bevezették az egyiptomi vallás minden titkába.” – EÉ 59.
b. Milyen döntést hozott Mózes életének későbbi részében szülei hűsé-

ges korai nevelésének következtében? Zsid 11:24-26.

„Mózes alkalmas volt arra, hogy a föld nagyjai között kimagasló helyet foglal-
jon el, hogy a legdicsőbb ország királyi udvarában tündököljön, és megmutassa 
hatalma erejét. Nagy műveltségével kimagaslik minden idők nagy emberei közül. 
Páratlan történetíró, költő, filozófus, hadvezér és törvényadó volt. Mégis, amikor 
szinte az egész világ nyitva állt előtte, volt erkölcsi ereje ahhoz, hogy visszautasítsa 
a gazdagság kecsegtető kilátásait, a nagyságot és a hírnevet ’inkább választván az 
Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörű-
ségét’ (Zsid 11:25).

Mózest megtanították arra is, hogy Isten a végső jutalmat az ő alázatos és 
engedelmes szolgáinak megadja, és ezzel szemben minden világi előnyt jelenték-
telennek minősített. A fáraó palotájának a nagyszerűségét és az uralkodó trónját 
ösztönzésként tárták Mózes elé. Ő azonban tudta, hogy a királyi udvar bűnös 
örömei és élvezetei az embert elvonják Istentől. Mózes túltekintett a káprázatos 
palotán, a koronán, és tekintetét arra a nagy megtiszteltetésre, irányította, amellyel 
a Magasságos az ő szentjeit ajándékozza majd meg bűntől mentes országában. A 
hit szemével Mózes látta azt a hervadhatatlan, el nem pusztítható koronát, ame-
lyet a menny Királya helyez a győztesek homlokára. Ez a hite indította arra, hogy 
forduljon el a föld uralkodóitól és csatlakozzék az alázatos, szegény és megvetett 
néphez. Isten választott népéhez, amely nép Istennek kíván inkább engedelmes-
kedni, mint a bűnnek szolgálni.” – PP 205-206.

Apostolok cselekedetei 7:22.
És Mózes taníttaték az Égyiptombeliek minden bölcseségére; és hatalmas vala beszédben és cselekedetben.

Zsidók 11:24-26.
24Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Faraó leánya fiának mondják, 25Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét; 26Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.
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Szerda  Január 1.
4. HERCEGBŐL PÁSZTOR
a. Mi lett az eredménye annak, amikor Mózes saját elgondolása szerint 

akarta megvalósítani Istennek Izraellel való tervét? 2Móz 2:11-15; 
Apcs 7:23-29.

„Mózes azt feltételezte, hogy az Egyiptomban kapott képzése teljesen képessé 
tette arra, hogy Izraelt kivezesse a fogságból. Nem tanult meg mindent, amelyre 
egy hadsereg tábornokának szüksége van? Nem az ország legjobb iskolái által 
nyújtotta előnyöket élvezhette? De igen, és úgy érezte, képes őket megszabadí-
tani. Munkáját úgy kezdte, hogy megpróbálta saját népe jóindulatát megnyerni 
sérelmeik orvoslásával. Megölt egy egyiptomit, aki egyik testvérét bántalmazta. 
E tettével olyan lelkületet mutatott be, mintha kezdettől fogva gyilkos lett volna 
és alkalmatlannak bizonyult Isten irgalmának, szeretetének és gyengédségének 
bemutatására.

Szánalmas kudarcot vallott első kísérlete. Mint sokan mások, ekkor azonnal 
elvesztette Istenbe vetett bizalmát és hátat fordított a számára kijelölt munkának. 
Elmenekült a fáraó haragja elől. Arra a következtetésre jutott, hogy hibája miatt – 
amikor elkövette azt a nagy bűnt, hogy egy egyiptominak elvette az életét – nem 
engedi meg Isten, hogy része legyen népe könyörtelen rabságból való kiszabadí-
tásában. Azonban az Úr azért engedte meg ezeket a dolgokat, hogy szelídségre, 
jóságra, hosszútűrésre taníthassa, amelyeket a Mestert szolgáló minden munkás-
nak szükséges elsajátítani, mivel e jellemtulajdonságok teszik az embert sikeres 
munkássá az Úr ügyében.” – CT 407.

„Nem Isten akarata volt, hogy népe háború útján szabaduljon meg az egyip-
tomi rabságból, ahogy Mózes elgondolta. Isten a saját hatalmas erejével akarta 
népét megszabadítani, hogy szabadításuk dicsősége egyedül őt illesse meg. 
Mindazáltal még ezt az elhamarkodott cselekedetet is felhasználta tervének meg-
valósítására. Mózes még nem készült fel nagy szolgálatára. Neki előbb még meg 
kellett tanulnia a hit leckéjét, amelyet Ábrahám és Jákób is megtanult: hogy ne 
támaszkodjon saját emberi erejére és bölcsességére, hanem kizárólag csak Isten 
hatalmára ígéretei beteljesedése érdekében.” – PP 207.
b. Hogyan talált otthonra Mózes Midián földjén, és ki lett a családja? 

2Móz 2:16-22; 18:2-4. 

c. Mi volt Mózes foglalkozása Midián földén? 2Móz 3:1.

2Mózes 2:11-15.
11Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedék, kiméne az ő atyjafiaihoz és látá az ő nehéz munkájokat s látá, hogy egy Égyiptombeli férfi üt vala egy héber férfit az ő atyjafiai közűl. 12Mikor ide-oda tekinte és látá hogy senki sincs, agyonüté az Égyiptombelit és elrejté azt a homokba. 13Másnap is kiméne és ímé két héber férfi veszekedik vala. És monda annak aki bűnös vala: Miért vered a te atyádfiát? 14Az pedig monda: Kicsoda tett téged fő emberré és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megöléd az égyiptomit? Mózes pedig megfélemlék és monda: Bizony kitudódott a dolog. 15A Faraó is meghallá azt a dolgot és Mózest halálra keresteti vala: de elfuta Mózes a Faraó elől és lakozék Midián földén; leűle pedig egy kútnál.

Apostolok cselekedetei 7:23-29.
23Mikor pedig negyvenéves kora betölt, eszébe jutott, hogy meglátogassa atyjafiait, az Izráel fiait. 24És mikor látta, hogy egyik bántalommal illettetik, megoltalmazá, és az égyiptomi embert megölvén, bosszút álla azért, aki bosszúsággal illettetett. 25És azt gondolá, hogy az ő atyjafiai megértik, hogy az Isten az ő keze által ád nékik szabadulást; de azok nem értették meg. 26Másnap meg olyankor jelent meg köztük, mikor összevesztek, és inté őket békességre, mondván: Férfiak, testvérek vagytok ti; miért illetitek egymást bosszúsággal? 27De az, aki felebarátját bántalmazta, elutasítá őt magától, mondván: Kicsoda tett téged fejedelemmé és bíróvá mi rajtunk? 28Csak nem akarsz engem is megölni, miképen megöléd tegnap az égyiptomit? 29E beszédre aztán Mózes elfuta és lőn jövevény a Midián földén, ahol két fia születék.

2Mózes 2:16-22; 18:2-4.
(2:16-22)  16Midián papjának pedig hét leánya vala, és oda menének és vizet húzának és tele merék a válúkat, hogy megitassák atyjoknak juhait. 17A pásztorok is oda menének és elűzék őket. Mózes pedig felkele és segítséggel lőn nékik és megitatá juhaikat. 18Mikor atyjokhoz Réhuelhez menének, monda ez: Mi az oka, hogy ma ilyen hamar megjöttetek? 19Ők pedig mondának: Egy égyiptombeli férfi oltalmaza minket a pásztorok ellen, annakfelette vizet is húzott nékünk, és megitatta a juhokat. 20S monda leányainak: És hol van ő? miért hagytátok ott azt a férfit? hívjátok el, hogy egyék kenyeret. 21És tetszék Mózesnek, hogy ott maradjon e férfiúnál, és ez feleségül adá Mózesnek az ő leányát, Czipporát. 22És fiat szűle ez és nevezé nevét Gersomnak, mert mondá: Jövevény voltam az idegen földön.(18:2-4)  2És felvevé Jethró, a Mózes ipa Czipporát, a Mózes feleségét - miután haza bocsátotta őt - 3És az ő két fiát is, akik közűl az egyiknek neve Gersom, mert azt mondotta vala: Bujdosó valék az idegen földön; 4A másiknak neve pedig Eliézer; mert: Az én atyám Istene segítségül volt nékem és megszabadított engem a Faraó fegyverétől.

2Mózes 3:1.
Mózes pedig őrzi vala az ő ipának, Jethrónak a Midián papjának juhait és hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez.



 

991. Tanulmány - AZ ISTEN ÁLTAL VÁLASZTOTT VEZETŐ

Csütörtök  Január 2.
5. KÉPZÉS A NEHÉZSÉGEK ISKOLÁJÁBAN
a. Mit mondtak később Mózesről, ami megmutatta azt a nagy válto-

zást, ami évek munkájába tellett a pusztában? 4Móz 12:3. Milyen 
leckéket tanult meg ott?

„Mózes, mint a fáraó unokája, nagyon alapos nevelésben részesült. Semmit 
sem hanyagoltak el, amiről úgy vélték, hogy bölcs emberré teheti, amit az egyip-
tomiak bölcsességnek tartottak. Ez a nevelés sok szempontból segítséget jelentett 
neki, azonban az életmunkájára való felkészítésnek a legértékesebb része az volt, 
amit pásztorként kapott. Ahogyan nyáját vezette a hegyek között a vadonban, a 
völgyek zöld legelőin, a természet Istene a legmagasabb rendű és legfenségesebb 
bölcsességre tanította. A természet iskolájában szemlélődött, maga Krisztus volt 
tanítója, és megtanulta az alázatosság, szelídség, hit és bizalom leckéit, a szerény 
életet, és mindez közelebb vitte, hozzákötötte lelkét Istenhez. A hegyek magá-
nyában megtanulta mindazt, amit a királyi palota összes tanítása nem volt képes 
számára nyújtani – egyszerű, rendíthetetlen hitet és az Úrba vetett állandó bizal-
mat.” – FE 342.

„Mózesnek ott a hegyek magányában, az önmegtagadás és viszontagságok 
iskolájában kellett megtanulnia a türelmet és indulatai megfékezését. Mielőtt 
bölcsen tudna kormányozni, uralkodni, meg kell tanulnia az engedelmességet. 
Saját szívének teljes összhangban kellett lennie Isten akaratával, mielőtt a népet 
tanítaná meg Isten akaratának ismeretére. Saját tapasztalatai alapján fel kell ké-
szülnie az atyai gondoskodás gyakorlására mindenki iránt, akinek csak szüksége 
lehet segítségére.” – PP 207.

Péntek  Január 3.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Honnan szerzett Sátán tudomást arról, hogy az izraeliták között egy szaba-

dító emelkedik ki, és mit tett, hogy ezt megakadályozza?
2. Hogyan nevelte Mózes édesanyja a gyermeket, akinek biztos volt nagyszerű 

sorsában? Milyen célja legyen ma a gyermekek nevelésének? 
3. Mi vitte rá Mózest arra, hogy az evilági gyarapodás helyett a szegénységet 

választotta? 
4. Miért kellett Mózesnek a pusztában újra oktatásban részesülnie?
5. Mit tanult Mózes pásztor évei alatt? Milyen dolgokat tanulhatunk mi a pró-

bákból, melyeket saját életünkben tapasztalunk?

4Mózes 12:3.
Az az ember pedig, Mózes, igen szelíd vala, minden embernél inkább, akik e föld színén vannak.
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2020. január 11.
Szombat

Napnyugta:  H 16:13
Ro 16:59

A SZABADÍTÁS ÜZENETE
„Ezt a vesszőt pedig vedd kezedbe, hogy véghez vidd vele ama jele-

ket.” (2Móz 4:17)
„Elérkezett Izrael megszabadításának ideje. Isten szándékát véghez vinni, 

hogy megszégyenüljön az emberi gőg és büszkeség. Egy alázatos pásztor em-
bernek kellett szabadítóként előállnia, akinek csak egy bot volt a kezében. Isten 
azonban ezt a pásztorbotot hatalma jelképévé akarta tenni.” – PP 209.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 209-214. (Mózes – részlet)

Vasárnap  Január 5.
1. KÖZLÉS ISTENTŐL
a. Mi történt Egyiptomban, mialatt Mózes Jethró nyáját őrizte? 2Móz 

2:23-25.

b. Mit tapasztalt meg Mózes az égő bokornál? 2Móz 3:1-5.

c. Milyen fontos tanulságot vonhatunk le ebből a tapasztalatból? 
Zsol 89:8.

„Alázatosság és tisztelet kell jellemezze azok viselkedését, akik Isten jelenlé-
tében állnak. Jézus nevében bizalommal járulhatunk Isten elé, de nem közelít-
hetjük meg őt elbizakodottan, mintha egy szinten lenne velünk. Vannak, akik 
úgy szólítják meg a nagy, a mindenható és szent Istent – aki a megközelíthetetlen 
mennyei világosságban lakozik – mintha velük egyenlő, vagy alsóbbrendű lény 
volna. Vannak, akik úgy viselkednek Isten házában, ahogy nem merészelnének 
viselkedni egy földi uralkodó termében. Ezek az emberek gondolják meg, hogy az 
előtt az Isten előtt állnak, akit a szeráfok magasztalnak, aki előtt még az angyalok 
is eltakarják orcájukat.” – PP 210.

2. Tanulmány

2Mózes 2:23-25.
23És lőn ama hosszú idő alatt, meghala az Égyiptom királya, Izráel fiai pedig fohászkodnak vala a szolgaság miatt, és kiáltnak vala és feljuta a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez. 24És meghallá Isten az ő fohászkodásukat és megemlékezék Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségéről. 25És megtekinté Isten az Izráel fiait és gondja vala rájok Istennek.

2Mózes 3:1-5.
1Mózes pedig őrzi vala az ő ipának, Jethrónak a Midián papjának juhait és hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez. 2És megjelenék néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik vala. 3S monda Mózes: Oda megyek, hogy lássam e nagy csudát, miért nem ég el a csipkebokor. 4És látá az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból, mondván: Mózes, Mózes. Ez pedig monda: Ímhol vagyok. 5És monda: Ne jőjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, amelyen állasz, szent föld.

Zsoltárok 89:8.
Igen rettenetes Isten ő a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, akik körülte vannak.
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Hétfő  Január 6. 
2. ISTEN ELHÍVJA MÓZEST
a. Mit készült tenni Isten népe érdekében? 2Móz 3:7-9.

b. Hogyan vált Mózes alkalmassá Isten tervének megvalósítására? 
2Móz 3:10; Apcs 7:34-35.

c. Hogyan válaszolt Mózes Isten hívására, és mit akart Isten vele meg-
értetni? 2Móz 3:11-15.

„Mózes ámulattal és rémülten hallotta a parancsot. Mentegetve mondta: ’Ki-
csoda vagyok én, hogy elmenjek a Fáraóhoz és kihozzam az Izráel fiait Egyiptom-
ból?’ Isten pedig ezt felelte: ’Én veled lészek! és ez lesz a jele, hogy én küldöttelek 
téged, hogy mikor kihozod a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni 
az Istennek’ (2Móz 3:11-12).

Mózes még ezek után is csak azokra a nehézségekre gondolt, amelyekkel 
szembe kell néznie: népe vakságára, tudatlanságára és hitetlenségére, hiszen 
sokaknak közülük fogalmuk sem volt Istenről. Mindazáltal így válaszolt: ’Ímé 
én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött 
engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak nékik?’ Erre 
Isten így felelt:

’VAGYOK AKI VAGYOK… Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött 
engem ti hozzátok’ (2Móz 3:13-14).” – PP 210.

„Mózes nem számított arra, hogy Isten ily módon fogja őt felhasználni Izrael 
Egyiptomból való kiszabadításában. Úgy gondolta, hogy ez majd háború által 
történik meg. Amikor Isten tudtára adta neki, hogy a Fáraó elé kell állnia és az Ő 
nevében kérnie, hogy engedje el Izraelt, visszahúzódott a feladattól.

A Fáraó, aki előtt meg kellett jelennie, már nem az volt, aki halált szabott ki rá. 
Az a király már meghalt és más vette át az uralkodást. Szinte az összes egyiptomi 
uralkodót Fáraónak neveztek. Mózes jobban szeretett volna hadvezérként Izrael 
népének élére állni és háborúzni az egyiptomiakkal. Azonban Isten terve más 
volt. Népe előtt kellett Istennek felmagasztaltatnia, és nem csak nekik megtaní-
tani, hanem az egyiptomiaknak is, hogy van egy élő Isten, akinek van hatalma 
megmenteni és megsemmisíteni is.” – 3SG 189-190. 

2Mózes 3:7-9.
7Az Úr pedig monda: Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Égyiptomban vagyon és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat; sőt ismerem szenvedéseit. 8Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az Égyiptombeliek kezéből és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, téjjel és mézzel folyó földre, a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok és Jebuzeusok lakóhelyére. 9Mivel hát ímé feljutott hozzám az Izráel fiainak kiáltása és láttam is a nyomorgatást, amellyel nyomorgatják őket az Égyiptombeliek:

2Mózes 3:10.
Most azért eredj, elküldelek téged a Faraóhoz és hozd ki az én népemet, az Izráel fiait Égyiptomból.

Apostolok cselekedetei 7:34-35.
34Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, mely Égyiptomban van, és az ő fohászkodásukat meghallgattam, és azért szállottam le, hogy őket megszabadítsam; most azért jőjj, elküldelek téged Égyiptomba. 35Ezt a Mózest, akit megtagadának, mondván: Ki tett téged fejedelemmé és bíróvá? ezt az Isten fejedelmül és szabadítóul küldé angyal keze által, aki megjelent néki a csipkebokorban.

2Mózes 3:11-15.
11Mózes pedig monda az Istennek: Kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a Faraóhoz és kihozzam az Izráel fiait Égyiptomból? 12És felele: Én veled lészek! és ez lesz a jele, hogy én küldöttelek téged, hogy mikor kihozod a népet Égyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni az Istennek. 13Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak nékik? 14És monda Isten Mózesnek: VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok. 15És ismét monda Isten Mózesnek: Így szólj az Izráel fiaihoz: Az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mind örökké és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre.
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Kedd Január 7.
3. ISTEN BIZTOSÍTJAMÓZEST
a. Milyen üzenetet kellett Mózesnek átadnia Izrael vénei számára? 

2Móz 3:16-20.

b. Hogyan készült Isten megvalósítani azon ígéretét, hogy népe nem 
fog üres kézzel távozni Egyiptomból? 2Móz 3:21-22.

„Az egyiptomiak meggazdagodtak annak a munkának az árán, amelyet 
igazságtalanul végeztettek az izraelitákkal. Amikor most indulóban voltak új ott-
honuk felé, jogosan igényelhették az egyiptomiaktól nehéz munkájuk jutalmát. 
Értékes dolgokat kellett kérniük egyiptomi szomszédjaiktól, amelyeket könnyen 
lehetett vinni. Isten kedvessé tette őket az egyiptomiak előtt. Azok a hatalmas 
csodák, amelyeket Isten szabadulásuk érdekében tesz majd, annyira megfélem-
lítik az egyiptomiakat, hogy az izraelita rabszolgák minden kérését teljesíteni 
fogják.” – PP 211.
c. Mivel Mózes vonakodott elfogadni Isten hívását, milyen további 

bizonyítékát adta az Úr neki gondviseléséről? 2Móz 4:1-9. Hogyan 
kellene válaszolnunk Isten hívására ma? 

„Mózes azonban még mindig legyőzhetetlennek látszó nehézségeket látott 
maga előtt. Mivel tudta volna bizonyítani népének, hogy valóban az Isten küldte 
őt? ’De ők nem hisznek nékem s nem hallgatnak szavamra’– mondta az Úrnak 
– ’sőt azt mondják: nem jelent meg néked az Úr’ (2Móz 4:1). Isten ekkor érzékel-
hető jelt adott. Azt parancsolta Mózesnek, hogy a botját vesse a földre. Amikor 
Mózes ezt megtette, a bot kígyóvá változott ’és Mózes elfutamodék előle’. Ezután 
azt parancsolta neki, hogy ragadja meg a kígyót, és amikor ezt megtette, akkor 
az bottá változott. Isten azután azt parancsolta, dugja kezét a keblébe. Mózes 
engedelmeskedett, és amikor ’kihúzá: ímé az ő keze poklos vala, olyan mint a hó’ 
(2Móz 4:3-4.6). Isten parancsára ismét bedugta kezét keblébe, kihúzva azt onnan 
olyan volt mint a másik. Ezekkel a jelekkel az Úr arról biztosította Mózest, hogy 
mind saját népének, mind a Fáraónak be kell látnia, hogy Egyiptom királyánál 
hatalmasabb valaki nyilatkozott meg közöttük.” – PP 211-212.

„Ki kész a Gondviselés hívására megtagadni dédelgetett terveit és lemondani 
meghitt barátairól? Ki vállal új feladatokat, és ki lép ismeretlen területre, hogy 
odaszánt szívvel végezze Isten munkáját, Krisztusért nyereségnek tartva a veszte-
ségeket?” – PP 95.

2Mózes 3:16-20.
16Menj el és gyűjtsd egybe az Izráel véneit és mondd ezt nékik: Az Úr, a ti atyáitok Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene megjelent nékem, mondván: Megemlékeztem rólatok és arról amit elkövettek rajtatok Égyiptomban. 17És mondám: Kiviszlek titeket az égyiptomi nyomorúságból a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok és Jebuzeusok földére, téjjel és mézzel folyó földre. 18És ha hallgatnak szavadra, akkor elmégy te és az Izráel vénei Égyiptom királyához, s így szóltok néki: Az Úr, a héberek Istene megjelent nékünk; most azért hadd menjünk három napi útra a pusztába, hogy áldozzunk az Úrnak a mi Istenünknek. 19Én pedig tudom, hogy az égyiptomi király nem engedi meg néktek, hogy elmenjetek, még erőhatalomra sem. 20Kinyújtom azért az én kezemet és megverem Égyiptomot mindenféle csudáimmal, melyeket véghez viszek benne; így azután elbocsát titeket.

2Mózes 3:21-22.
21És kedvessé tészem e népet az Égyiptombeliek előtt, és lészen, hogy mikor kimentek, nem mentek üresen. 22Kérjen azért minden asszony az ő szomszédasszonyától és háza lakó asszonyától ezüst edényeket és arany edényeket és ruhákat; és rakjátok azokat fiaitokra és leányaitokra, s így foszszátok ki Égyiptomot.

2Mózes 4:1-9.
1Felele Mózes és monda: De ők nem hisznek nékem s nem hallgatnak szavamra, sőt azt mondják: nem jelent meg néked az Úr. 2Az Úr pedig monda néki: Mi az a kezedben? S ő monda: Vessző. 3Vesd azt - úgymond - a földre. És veté azt a földre és lőn kígyóvá; és Mózes elfutamodék előle. 4Monda pedig az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet és fogd meg a farkát! És kinyújtá kezét és megragadá azt, és vesszővé lőn az ő kezében. 5Hogy elhigyjék, hogy megjelent néked az Úr, az ő atyáik Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. 6És ismét monda néki az Úr: Nosza dugd kebeledbe a kezed; és kebelébe dugá kezét és kihúzá: ímé az ő keze poklos vala, olyan mint a hó. 7És monda: Dugd vissza kebeledbe a kezed: és visszadugá kezét kebelébe és kivevé azt kebeléből és ímé ismét olyanná lőn mint teste. 8És ha úgy lenne, hogy nem hisznek néked és nem hallgatnak az első jel szavára, majd hisznek a második jel szavának. 9És ha úgy lenne, hogy ennek a két jelnek sem hisznek és nem hallgatnak szavadra: akkor meríts vizet a folyóvízből és öntsd a szárazra, és a víz, amit a folyóvízből merítettél, vérré lesz a szárazon.
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Szerda  Január 8.
4. ISTEN TOVÁBB BÁTORÍTJA MÓZEST 
a. Mi mutatja, hogy Mózes még mindig nem volt hajlandó eleget tenni 

Isten hívásának? 2Móz 4:10-13.

„Isten szolgáját azonban még mindig lenyűgözte az a gondolat, hogy valami 
különös és csodálatos munkának az elvégzése vár rá. Zavarában és félelmében 
mentségként most ékesszólásának hiányát hozta fel… Mózes oly régen jött el 
Egyiptomból, hogy nyelvüket már nem ismerte és nem használta olyan jól, mint 
amikor közöttük volt…

Ezek a mentségek Mózes alázatosságából és félénkségéből fakadtak; de mi-
után az Úr megígérte, hogy eltávolít útjából minden nehézséget és megadja a 
sikert, minden további vonakodás bizalmatlanságról tanúskodott. Félelmet árult 
el, mintha Isten nem tudná őt a megbízott nagy feladatra képesíteni, vagy Isten 
tévedett volna emberének megválasztásában.” – PP 212. 
b. Milyen segítséget nyújtott Isten Mózesnek, ahogy türelmesen próbálta 

bátorítani szolgáját? 2Móz 4:14-17. Hogyan bátorítja Istennépét ma? 

„Ismerjék fel [az Isten gyülekezetének tagjai], hogy arra a műre, amelyben 
munkálkodnak, Isten nyomta rá a pecsétjét… Nekünk is parancsolja az Úr, hogy 
menjünk ki, és érezzük ajkunkon szent kezének érintését, és hirdessük üzenetét.” 
– ICsK szept 24.
c. Milyen újabb ígérettel gondoskodott Isten Mózesről? 2Móz 4:18-23.

„Ha elfogadjuk az Isten által ránk helyezett felelősséget és teljes szívünkkel ele-
get teszünk, akkor elnyerjük az ahhoz szükséges erőt. Bármilyen szerény legyen is 
a tisztség, de ha Isten erejében bízva hűen törekszünk munkája végzésére, elérjük 
az igazi nagyságot. Ha Mózes csak a maga erejére és bölcsességére támaszkodott 
volna, és mohón fogadta volna a nagy megbízatást, ezzel bizonyította volna be 
alkalmatlanságát. Az a tény, hogy az ember saját gyengeségét érzi, legalább bi-
zonyítja, hogy tudatában van a rábízott munka nagyságának, és ezért Istenhez 
fordul tanácsért és erőért.” – PP 213.

2Mózes 4:10-13.
10És monda Mózes az Úrnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesenszóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal; mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. 11Az Úr pedig monda néki: Ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává vagy siketté, vagy látóvá vagy vakká? Nemde én, az Úr? 12Most hát eredj és én lészek a te száddal, és megtanítlak téged arra, amit beszélned kell. 13Ő pedig monda: Kérlek, Uram, csak küldd, akit küldeni akarsz.

2Mózes 4:14-17.
14És felgerjede az Úr haragja Mózes ellen és monda: Nemde atyádfia néked a Lévi nemzetségből való Áron? Tudom, hogy ő ékesenszóló és ímé ő ki is jő elődbe s mihelyt meglát, örvendezni fog az ő szívében. 15Beszélj azért vele, és add szájába a beszédeket, és én lészek a te száddal és az ő szájával és megtanítlak titeket arra, amit cselekedjetek. 16És ő beszél majd helyetted a néphez és ő lesz néked száj gyanánt, te pedig leszesz néki Isten gyanánt. 17Ezt a vesszőt pedig vedd kezedbe, hogy véghez vidd vele ama jeleket.

2Mózes 4:18-23.
18És méne Mózes és visszatére az ő ipához Jethróhoz és monda néki: Hadd menjek és térjek vissza az én atyámfiaihoz Égyiptomba, hogy meglássam, ha élnek-e még? És monda Jethró Mózesnek: Eredj el békességgel. 19Az Úr pedig monda Mózesnek Midiánban: Eredj, térj vissza Égyiptomba; mert meghaltak mindazok a férfiak, akik téged halálra kerestek vala. 20És felvevé Mózes az ő feleségét és az ő fiait és felülteté őket a szamárra és visszatére Égyiptom földére. Az Isten vesszejét pedig kezébe vevé Mózes. 21És monda az Úr Mózesnek: Mikor elindulsz, hogy visszatérj Égyiptomba, meglásd, hogy mindazokat a csudákat véghez vidd a Faraó előtt, melyeket kezedbe adtam; én pedig megkeményítem az ő szívét, és nem bocsátja el a népet. 22Ezt mondd azért a Faraónak: Így szólt az Úr: Elsőszülött fiam az Izráel. 23Ha azt mondom néked: Bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nékem és te vonakodol elbocsátani: ímé én megölöm a te elsőszülött fiadat.
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Csütörtök  Január 9.
5. MÓZES VISSZATÉR EGYIPTOMBA
a. Miután Mózes elfogadta Isten hívását és Egyiptomba ment, mi tör-

tént útközben? 2Móz 4:24-26. Milyen komoly párhuzamot vonha-
tunk ezzel az esettel?

„[Mózes] nem tett eleget annak a feltételnek, amely feljogosította a gyerme-
ket Isten Izraellel kötött szövetségének áldásaira. A kiválasztott vezető részéről 
tanúsított mulasztás csökkenthette volna a nép szemében az isteni előírások 
erejét… Mózesnek a Fáraóhoz való küldése életveszéllyel járt és életét csak a 
szent angyalok által őrizhette meg. Amíg Mózes tudatosan elhanyagolta köte-
lességét, addig nem lehetett biztonságban, ebben az esetben Isten angyalai sem 
védhették meg őt.

A nyomorúság idején, közvetlenül Krisztus eljövetele előtt az igazakat meny-
nyei angyalok védik majd meg, de nem lesz védelem azok számára, akik áthágják 
Isten törvényét. Az angyalok nem tudják megvédeni azokat, akik semmibe vettek 
csak egyet is Isten parancsolatai közül.” – PP 214.
b. Hogyan reagált a nép a szabadítás üzenetére, amikor Mózes és Áron 

Egyiptomba érkezve összegyűlt a vénekkel? 2Móz 4:29-31.

Péntek  Január 10.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mire tanít bennünket Mózes könyvének leírása az égő bokorról, milyen mó-

don közeledjünk Istenhez imában és a szentélyben? 
2. Mire számított Mózes, hogyan szabadítja meg Isten Izraelt Egyiptomból? 

Miért nem ily módon tette meg Isten?
3. Miért vonakodunk néha elfogadni Isten hívását, hogy munkálkodjunk érte?
4. Mi az egyik jele a valódi nagyságnak azokban, akik Istent szolgálják?
5. Mit fognak tenni az előttünk lévő nehézségek idején azok, akik semmibe 

vesznek csak egyetlen mennyei előírást is?

2Mózes 4:24-26.
24És lőn az úton, egy szálláson, eleibe álla az Úr és meg akarja vala őt ölni. 25De Czippora egy éles követ veve és lemetszé az ő fiának előbőrét és lába elé veté mondván: Bizony, vérjegyesem vagy te nékem! 26És békét hagya néki. Akkor monda: Vérjegyes a körűlmetélkedésért.

2Mózes 4:29-31.
29És méne Mózes és Áron és egybegyűjték Izráel fiainak minden véneit. 30És elmondá Áron mindazokat a beszédeket, melyeket mondott vala az Úr Mózesnek és megcselekedé a jeleket a nép szemei előtt. 31És hitt a nép, és megértette, hogy meglátogatta az Úr Izráel fiait és megtekintette nyomorúságukat. És meghajták magokat és leborulának.
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2020. január 18.
Szombat

Napnyugta:  H 16:23 
Ro 17:08

MAKACSSÁG, A BÜSZKESÉG GYÜMÖLCSE
„Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az em-

ber, azt aratándja is.” (Gal 6:7)
„A Fáraó csökönyösségét vetett, azért konokságot is aratott, ő maga hintette 

el a magot. Nem volt szükségesebb, hogy Isten valamely új hatalommal beleavat-
kozzék a mag növekedésébe, mint amennyire szükség lenne, hogy a gabonamag 
növekedésébe avatkozzék.” – TII 15.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 215-221. (Egyiptomi csapások – részlet)

Vasárnap  Január 12.
1. FÁRAÓ ELLENÁLL ISTENNEK
a. Amikor Mózes és Áron Egyiptom királya elé mentek, milyen kérést 

adtak elő és hogyan válaszolt rá? 2Móz 5:1-3.

b. Mire figyelmeztet bennünket Fáraó büszkesége és ellenszegülése? 
Gal 6:7; Péld 11:2.

„Akik a maguk elgondolásait emelik Isten kifejezett akarata fölé, azok a Fáraó-
val mondják: ’Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak?’ A világosság minden egyes 
elvetése keményebbé teszi a szívet, elsötétíti az értelmet. Így egyre nehezebben 
tudják felismerni a különbséget a helyes és helytelen közt, és egyre kihívóbban 
szegülnek szembe Isten akaratával.” – TII 15.

„Mindenki figyeljen a mennyei üzenetre, hogyha valaki a saját eljárását na-
gyon dicséri és saját elgondolását mindenek fölé emeli, akkor Sátán hatáskörébe 
kerül és vakon vezeti őt, míg lelkülete és módszerei összhangba kerülnek a csaló-
éval. Lépésről-lépésre, míg minden gondolata a bűvölet hatása alá kerül. A kígyó 
az emberre szegezi tekintetét, hogy elbűvölje, míg nem lesz ereje a csapdából való 
szabaduláshoz.” – PM 175. 

3. Tanulmány

2Mózes 5:1-3.
1Annakutána pedig elmenének Mózes és Áron és mondának a Faraónak: Ezt mondá az Úr, Izráelnek Istene: Bocsásd el az én népemet, hogy ünnepet üljenek nékem a pusztában. 2A Faraó pedig mondá: Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak, és elbocsássam Izráelt? Nem ismerem az Urat és nem is bocsátom el Izráelt. 3Ők pedig mondának: A héberek Istene megjelent nékünk; hadd mehessünk hát háromnapi útra a pusztába, hogy áldozhassunk az Úrnak a mi Istenünknek, hogy meg ne verjen minket döghalállal vagy fegyverrel.

Galata 6:7.
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt aratándja is.

Példabeszédek 11:2.
Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcseség van.



1616 A PUSZTAI VÁNDORLÁS 1. RÉSZ – 2020. január - március 

Hétfő  Január 13.
2. FÁRAÓ NAGYOBB TERHEKET RÓ KI
a. Mivel vádolta meg a király Mózest és Áront? 2Móz 5:4-5. Mire utalt 

a Fáraó, amikor azt mondta, hogy „elhagyatjátok velök az ő munká-
ikat” (angolban: „megnyugosztjátok őket a terheiktől”)?

„A rabszolgaságban az izraeliták elfelejtették Isten törvényét és eltértek a 
törvény előírásaitól. A szombatot alig tisztelték. A felügyelők olyan erőszakosan 
követelték a munkát, hogy lehetetlenné tették a szombat megünneplését. Mózes 
azonban megmutatta népének, hogy szabadulásuk első feltétele az Isten iránti en-
gedelmesség. A szombat megtartása érdekében tett erőfeszítések nem maradtak 
észrevétlenek elnyomóik részéről.” – PP 216.
b. Mi volt Isten célja azzal, hogy kiviszi Izraelt Egyiptomból? Zsol 

105:43-45. Mit szeretne ez velünk megértetni?

„Amikor Izráel gyermekei kijöttek Egyiptomból, hogy Kánaánba vonuljanak, 
a szombat volt a megkülönböztető jel. Úgy ma is ez a jel különbözteti meg Isten 
népét a világtól, amikor kijönnek onnan, hogy belépjenek a mennyei nyugalomba. 
A szombat az Isten és népe között fennálló kapcsolat jele. Annak jele, hogy tisztelik 
Isten törvényét és ez különbözteti meg a hű alattvalókat a törvényszegőktől…

A világnak adott szombat Istennek, a Teremtőnek a jele. De jele annak is, hogy 
Isten szentel meg. A mindeneket teremtő hatalom teremti újjá az embert, Isten 
képmására.” – 6B 349-350.

„Amikor Isten törvénye ennyire meglátszik életükben, még a világ is felismeri 
azok fensőbbségét, akik minden más népnél jobban szeretik, félik és szolgálják 
Istent.” – 6B 12.
c. Mi volt az eredménye a Fáraóval történt beszélgetésnek? 2Móz 5:6-14.

„A király teljesen felháborodott és azzal gyanúsította az izraelitákat, hogy 
lázadás útján szándékoznak kitörni szolgálatából. Azt állította, hogy tétlenségük 
eredménye az elégedetlenség, ezért gondoskodott arról, hogy ne legyen semmi 
szabad idejük veszedelmes terveik készítésére. Olyan törvényt vezetett be, amely-
lyel szorosabbá tette bilincseiket és megtörte független lelkületüket.” – PP 216.

2Mózes 5:4-5.
4Égyiptom királya pedig monda nékik: Mózes és Áron! miért vonjátok el a népet az ő munkáitól? menjetek dolgotokra. 5Ezt is mondja vala a Faraó: Ímé a föld népe most sok, és ti elhagyatjátok velök az ő munkáikat.

Zsoltárok 105:43-45.
43Kihozá azért az ő népét örömmel, és az ő választottait vígassággal. 44És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a népek fáradságos szerzeményét. 45Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek az Urat!

2Mózes 5:6-14.
6Parancsolá azért a Faraó azon a napon a nép sarczoltatóinak és felvigyázóinak, mondván: 7Ne adjatok többé polyvát a népnek a téglavetéshez mint ennekelőtte; hadd menjenek el ők magok és szedjenek magoknak polyvát. 8De a tégla számát, mennyit ennekelőtte csináltak, vessétek ki rájok; azt le ne szállítsátok, mert restek ők és azért kiáltoznak, mondván: Menjünk el, áldozzunk a mi Istenünknek. 9Nehezíttessék meg a szolgálat ezeken az embereken, hogy azzal legyen dolguk és ne hajtsanak hazug szóra. 10Kimenének azért a nép sarczoltatói és felvigyázói és ezt mondák a népnek mondván: Ezt mondja a Faraó: Nem adok néktek polyvát. 11Menjetek magatok, szedjetek magatoknak polyvát onnan, ahol találtok; mert semmi sem szállíttatik le szolgálatotokból. 12És elszélede a nép egész Égyiptom földén, hogy tarlót szedjen polyva helyett. 13A sarczoltatók pedig szorítják vala, mondván: Végezzétek el munkátokat, napjában a napi munkát, mint akkor, amikor polyva volt. 14És verettetének az Izráel fiai közül való felvigyázók, akiket a Faraó sarczoltatói rendeltek vala föléjök, mondván: Miért nem végeztétek el a rátok vetett téglaszámot sem tegnap, sem ma úgy, mint ennekelőtte?
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Kedd  Január 14.
3. ISTEN PRÓBÁRA TESZI IZRAEL HITÉT
a. Milyen szemrehányással jöttek Izrael felvigyázói Mózeshez és Áronhoz? 

2Móz 5:19-21.

b. Miért nem szabadította ki Izraelt az Úr azonnal? Apcs 14:22.

„A héberek azt várták, hogy minden különösebb megpróbáltatás vagy szenve-
dés és nehézség nélkül szabaduljanak meg. Az izraeliták azonban még nem voltak 
készek a szabadulásra. Istenbe vetett hitük fogyatékos volt. Nem voltak hajlandók 
türelmesen elviselni szenvedéseiket, várni Istenre. Sokan hajlandók voltak inkább 
a rabszolgaságra, mintsem szembenézzenek az Egyiptomból való kimenetellel és 
egy számukra idegen országba való költözés nehézségeivel. Néhányuk szokásai 
annyira beleolvadtak az egyiptomi szokásokba, hogy szívesebben maradtak volna 
ott. Ezért az Úr nem szabadította meg őket, amikor hatalmát és erejét először 
tette nyilvánvalóvá a Fáraó előtt. Isten úgy irányította az eseményeket, hogy az 
egyiptomi király teljesen kifejthesse zsarnoki lelkületét, és így még tökéleteseb-
ben jelenthesse ki magát népének. Amikor népe látja majd igazságát, hatalmát 
és szeretetét, akkor úgy dönt, elhagyja Egyiptomot és az Ő szolgálatára szenteli 
magát. Mózes feladata sokkal könnyebb lett volna, ha az izraeliták közül sokan 
nem lettek volna annyira megtévesztve, hogy Egyiptomot sem voltak hajlandók 
elhagyni.” – PP 218-219.

„Izrael népe rabja volt a féktelenségnek, a bálványozásnak, a falánkságnak 
és a durva bűnöknek. Mindig ez a következménye a behódolásnak. Azonban az 
Úr népére tekintett és kiszabadította, majd pedig oktatta őket. Nem hagyta őket 
gondviselés nélkül.” – SW 43.
c. Milyen ígéretet tett az Úr, amikor Mózes panaszkodott neki az Izra-

elt ért újabb próba miatt? 2Móz 5:22-23; 6:1-8.

„Irántunk való kegyelméből Isten nem mindig ad könnyű körülményeket, 
mert ha így tenne, akkor önelégülten elfelejtkeznénk arról, hogy Ő a mi segít-
ségünk a szükség idején. Azonban az Úr alig várja, hogy megnyilatkozzon szá-
munkra a szükséghelyzetekben, és bőségesen ellásson megoldással függetlenül 
a környezetünktől. Csalódásokat és próbákat enged meg, hogy felismerhessük 
elesettségünket és az Úrhoz forduljunk segítségért, mint a gyermek a földi atyjá-
hoz, amikor éhes vagy szomjas.” – RC 353.

2Mózes 5:19-21.
19Akkor látják vala Izráel fiainak felvigyázói, hogy bajban vannak, mivel azt kell mondaniok: a tégla-számot le ne szállítsátok; napjában a napi munka meglegyen. 20És mikor kijövének a Faraótól, szembe találkozának Mózessel és Áronnal. 21S mondának nékik: Lásson meg titeket az Úr és ítéljen meg, kik rossz hírbe kevertetek minket a Faraó előtt és az ő szolgái előtt, fegyvert adván azok kezébe, hogy megöljenek minket.

Apostolok cselekedetei 14:22.
Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk.

2Mózes 5:22-23; 6:1-8.
(5:22-23)  22És visszaméne Mózes az Úrhoz és monda: Uram, miért engedsz rosszul bánni ezzel a néppel! Miért küldél engem ide? 23Mert attól fogva, hogy bemenék a Faraóhoz, hogy a te nevedben szóljak, rosszabbul bánik e néppel; megszabadítani pedig nem szabadítád meg a te népedet.(6:1-8)  1Az Úr pedig monda Mózesnek: Majd meglátod mit cselekszem a Faraóval; mert hatalmas kéz miatt kell őket elbocsátani és hatalmas kéz miatt űzi el őket az ő földéről. 2Az Isten pedig szóla Mózeshez és monda néki: Én vagyok az Úr. 3Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. 4Szövetséget is kötöttem velek, hogy nékik adom a Kanaán földét, az ő tartózkodásuk földét, amelyen tartózkodjanak. 5Fohászkodását is meghallottam az Izráel fiainak amiatt, hogy az Égyiptombeliek szolgálatra szorítják őket, megemlékeztem az én szövetségemről. 6Annakokáért mondd meg az Izráel fiainak: Én vagyok az Úr és kiviszlek titeket Égyiptom nehéz munkái alól és megszabadítlak titeket az ő szolgálatjoktól és megmentlek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által. 7És népemmé fogadlak titeket s Istentekké lészek néktek és megtudjátok, hogy én vagyok a ti Uratok Istentek, aki kihoztalak titeket Égyiptom nehéz munkái alól. 8És béviszlek titeket a földre, amely felől esküre emeltem fel kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adom azt, és néktek adom azt örökségül, én az Úr.
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Szerda  Január 15.
4. A NÉP ELCSÜGGED
a. Amikor másodjára szólt Mózes a néphez, hogyan fogadták az Úr 

üzenetét? 2Móz 6:9. Milyen ígéretekben kellett volna bíznia minden 
Izraelitának?1Móz 15:13-14; 50:24.

„Izrael vénei az atyáknak tett isteni ígéretek és József halála előtti, a szabadu-
lásról szóló szavainak ismételgetésével próbálták fenntartani testvéreik hanyatló 
hitét. Néhányan odafigyeltek a vének szavaira és hittek. Mások az őket körülvevő 
körülményekre tekintettek és minden reményüket elvesztették. Az egyiptomiak, 
amikor hallották, hogy milyen hírek és remények keringenek héber rabszolgáik 
körében, kinevették várakozásukat és gúnyolódva tagadták Istenük hatalmát. 
Rámutattak helyzetükre, hogy rabszolganéppé lettek, és kötekedve ezt mondták 
nekik: ’Ha a ti Istenetek igazságos és irgalmas, ha olyan hatalmas és felette áll 
Egyiptom isteneinek, miért nem tesz szabad néppé benneteket?’ Saját helyzetükre 
hívták fel az izraeliták figyelmét. Bár ők olyan istenségeket imádtak, akiket az iz-
raeliták hamis isteneknek neveztek, ők mégis gazdag és erős nép voltak. Kijelen-
tették, hogy isteneik jóléttel áldották meg őket, az izraelitákat pedig szolgákként 
ajándékozták nekik. Kérkedtek erejükkel, hogy az Úrnak szolgálókat joguk van 
elnyomni és elpusztítani. Maga a Fáraó is azzal dicsekedett, hogy a héberek Istene 
nem tudja kiszabadítani őket az ő kezéből.

Az ilyen és ezekhez hasonló beszédek az izraeliták közül sokak szívéből kiöl-
tek minden reménységet. Úgy tűnt előttük, csakugyan úgy van, ahogy az egyipto-
miak mondják. Igaz volt, hogy rabszolgák voltak és el kellett tűrniük a kegyetlen 
bánásmódot, hogy elnyomóik azt tesznek velük, amit akarnak. Gyermekeiket 
üldözték és megölték. Saját életük is veszélyben volt. Ők azonban mégis az egek 
Urát tisztelték és imádták. Ha Jahve valóban minden istenek felett való Isten, 
akkor biztosan nem hagyja őket, hogy a bálványimádók rabszolgái maradjanak. 
Azok azonban, akik hűsegesek maradtak Istenhez, megértették, hogy mindez 
csak azért van így, mert Izrael elpártolt Istentől. Mindig hajlamosak voltak az 
idegen népekkel való házasságra és így a bálványimádásra. Hitték, hogy emiatt 
engedte meg Isten rabszolgaságukat, de testvéreiket biztosították arról, hogy az 
Úr nemsokára széttöri elnyomóik igáját.” – PP 217-218.
b. Milyen érveléssel próbálta magát felmenteni Mózes, amikor az Úr 

azt mondta neki, hogy ismét beszéljen a Fáraóval? 2Móz 6:10-12.

2Mózes 6:9.
Eképen szóla Mózes az Izráel fiaihoz; de nem hallgatának Mózesre, a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt.

1Mózes 15:13-14; 50:24.
(15:13-14)  13És monda az Úr Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig. 14De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annakutánna kijőnek nagy gazdagsággal.(50:24) És monda József az ő testvéreinek: Én meghalok, de Isten bizonnyal meglátogat titeket és felvisz titeket e földről arra a földre, melyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.

2Mózes 6:10-12.
10Az Úr pedig szóla Mózeshez mondván: 11Eredj be, szólj a Faraónak, Égyiptom királyának, hogy bocsássa el Izráel fiait az ő földéről. 12Mózes pedig szóla az Úr előtt, mondván: Ímé Izráel fiai nem hallgatnak reám, hogy hallgatna hát reám a Faraó, holott én nehéz ajkú vagyok?
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Csütörtök  Január 16.
5. ISTEN JELEKET ÉS CSODÁKAT KÜLD
a. Amint az Úr bátorította Mózest, hogy térjen vissza a Fáraóhoz, mit 

mondott, mit sokasít meg Egyiptomban, és mi lesz az egyiptomiak 
reakciója? 2Móz 7:1-5.

„Minden egyes csapás előtt Mózesnek el kellett mondania a csapás természetét 
és hatását, hogy a király megmenekedhessen attól, ha el akarja bocsátani a népet. 
Minden visszautasításra még keményebb csapásnak kellett következnie, amíg a Fáraó 
gőgös szíve meg nem alázkodik és el nem ismeri az igaz, élő Istent az ég és a föld 
Teremtőjét… Isten a saját nevét akarta megdicsőíteni, hogy más népek is halljanak 
hatalmáról, megrettenjenek hatalmas tettei hallatán, és tulajdon népe elforduljon az 
egyiptomi bálványoktól és csak az Ő tiszta imádására szentelje magát.” – PP 219-220.
b. Hogyan mutatkozott meg a Fáraó előtt Isten és Sátán hatalma? 2Móz 

7:8-12. Mi volt Sátán célja azzal, hogy utánozni próbálta Isten munkáját? 

„Azzal, hogy [Sátán] utánozta Isten Mózes által végzett munkáját, nemcsak Izra-
el kiszabadulását remélte megakadályozni, hanem olyan befolyást kívánt terjeszteni, 
ami évszázadokkal később aláássa a Krisztus csodáiba vetett hitet. Sátán szüntelenül 
azon fáradozik, hogy utánozza Krisztus munkáját és megerősítse saját hatalmát, 
amelyre elszántan igényt tart. Az embereket arra ösztönzi, hogy Krisztus csodáit úgy 
tekintsék, mint az emberi erő és ügyesség eredményeit. Így Sátán sokak lelkében 
megsemmisíti a Krisztusban, mint Isten Fiában való hitet, és ráveszi őket, hogy 
elvessék kegyelme ajándékát, amelyet Isten a megváltás tervében adott.” – PP 221.

Péntek  Január 17.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan mutatunk olykor a Fáraóhoz hasonló büszkeséget?
2. Miként szolgál megkülönböztető jelként a szombat ma Isten népe számára?
3. Miért nem akarta sok izraelita elhagyni Egyiptomot? Miért nem akarja ma 

sokunk elhagyni a világi szokásokat és elképzeléseket?
4. Miért engedte meg Isten, hogy az izraeliták szolgák legyenek?
5. Miért próbálta utánozni Sátán Istennek csodáit?

2Mózes 7:1-5.
1Az Úr pedig monda Mózesnek: Lásd, Istenévé teszlek téged a Faraónak, Áron pedig, a te atyádfia, szószólód lészen. 2Te mondj el mindent, amit néked parancsolok; Áron pedig, a te atyádfia mondja meg a Faraónak, hogy bocsássa el Izráel fiait az ő földéről. 3Én pedig megkeményítem a Faraó szívét és megsokasítom az én jeleimet és csudáimat Égyiptom földén. 4És a Faraó nem hallgat reátok; akkor én kezemet Égyiptomra vetem és kihozom az én seregeimet, az én népemet, az Izráel fiait Égyiptom földéről nagy büntető ítéletek által. 5S megtudják az Égyiptombeliek, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyujtándom kezemet Égyiptomra és kihozándom az Izráel fiait ő közülök.

2Mózes 7:8-12.
8És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak mondván: 9Ha szól hozzátok a Faraó mondván: tegyetek csudát; akkor mondd Áronnak: Vedd a te vessződet és vesd a Faraó elé; kígyóvá lesz. 10Beméne azért Mózes és Áron a Faraóhoz, és úgy cselekedének, amint az Úr parancsolta vala; veté Áron az ő vesszejét a Faraó elé és az ő szolgái elé, és kígyóvá lőn. 11És előhívá a Faraó is a bölcseket és varázslókat, és azok is, Égyiptom írástudói, úgy cselekedének az ő titkos mesterségökkel. 12Elveté ugyanis mindenik az ő vesszejét és kígyókká lőnek; de az Áron vesszeje elnyelé azok vesszejét.
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Szombat

Napnyugta: H 16:33  
Ro 17:18

AZ EGYIPTOMI CSAPÁSOK
„Miért keményítenétek meg szíveiteket, mint megkeményítették szí-

vüket Egyiptom és a Fáraó? Avagy nem úgy volt-é, hogy amint hatalmát 
megmutatta rajtuk, elbocsátá őket, hogy elmenjenek?” (1Sám 6:6)

„Isten egyetlen embert sem pusztít el. Minden elpusztult ember saját maga 
okozza vesztét. Mindenki, aki elfojtja a lelkiismeret intő szavát, a hitetlenség 
magvát veti, amely biztosan meghozza a maga termését.” – KP 52.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 221-230. (Egyiptomi csapások – részlet)

Vasárnap  Január 19.
1. TILTAKOZÁS AZ ÉRTELMETLEN ISTENTISZTELET ELLEN
a. Mi volt az első csapás? Miért kapták ezt? 2Móz 7:14-21.

„Az egyiptomi csapások alatt a Fáraó folytatta a folyó imádatát. Minden reggel 
meglátogatta, és amint a parton állt, magasztalta és áldozattal hódolt a víznek, 
elsorolva a víz által végzett sok jót. Emlegette a víz nagy hatalmát; hogy nélküle 
nem létezhetnének; mert földjeiket öntözte, s táplálékukat szolgáltatta asztaluk-
ra.” – 4aSG 54-55.
b. Mi volt a második csapás? Hogyan távolította el Isten a csapás hatásait? 

2Móz 8:2-14.

„Az egyiptomiak szent állatnak tekintették a békát, és nem pusztították el 
azokat, de most mégis ezek az undok nyálkás kártevők elviselhetetlenek lettek 
számukra…

Az Úr megtehette volna, hogy egy szempillantás alatt eltűnteti a békákat. 
Ezt azonban nem tette, mert akkor azok eltávolítása után a király és a nép ezt 
varázslásnak tartotta volna, mondván: ez nem más, mint valamiféle varázslás, 
amelyet varázslóink is tudnak. Az elpusztult békákat nagy halmokba gyűjtötték 
össze.” – PP 222.

4. Tanulmány

2Mózes 7:14-21.
14Az Úr pedig monda Mózesnek: Kemény a Faraó szíve, nem akarja a népet elbocsátani. 15Eredj a Faraóhoz reggel; ímé ő kimegy a vízhez, és állj eleibe a folyóvíz partján, és a vesszőt, amely kígyóvá változott vala, vedd kezedbe. 16És mondd néki: Az Úr, a héberek Istene küldött engem hozzád, mondván: Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem a pusztában; de ímé mindez ideig meg nem hallgattál. 17Így szólt az Úr: Erről tudod meg, hogy én vagyok az Úr: Ímé én megsujtom a vesszővel, amely kezemben van, a vizet, amely a folyóban van, és vérré változik. 18És a hal, amely a folyóvízben van, meghal, a folyóvíz pedig megbüdösödik és irtózni fognak az Égyiptombeliek vizet inni a folyóból. 19Monda azért az Úr Mózesnek: Mondd Áronnak: Vedd a te vessződet és nyujtsd ki kezedet Égyiptom vizeire; azoknak folyóvizeire, csatornáira, tavaira és minden vízfogóira, hogy vérré legyenek és vér legyen Égyiptom egész földén, mind a fa-, mind a kőedényekben. 20Mózes és Áron pedig úgy cselekedének, amint az Úr parancsolta vala. És felemelé a vesszőt és megsujtá a vizet, amely a folyóban vala a Faraó előtt és az ő szolgái előtt, és mind vérré változék a víz, amely a folyóban vala. 21A hal pedig, amely a folyóvízben vala, meghala, és megbüdösödék a folyóvíz, és nem ihatának az Égyiptombeliek a folyónak vizéből; és vér vala az egész Égyiptom földén.

2Mózes 8:2-14.
2Ha pedig te el nem akarod bocsátani, ímé én egész határodat békákkal verem meg. 3És a folyóvíz békáktól pozsog és felmennek és bemennek a te házadba és ágyasházadba és ágyadra és a te szolgáid házába és néped közé és a te kemenczéidbe és sütőteknőidbe. 4És reád és népedre s minden te szolgáidra felmennek a békák. 5És monda az Úr Mózesnek: Mondd Áronnak: Nyujtsd ki kezedet a te vessződdel a folyóvizekre, csatornákra és a tavakra, és hozd fel a békákat Égyiptom földére. 6És kinyujtá kezét Áron Égyiptom vizeire, és békák jövének fel és ellepék Égyiptom földét. 7De az írástudók is úgy cselekedének az ő titkos mesterségökkel és felhozák a békákat Égyiptom földére. 8És hívatá a Faraó Mózest és Áront és monda: Könyörögjetek az Úrnak, hogy távolítsa el rólam és az én népemről a békákat, és én elbocsátom a népet, hogy áldozzék az Úrnak. 9Mózes pedig monda a Faraónak: Parancsolj velem: mikorra könyörögjek éretted és a te szolgáidért és a te népedért, hogy elpusztuljanak a békák tőled és házaidtól; és csak a folyóvízben maradjanak meg. 10Felele a Faraó: Holnapra. És monda Mózes: Amint kívánod, hogy megtudd, hogy nincs hasonló a mi Urunkhoz Istenünkhöz. 11És eltávoznak a békák tőled, meg a te házaidtól, szolgáidtól és a te népedtől; csak a folyóvízben maradnak meg. 12És kiméne Mózes és Áron a Faraótól és kiálta Mózes az Úrhoz a békák felől, amelyeiket a Faraóra bocsátott vala. 13És az Úr Mózes beszéde szerint cselekedék és kiveszének a békák a házakból, udvarokból és mezőkről. 14És rakásokba gyűjték azokat össze és a föld megbüszhödék.
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Hétfő  Január 20.
2. ISTEN GONDOSKODÁSA AZ ÖVÉIRŐL
a. Hogyan különítette el Isten azokat, akik a negyedik csapásban része-

sültek? 2Móz 8:20-24.

„Ezúttal ártalmas bogarak lepték el a házakat és nyüzsögtek a talajon, úgy, 
hogy ’egész Egyiptom földén pusztává lőn a föld az ártalmas bogarak miatt’ (2Móz 
8:24). Ezek a legyek nagyok és mérgesek voltak, csípésük felettébb nagy fájdalmat 
okozott az embereknek és az állatoknak. Amint azonban az Úr Mózes által előre 
megmondta, ennek a csapásnak a hatása Gósen földjére nem terjedt ki.” – PP 223.
b. Milyen további megkülönböztetést tett Isten az ötödik és a kilence-

dik csapásban? 2Móz 9:1-6; 10:22-23.

„Még borzalmasabb csapás sújtott le Egyiptomra. Marhavész támadt Egyip-
tom szarvasmarhái között, amelyek a mezőn legeltek. A szent állatok és az igavo-
nó barmok – a tehenek és az ökrök, a juhok, a lovak és a tevék, a szamarak – mind 
megbetegedtek és elpusztultak. Az Úr azonban határozottan kijelentette Mózes 
útján, hogy a vész a héberek állatait nem érheti és azok közül egy sem vész majd 
el. Amikor a Fáraó követeket küldött az izraeliták otthonaiba, igaznak bizonyult 
Mózes kijelentése: ’De különbséget tesz az Úr az Izrael barmai között és Egyip-
tom barmai között, és mindabból, ami Izrael fiaié, egy sem vész el’ (2Móz 9:4). A 
király azonban még mindig hajthatatlan volt.” – PP 224.

„Hirtelen sötétség telepedett meg a földön, sűrű és fekete sötétség ’és pedig 
tapintható sötétség’. Nemcsak nem volt világosság, hanem a levegő is olyan nyo-
mottá vált, hogy alig tudtak lélegzetet venni. ’Nem látták egymást, és senki sem 
kelt fel az ő helyéből három napig; de Izrael minden fiának világosság vala az ő 
lakhelyében’ (2Móz 10:23). A nap és a hold imádás tárgya volt az egyiptomiaknál. 
Ezzel a titokzatos sötétséggel a népet és az isteneiket egyaránt megverte, bünte-
téssel sújtotta az a hatalom, amely magáévá tette és felkarolta a héber rabszolgák 
ügyét.” – PP 229-230.
c. Milyen gondoskodást ígért meg az Úr népe számára? 5Móz 32:43; 

Zsol 103:8. Hogyan volt ez a gondviselés kibővítve az egyiptomiakra 
is a kilencedik csapás alatt? 

„Bármilyen félelmetes volt is ez az ítélet, mégis Isten könyörületének volt a 
bizonyítéka, és annak, hogy Isten nem akar pusztítani. Isten időt adott Egyiptom 
népének arra, hogy megtérjenek és bűnbánatot tartsanak, mielőtt elhozná rájuk 
az utolsó és legrettenetesebb csapást.” – PP 230.

2Mózes 8:20-24.
20Az Úr pedig monda Mózesnek: Kelj fel reggel és állj a Faraó eleibe; ímé kimegy a vizek felé, és mondd néki: Ezt mondja az Úr: Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem. 21Mert ha el nem bocsátod az én népemet, ímé én bocsátok te reád, a te szolgáidra és a te népedre és a te házaidra ártalmas bogarakat, és megtelnek az Égyiptombeliek házai ártalmas bogarakkal és a föld is, amelyen ők vannak. 22De különválasztom azon a napon a Gósen földét, amelyen az én népem lakik, hogy ne legyenek ott ártalmas bogarak, azért, hogy megtudd, hogy én vagyok az Úr ezen a földön. 23És különbséget tészek az én népem között és a te néped között. Holnap lészen e jelenség. 24És aképen cselekedék az Úr; jövének ugyanis ártalmas bogarak a Faraó házára és az ő szolgái házára, és egész Égyiptom földén pusztává lőn a föld az ártalmas bogarak miatt.

2Mózes 9:1-6; 10:22-23.
(9:1-6)  1És monda az Úr Mózesnek: Menj a Faraóhoz és beszélj vele: Ezt mondja az Úr, a héberek Istene: Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem: 2Mert ha nem akarod elbocsátani és tovább is tartóztatod őket: 3Ímé az Úr keze lészen a te mezei barmaidon, lovakon, szamarakon, tevéken, ökrökön és juhokon; igen nagy döghalál. 4De különbséget tesz az Úr az Izráel barmai között és Égyiptom barmai között, és mindabból, a mi Izráel fiaié, egy sem vész el. 5Időt is hagya az Úr, mondván: Holnap cselekszi az Úr ezt a dolgot a földön. 6Meg is cselekedé az Úr ezt a dolgot másodnapon, és elhulla Égyiptomnak minden barma, de az Izráel fiainak barma közül egy sem hullott el.(10:22-23)  22És kinyujtá Mózes az ő kezét az ég felé, és lőn sűrű setétség egész Égyiptom földén három napig. 23Nem látták egymást, és senki sem kelt fel az ő helyéből három napig; de Izráel minden fiának világosság vala az ő lakhelyében.

5Mózes 32:43.
Ujjongjatok ti nemzetek, ő népe! Mert ő megtorolja az ő szolgáinak vérét, bosszút áll az ő ellenségein, földjének és népének megbocsát!

Zsoltárok 103:8.
Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
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Kedd  Január 21.
3. A VARÁZSLÓK ELISMERIK VERESÉGÜKET
a. Mit tettek a varázslók a harmadik csapáskor? 2Móz 8:18-19.

„Ekkor azonban Isten parancsára Áron kinyújtotta kezét és a föld pora tet-
vekké változott Egyiptom egész területén. A Fáraó most is felszólította mágusait, 
hogy ők is tegyék meg ezt, de nem tudták. Ez nyilvánvalóvá tette, hogy Isten műve 
felette áll Sátán munkájának. Maguk a mágusok is zavarba ejtve elismerték, hogy 
’az Isten ujja ez’. A királyt azonban még ez a csapás sem indította meg.” – PP 223.
b. Mire utasította Isten Mózest a hólyagos fekély csapásával kapcsolat-

ban? 2Móz 9:8-10. Milyen jelentése volt a kemencéből való hamunak?

„Isten ezt az utasítást adta Mózesnek: ’Vegyétek tele markaitokat kemence-
hamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Fáraó szeme láttára’ (2Móz 9:8). Ennek 
a cselekménynek mély jelentősége volt. Ez események előtt négyszáz évvel Isten 
megmutatta Ábrahámnak népe jövendőbeli elnyomatását, mégpedig egy füstölgő 
kemence és egy égő fáklya jelképében. Isten ekkor azt is kijelentette, hogy ítéleteivel 
majd meglátogatja az elnyomókat, népét pedig nagy vagyonnal vezeti majd ki a fog-
ságból. Egyiptomban Izrael hosszú ideig bánkódott, sínylődött a szenvedések tüzes 
kemencéjében. Mózesnek ez a cselekedete biztosíték volt számukra, hogy Isten 
tudatában van szövetségének, és hogy eljött az idő megszabadításukra.” – PP 224.
c. Milyen hatása volt a hólyagoknak a varázslókra? 2Móz 9:11.

„Amint a hamut az ég felé szórták, a hamu finom részecskéi szétszóródtak 
Egyiptom egész területén. Ott azonban, ahol lehullottak és megtapadtak a föld 
színén, ’lőn az emberen és barmon hólyagosan fakadó fekély’ (2Móz 9:10). A 
papok és a mágusok eddig bátorították a Fáraót konokságában, most azonban – 
amikor az ítélet még őket is elérte – megváltoztatták véleményüket. Megveretve 
ettől az utálatos és fájdalmas betegségtől, az ő feldicsért hatalmuk hitványnak 
bizonyult. Képtelenek voltak többé az Izrael Istene elleni harcra. Egyiptom egész 
népének be kellett látnia a mágusokban, a varázslókban való bizakodás balgasá-
gát, hiszen saját magukat sem tudták megoltalmazni.” – PP 224.

2Mózes 8:18-19.
18És úgy cselekedének az írástudók is az ő varázslásukkal, hogy tetveket hozzanak elő, de nem teheték; és valának a tetvek emberen és barmon. 19És mondák az írástudók a Faraónak: Az Isten ujja ez. De kemény maradt a Faraó szíve, és nem hallgata reájok; amint mondotta vala az Úr.

2Mózes 9:8-10.
8Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára. 9Hogy porrá legyen Égyiptomnak egész földén, s emberen és barmon hólyagosan fakadó fekéllyé legyen Égyiptomnak egész földén. 10Vevének azért kemenczehamut és a Faraó elé állának, és Mózes az ég felé szórá azt; és lőn az emberen és barmon hólyagosan fakadó fekély.

2Mózes 9:11.
És az írástudók nem állhatnak vala Mózes előtt a fekély miatt; mert fekély vala az írástudókon s mind az Égyiptombelieken.
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Szerda  Január 22.
4. AZ EGYIPTOMIAK RETTEGÉSE
a. Hogyan figyelmeztette Isten az egyiptomiakat kegyelemből a hete-

dik csapásra vonatkozóan? Milyen eredménye volt? 2Móz 9:18-21.

„Az eső vagy a jégeső szokatlan esemény volt Egyiptomban. Olyan viharról 
pedig, amelyet megjövendöltek, eddig még sohasem tettek bizonyságot. A híra-
dás nagyon gyorsan terjedt, és mindazok, akik hittek az Úr szavának, beterelték 
a szarvasmarhákat, miközben azok, akik megvetették a figyelmeztetést, a mezőn 
hagyták azokat. Így Isten irgalma még az ítélet közepette is megmutatkozott. 
Isten próbára tette a népet, és ez a próba megmutatta, hogy Isten hatalmának a 
kinyilatkoztatása hány embert vezetett Isten félelmére…

Rom és pusztaság jelezte a pusztító angyal ösvényét. Egyedül Gósen földjét kí-
mélte meg Isten. Ezzel megmutatta az egyiptomiaknak, hogy az egész föld az élő 
Isten ellenőrzése alatt áll, és hogy még az elemek is engedelmeskednek szavának, 
és csak a neki való engedelmességben van biztonság.” – PP 226-227.
b. Hogyan fejezték ki a Fáraó szolgái, hogy félnek Istentől, miután Isten 

figyelmeztette az egyiptomiakat a nyolcadik csapásra, a sáskákra?            
2Móz 10:7.

„A fáraó tanácsosai megdöbbenten álltak. A nemzet nagy veszteséget szenve-
dett el a szarvasmarhák elpusztulásával. Sok embert a jégeső ölt meg. Az erdők fái 
letörtek és kidőltek. A gabonaföldek termése megsemmisült. Egyiptom gyorsan 
elvesztette mindazt, amit a héberek munkájából szerzett. Az egész országot az 
éhínség fenyegette. A fejedelmek és a tanácsosok ott tolongtak a király körül és 
haragosan azt kérdezték: ’Meddig lesz még ez mi nékünk romlásunkra? Bocsásd 
el azokat az embereket, hogy szolgáljanak az Úrnak az ő Istenüknek. Még sem 
veszed-é eszedbe, hogy elvész Egyiptom?’ (2Móz 10:7).” – PP 228.
c. Mindezen történtek után, miként fejezte ki a Fáraó, hogy még min-

dig nem akar minden izraelitát elengedni? 2Móz 10:8-11.

„A Fáraó arra törekedett, hogy kemény munkával elpusztítsa az izraelitákat, most 
pedig úgy tett, mintha nagyon érdekelné őt a jólétük és gyengéden gondoskodna 
gyermekeikről. Valójában azonban csak azért akarta az asszonyokat és a gyermeke-
ket otthon tartani, hogy ily módon biztosítsa a férfiak visszatérését.” – PP 229.

2Mózes 9:18-21.
18Ímé holnap ilyenkor igen nagy jégesőt bocsátok, amelyhez hasonló nem volt Égyiptomban az napságtól fogva hogy fundáltatott, mind ez ideig. 19Most annakokáért küldj el, hajtasd be barmaidat és mindenedet, valamid a mezőn van; minden ember és barom, amely a mezőn találtatik és házba nem hajtatik, - jégeső szakad arra, és meghal. 20Aki a Faraó szolgái közűl az Úr beszédétől megfélemedék, szolgáit és barmait házakba futtatá. 21Aki pedig nem törődék az Úr beszédével, szolgáit és barmát a mezőn hagyá.

2Mózes 10:7.
A Faraó szolgái pedig mondának őnéki: Meddig lesz még ez mi nékünk romlásunkra? Bocsásd el azokat az embereket, hogy szolgáljanak az Úrnak az ő Istenöknek. Még sem veszed-é eszedbe, hogy elvész Égyiptom?

2Mózes 10:8-11.
8És visszahozák Mózest és Áront a Faraóhoz s monda ez nékik: Menjetek el, szolgáljatok az Úrnak a ti Istenteknek. Kik s kik azok, akik elmennek? 9Mózes pedig monda: A mi gyermekeinkkel és véneinkkel megyünk, a mi fiainkkal és leányainkkal, juhainkkal és barmainkkal megyünk, mert az Úrnak innepet kell szentelnünk. 10Monda azért nékik: Úgy legyen veletek az Úr, amint elbocsátlak titeket és gyermekeiteket! Vigyázzatok, mert gonoszra igyekeztek. 11Nem úgy! menjetek el ti férfiak és szolgáljatok az Úrnak, mert ti is ezt kívántátok. És elűzék őket a Faraó színe elől.
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Csütörtök  Január 23.
5. A LÁZADÁS EGY DÖNTÉS
a. Mi volt a Fáraóra gyakorolt hatása Isten egymást követő ítéleteinek? 

2Móz 9:7,35; 10:3.

„Isten szolgái útján szól az emberekhez, figyelmezteti, inti őket és megdorgálja 
bűneikért. Isten mindnyájunknak alkalmat ad arra, hogy kiigazítsuk tévedésein-
ket, mielőtt azok meghatároznák és rögzítenék jellemünket. Ha azonban nem en-
gedjük meg, hogy Isten segítsen, ha nem akarunk megjavulni, akkor az isteni ha-
talom és erő nem lép közbe saját tevékenységünk ellensúlyozására. Könnyebbnek 
találjuk azt az utat, amelyet egyszer végigjártunk, és megkeményítjük szívünket 
a Szentlélek befolyásával szemben. A világosság további elvetése, az erőteljesebb 
befolyást is eredménytelenné és hatástalanná teszi.” – PP 225-226.
b. Melyik bűnhöz hasonlítható az, ahogyan a Fáraó elhatározta magát 

az Isten elleni lázadásra, és milyen eredménye van egy ilyen döntés-
nek mindig? 1Sám 15:23.er; Péld 28:14.

„Ha hitetlen vakmerőséggel vagy balga közömbösséggel nyilvánítjuk ki ma-
gatartásunkat az isteni hatalommal szemben, akkor azt fogjuk learatni, amit 
vetettünk. Éppen így sokszor a keresztény emberek sokasága csak azért jelenik 
meg a templomban, hogy közömbös nyugalommal hallgassák meg azokat az 
isteni igazságokat, amelyek egyszer felkavarták lelküket. Mindazok, akik nem-
törődömséget és az igazsággal szemben ellenállást vetnek, azt is aratják az aratás 
idején.” – PP 226.

Péntek  Január 24.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan bizonyultak az egyiptomi istenek alsóbbrendűnek a menny Istené-

től az első és második csapás alkalmával?
2. Hogyan fejezte ki Isten az ő gondviselését a csapások közben népe és az 

egyiptomiak iránt is?
3. Miként győztek a tetvek és a hólyagok a varázslókon? 
4. Hogyan mutatták ki az egyiptomiak, hogy hittek Isten szavának a közelgő 

jégeső csapását illetően? Hogyan tudjuk megmutatni az Isten Igéjében való 
hitünket?

5. Melyik két hozzáállás vezet hitetlenséghez?

2Mózes 9:7; 35; 10:3.
(9:7) 7El is külde a Faraó, és ímé egy sem hullt vala el az Izráeliták barma közül: de a Faraó szíve kemény maradt, és nem bocsátá el a népet. 35És kemény maradt a Faraó szíve, és nem bocsátá el az Izráel fiait, amint megmondotta vala az Úr Mózes által.(10:3) És beméne Mózes és Áron a Faraóhoz és mondának néki: Ezt mondja az Úr, a héberek Istene: Meddig nem akarod még magadat megalázni én előttem? Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem.

1Sámuel 15:23. er.
Mert, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. 

Példabeszédek 28:14.
Boldog ember, aki szüntelen retteg; aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
a tanzániai misszió részére

Tanzánia egy kelet-afrikai ország, amely 
hatalmas sivatagi területeiről ismeretes. Itt 
található a Serengeti Nemzeti Park síksága, 
a szafarik Mekkája (elefántok, oroszlánok, 
leopárdok, bölények és orrszarvúk sokasá-
ga) és a Kilimandzsáró Nemzeti Park, Af-
rika legmagasabb hegyével. Tengerpartjánál 
fekvő trópusi szigetek Zanzibár és Mafia, 
valamint tengeri parkja, melybálnáknak, cá-
páknak és korallzátonyoknak ad otthont. 

Bár nem állnak rendelkezésre vallási statisz-
tikák Tanzániáról, vallási vezetők és szociológusok 
úgy becsülik, hogy a muszlimok és keresztények körülbelül hasonló számban 
vannak, mindegyik a népesség 30-40 százalékát teszi ki, a többiek pedig a 
világ más vallásait gyakorolják vagy a helyi ősi vallásokat vagy vallás nélküli 
emberek. A népesség 2016-ban 55,57 millió volt. Tanzánia hivatalos nyelve a 
szuahéli és az angol, viszont összesen 126 helyi nyelv van.

Tanzánia harminc területre (mkoa) oszlik fel, huszonöt a kontinensen és 
öt Zanzibár-szigeten van.

A megújulás és reformáció üzenete a kenyai hittestvérek által jutott el ide. 
Segítettek és folyamatosan segítenek bennünket németországi hittestvéreink 
is. A Generál Konferencia Szombati Bibliai Tanulmányokat nyomtat szuahéli 
nyelven a Ruanda Unió által, Tanzánia közelében. A szuahéli nyelvet minden 
kelet-afrikai országban beszélik. 

A munka mostanra addig a pontig fejlődött, hogy egy központot kell lét-
rehoznunk. Úgy hisszük, hogy Dar es Salaam város lesz erre a legmegfelelőbb 
hely. Dar es Salaam, vagy egyszerűen csak Dar, korábban Mzizima néven 
volt ismert, mint a régebbi főváros. Ez a legnépesebb város Tanzániában és 
területileg fontos gazdasági központ. A szuahéli tengerparton helyezkedik el, 
a világ leggyorsabban növekvő városai közé tartozik. Dar egy multikulturális 
város, otthont ad az afrikai-tanzániai, az arab és dél-ázsiai közösségeknek, az 
angol és német külföldieknek, a katolikusoknak, lutheránusoknak és muszli-
moknak. Ideális hely központunk részére, mivel megkönnyíti missziómun-
kánkat az egész országra kiterjedően.

A Szombatiskola minden tagját kérjük világszerte, hogy bőkezűen ada-
kozzanak erre a tervre. Előre is köszönjük segítségeteket! Térítse meg az Úr 
bőségesen nagylelkűségeteket az Afrikában működő munkája mentén.

Hittestvéreitek a Tanzániai Misszióból

2020. február 1.
Szombat

TANZÁNIA

KENYA

UGANDA

BURUNDI

RUANDA

Viktória -
tó 

Indiai-
óceán

Nairobi

Kampala
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A PÁSKA ÜNNEPE
 „Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának 

testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.” (Jn 6:53)
„Krisztus követőinek részeseknek kell lenniük az Ő tapasztalatában. Úgy kell 

elfogadniuk Isten szavát, hogy ez legyen életük és tetteik mozgatórugója. Krisztus 
erejével el kell változniuk az Ő hasonlatosságára, és vissza kell tükrözniük az iste-
ni jellemvonásokat. Enniük kell Krisztus testét és inniuk Krisztus vérét, különben 
nincs bennük élet.” – PP 234.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 231-236. (A Páska ünnepe)

Vasárnap  Január 26.
1. EGY KÖNYÖRÜLETES FIGYELMEZTETÉS
a. Hogyan tekintettek Mózesre az egyiptomiak? 2Móz 11:3.ur.

b. Milyen ítéletet jeleztek előre a tizedik csapást megelőzően? Mit tett 
Fáraó és az ő szolgái? 2Móz 11:1, 4-8; 12:12.

c. Mit tanulhatunk Isten jelleméről a sok figyelmeztetéssel kapcsolat-
ban, melyeket a tizedik csapás előtt küldött az egyiptomiak részére? 
2Pt 3:9.

„Az az ítélet, amelytől az Úr elsősorban óvta Egyiptomot, az az ítélet volt, amely 
utolsóként sújt le az egyiptomiakra. Isten hosszútűrő és bővölködik az irgalmas-
ságban. Gyengéden gondoskodik azokról, akiket a saját képmására teremtett. Ha 
Egyiptomot termésük, nyájaik és csordáik elvesztése bűnbánatra készteti, akkor 
a csapások nem sújtanak le gyermekeikre. De ők konokul ellenálltak az isteni 
parancsnak, és ezért az Úr most készült lesújtani rájuk utolsó és legrettenetesebb 
csapásával.” – PP 231.

„Nem az Úr akarata, hogy bárki is elvesszen. Kegyelme felmérhetetlen.” – UL 150.

2020. február 1.
Szombat

Napnyugta: H  16:44 
Ro 17:28

5. Tanulmány

2Mózes 11:3.ur.
A férfiú Mózes is igen nagy vala Égyiptom földén a Faraó szolgái előtt és a nép előtt.

2Mózes 11:1; 4-8; 12:12.
1Az Úr pedig monda Mózesnek: Még egy csapást hozok a Faraóra és Égyiptomra; azután elbocsát titeket innen; amikor mindenestől elbocsát, űzve hajt el titeket innen.4És monda Mózes: Ezt mondja az Úr: Éjfél körűl kimegyek Égyiptomba. 5És meghal Égyiptom földén minden elsőszülött, a Faraónak elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székében űl, a szolgálónak első szülöttéig, aki malmot hajt; a baromnak is minden első fajzása. 6És nagy jajgatás lesz egész Égyiptom földén, amelyhez hasonló nem volt és hasonló nem lesz többé. 7De Izráel fiai közűl az eb sem ölti ki nyelvét senkire, az embertől kezdve a baromig; hogy megtudjátok, hogy különbséget tett az Úr Égyiptom között és Izráel között. 8És mindezek a te szolgáid lejönnek hozzám és leborulnak előttem, mondván: Eredj ki te és mind a nép, amely téged követ, és csak azután megyek el. És nagy haraggal méne ki a Faraó elől.(12:12) Mert általmégyek Égyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az embertől kezdve a baromig, és Égyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.

2Péter 3:9.
Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.
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Hétfő  Január 27.
2. A PÁSKA ELRENDELÉSE
a. Kik fogyaszthattak a húsvéti bárányból? 2Móz 12:43, 48, 49.

b. Mit kellett tenniük az izraelitáknak a vérrel, és mi volt a célja ennek 
az utasításnak? 2Móz 12:7, 13, 23.

„A rabszolgáknak szabadságuk elnyerése előtt meg kellett mutatniuk a nagy 
szabadításban való hitüket, amely már majdnem eljött. A vér jelével kellett ellát-
niuk házaikat, el kellett különíteniük magukat, családjaikat és hozzátartozóikat 
az egyiptomiaktól és saját lakásaikban kellett összegyülekezniük. Ha az izraeliták 
a nekik adott utasítások valamelyikének nem engedelmeskedtek volna; ha gyer-
mekeiket nem különítik el az egyiptomiaktól; ha levágták volna a bárányt, de 
elmulasztották volna az ajtófélfákat meghinteni a bárány vérével, vagy ha valaki 
kiment volna a házból, akkor nem lettek volna biztonságban. Őszintén hihették, 
hogy mindent megtettek, amit kellett, de ez a hiedelmük nem mentette volna meg 
őket. Mindazok, akik elmulasztották az Úr utasításait végrehajtani, elvesztették 
volna elsőszülöttjüket a pusztító keze által.

A nép engedelmességével bizonyította élő hitét. Éppen így, akik abban re-
ménykednek, hogy Krisztus vérének érdemei által üdvözülnek, tudniuk kell, hogy 
üdvösségük érdekében nekik maguknak is tenniük kell valamit. Mivel egyedül 
csak Krisztus az, aki megmenthet bennünket bűneink büntetésétől, ezért el kell 
fordulnunk a bűntől az engedelmesség felé. Az ember hit által üdvözül és nem 
cselekedetei által, de a hitnek cselekedetekben kell megmutatkoznia.” – PP 235.
c. Ki végezte  a húsvéti bárány leölését és a vér felhintését az ajtófélfára? 

2Móz 12:21-22. Milyen jelentősége van ennek számunkra ma?

„Az apának a család papjaként kellett tevékenykednie, és ha ő meghalt, a leg-
idősebb fiúnak kellett végeznie az ajtófélfa vérrel való meghintésének ünnepélyes 
cselekményét. Ez annak a munkának a jelképe, amit minden családban el kell 
végezni. A szülőknek össze kell gyűjteniük gyermekeiket otthonukban és be kell 
mutatniuk előttük Krisztust, mint húsvéti Bárányukat. Az apa szentelje Istennek 
otthona minden lakóját és végezzen olyan munkát, amelyet a húsvét ünnepe je-
lent. Veszélyes dolog ezt az ünnepélyes kötelességet más kezekre bízni.” – BO 275.

2Mózes 12:43; 48; 49.
43 És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: Ez a Páskha rendtartása: Egy idegen származású se egyék abból.48És ha jövevény tartózkodik nálad, és páskhát akarna készíteni az Úrnak: metéltessék körűl minden férfia, és úgy foghat annak készítéséhez, és legyen olyan, mint az országnak szülötte. Egy körűlmetéletlen se egyék abból. 49Egy törvénye legyen az ott születettnek és a jövevénynek, aki közöttetek tartózkodik.

2Mózes 12:7, 13,23.
7És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.13 És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földét.23Mikor általmegy az Úr, hogy megverje az Égyiptombelieket és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen: elmegy az Úr az ajtó mellett és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba.

2Mózes 12:21-22.
21Előhívá tehát Mózes Izráel minden véneit és monda nékik: Fogjatok és vegyetek magatoknak bárányt családaitok szerint és öljétek meg a páskhát. 22És vegyetek egy kötés izsópot és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófelet abból a vérből, amely az edényben van; ti közűletek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig.



2828 A PUSZTAI VÁNDORLÁS 1. RÉSZ – 2020. január - március 

Kedd  Január 28.
3. A PÁSKA JELENTŐSÉGE
a. Hogyan fogyasztották el az izraeliták a bárányt és a húsvéti ünnep 

egyéb ételeit? 2Móz 12:8-11. Milyen változás történt, miután saját 
földjükre telepedtek le?

„Az Egyiptomból való szabadulás idejében Izrael gyermekei állva ették meg 
a húsvéti vacsorát, felövezett derékkal és vándorbottal a kezükben, készen az 
indulásra, vándorútjuk megkezdésére (Vö. 2Móz 12:11). Ez a mód, amellyel 
megünnepelték ezt az isteni elrendelést, összhangban volt akkori állapotukkal 
és körülményeikkel, mert éppen kivonuló félben voltak Egyiptom földéről, hogy 
megkezdjék fáradságos és nehéz vándorlásukat a pusztaságon át. Krisztus idejé-
re azonban a helyzetük gyökeresen megváltozott. Most nem egy idegen földről 
voltak kiinduló félben, hanem saját országukban laktak. Összhangban azzal a 
nyugalommal, amivel Isten választott népeként megajándékozta őket, már fekvő 
helyzetben vettek részt a húsvéti vacsorán.” – JÉ 560.
b. Hogyan tartották meg az izraeliták gyermekeik emlékezetében a ki-

vonulás csodálatos voltát? 2Móz 12:26-27.

„A húsvét az egyiptomi fogságból, rabszolgaságból való megszabadításnak 
a megemlékezésére szolgált. Isten parancsolta meg azt, hogy évről-évre, mikor a 
gyermekek megkérdezik ennek az elrendelt ünnepnek értelmét, akkor a megszaba-
dítás történetét ismét és ismét beszéljék el nekik. Ezt a csodálatos szabadulást ilyen 
módon kellett frissen tartani minden egyes nemzedék emlékezetében.” – JÉ 559.
c. Milyen kapcsolat van a Páska ünnepe és az Úrvacsora szertartása 

között? Mire emlékeztet bennünket ez az ünnepély? Mt 26:17-19, 
26-29; 1Kor 11:26.

„Mikor tanítványaival megette a húsvéti vacsorát, akkor ennek a helyettesítése 
szerezte ezt a szolgálatot, amelynek nagy áldozata emlékjeléül kellett szolgálnia. 
A zsidó nemzeti ünnep érvénye örökre megszűnt. Azt a szolgálatot, amelyet 
Krisztus akkor és ott elrendelt, figyelembe kellett és kell venni minden követő-
jének, minden országban és minden korszakban… Az Úrvacsorát Jézus annak 
a nagy szabadításnak a megemlékezésére rendelte el, amit Ő eszközölt ki halála 
eredményeként. Amíg Krisztus másodszor is eljön hatalommal és dicsőséggel, 
ezt az isteni elrendelést kell megünnepelnünk. Ez az az eszköz, amellyel Krisztus 
nagy művét frissen kell tartanunk emlékezetünkben.” – JÉ 559.

2Mózes 12:8-11.
8A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű fűvekkel egyék meg azt. 9Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét, lábszáraival és belsejével együtt. 10És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy a mi megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg. 11És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az.

2Mózes 12:26-27.
26Mikor pedig a ti fiaitok mondandják néktek: Micsoda ez a ti szertartástok? 27Akkor mondjátok: Páskha-áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izráel fiainak házai mellett Égyiptomban, mikor megverte az Égyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. És a nép meghajtá magát és leborula.

Máté 26:17-19, 26-29.
17A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok, mondván: Hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a husvéti bárányt? 18Ő pedig monda: Menjetek el a városba ama bizonyos emberhez, és ezt mondjátok néki: A Mester üzeni: Az én időm közel van; nálad tartom meg a husvétot tanítványaimmal. 19És úgy cselekedének a tanítványok, amint Jézus parancsolta vala nékik; és elkészíték a husvéti bárányt. 26Mikor pedig evének, vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adá a tanítványoknak, és monda: Vegyétek, egyétek; ez az én testem. 27És vevén a poharat és hálákat adván, adá azoknak, ezt mondván: Igyatok ebből mindnyájan; 28Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. 29Mondom pedig néktek, hogy: Mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind ama napig, amikor újan iszom azt veletek az én Atyámnak országában.

1Korinthus 11:26.
Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend.



 

29295. Tanulmány - A PÁSKA ÜNNEPE

Szerda  Január 29.
4. A SZIMBÓLUM ÉS A VALÓSÁG
a. Kit jelképezett a húsvéti bárány? Jn 1:29; 1Kor 5:7.

„Isten arra vágyott, hogy megértesse velük: az Ő szeretetéből fakad az az aján-
dék, amely megbékélteti a népet vele.” – JÉ 85.

„Az áldozati bárány ábrázolja ’Isten Bárányát’, akiben van a mi üdvösségünk 
egyedüli reménysége. Az apostol mondja: ’a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, 
megáldoztatott érettünk’ (1Kor 5:7). Az nem volt elegendő, hogy a páska bárányt 
levágják, a vérét még az ajtófélfára is fel kellett hinteniük. Éppen így Krisztus 
vérének érdemeit el kell fogadnia az embernek. Nem elég hinnünk, hogy Jézus 
Krisztus meghalt az egész világért, hanem azt is hinnünk kell, hogy személy 
szerint értünk is meghalt. Az engesztelő áldozatot úgy kell elfogadnunk, mint 
amelyet Krisztus személyesen értünk hozott.” – PP 233.
b. Kit szimbolizált a kenyér? Mire emlékeztessen ez bennünket? Jn 

6:47,48, 51.

„Krisztus halálának köszönhetjük még ezt a földi életünket is. Az a kenyér, 
amelyet megeszünk, az ő megtört testének a hozama. Azt a vizet, amit megiszunk, 
kiontott vérével vásároltuk meg. Egyetlen ember: sem szent, sem bűnös, nem eszi 
úgy meg mindennapi ételét, hogy ne Krisztus testével és vérével táplálkozna. 
A Golgota keresztjét minden falat kenyérre, amit megeszünk, rányomták. Ez a 
kereszt tükröződik vissza minden csepp vízben, amelyet megiszunk. Mindezt 
Krisztus az Ő nagy áldozata jelképeiben tanította meg nekünk. Az a világosság, 
amely a felház helyiségében megtartott úrvacsorai istentiszteletből ragyog, szen-
teli meg a mindennapi életünk fenntartásához szükséges élelmiszereket. Családi 
ebédlőasztalunk az Úr asztalává válik, és minden étkezésünk szentséggé.

Krisztus szavai azonban mennyivel nagyobb mértékben bizonyulnak igaznak 
lelki életünkkel kapcsolatban. Krisztus kijelenti: ’Aki eszi az én testemet és issza az 
én véremet, örök élete van annak’ (Jn 6:54). A Golgota keresztjén érettünk kiontott 
élet elfogadásával tudunk csak szent, istenfélő életet élni. Ezt az életet pedig csak 
Krisztus szavainak megvallása útján kapjuk meg, és az által, ha azokat a dolgokat 
cselekedjük, amelyeket Krisztus megparancsolt. Így válunk eggyé vele.(Jn 6:54, 
56-57). A szent úrvacsorára ez az íráshely különleges értelemben vonatkozik. Mi-
kor hittel Urunk nagy áldozatáról elmélkedünk, akkor Krisztus életével kerülünk 
szoros kapcsolatba, és minden úrvacsorából új és nagyobb erőt merítünk. Az is-
tentiszteleti formák olyan élő kapcsolatot teremtenek, mely által a hívő összekötte-
tésbe kerül Krisztussal, és így összeköttetésbe az Atyával is. Különleges értelemben 
ez egy kapcsolatot formál a független emberi lények és Isten között.” – JÉ 567.

János 1:29.
Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!

1Korinthus 5:7.
Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, aminthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.

János 6:47, 48, 51.
47Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak. 48Én vagyok az életnek kenyere.51Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért.
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Csütörtök  Január 30.
5. A TIZEDIK CSAPÁS – AZ ELSŐSZÜLÖTT HALÁLA
a. Ismertesd a tizedik csapást! 2Móz 12:29-30.

b. Hogyan űzték ki az izraelitákat Egyiptom földjéről? Miért? 2Móz 
12:31-33.

„Egyiptom hatalmas területén a családok büszkesége letört. A levegőt a 
gyászolók sírása és jajgatása töltötte be. A király és udvarnokai sápadt arccal és 
remegő végtagokkal rémülten álltak a rettenetes esemény miatt. Fáraónak eszébe 
jutott gőgös kijelentése: ’Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak, és elbocsássam 
az Izráelt? Nem ismerem az Urat és nem is bocsátom el Izráelt’ (2Móz 5:2). Eget-
verő büszkesége most porba hullott és alázatossággá változott. Magához hívatta 
Mózest és Áront még az éjszaka folyamán és ezt mondta nekik: ’Keljetek fel, 
menjetek ki az én népem közül, mind ti, mind Izráel fiai és menjetek, szolgál-
jatok az Úrnak, amint mondátok. Juhaitokat is, barmaitokat is vegyétek, amint 
mondátok… és menjetek el és áldjatok engem is. És az egyiptombeliek erősen 
rajta valának, hogy a népet mentül hamarább kiküldhessék az országból; mert azt 
mondják vala: mindnyájan meghalunk’ (2Móz 12:31-33).” – PP 236.

Péntek  Január 31. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan mutatott Isten kegyelmet figyelmeztetéseiben mindenegyes csapás 

előtt, de különösen a tizediket megelőzően? 
2. Miként szemlélteti a Páska ünnepe, hogy a hitnek és a cselekedeteknek össze 

kell fonódniuk? Hogyan kapcsolódik ez a saját személyes tapasztalatomhoz?
3. Milyen szabadulásra emlékeztet az Úrvacsora szertartása? Miért szükséges 

ezt rendszeresen gyakorolnunk? 
4. Hogyan tehetjük alkalmassá lelkünket Krisztus megmentő vérére?
5. Hogyan eshetünk abba a helyzetbe, mint Fáraó, hogy néha addig várunk, 

amíg Isten megaláz bennünket, hogy engedelmeskedjünk szavának?

2Mózes 12:29-30.
29Lőn pedig éjfélkor, hogy megöle az Úr minden elsőszülöttet Égyiptomnak földén, a Faraónak elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székiben űl vala, a tömlöczbeli fogolynak elsőszülöttéig és a baromnak is minden első fajzását. 30És fölkele a Faraó azon az éjszakán és mind az ő szolgái és egész Égyiptom, és lőn nagy jajgatás Égyiptomban; mert egy ház sem vala, melyben halott ne lett volna.

2Mózes 12:31-33.
31És hívatá Mózest és Áront éjszaka és monda: Keljetek fel, menjetek ki az én népem közűl, mind ti, mind Izráel fiai és menjetek, szolgáljatok az Úrnak, amint mondátok. 32Juhaitokat is, barmaitokat is vegyétek, amint mondátok és menjetek el és áldjatok engem is. 33És az Égyiptombeliek erősen rajta valának, hogy a népet mentül hamarább kiküldhessék az országból; mert azt mondják vala: mindnyájan meghalunk.
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EGYIPTOM ELHAGYÁSA
„És lőn a négyszázharminc esztendő végén, lőn pedig ugyanazon 

napon, hogy az Úrnak minden serege kijöve Egyiptomnak földéről.” 
(2Móz 12:41)

„Ahogy a csillagok haladnak roppant körforgásukban a számukra kijelölt pá-
lyán, úgy Isten sem siet és nem is késik szándéka véghezvitelében.” – JÉ 23.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 237-239. (Kivonulás – részlet)

Vasárnap  Február 2.
1. ELŐKÉSZÜLET A TÁVOZÁSRA
a. Mit kértek a zsidók az egyiptomi kemény munkájuk és szenvedésük 

fejében? Miért teljesítették kérésüket az egyiptomiak? 2Móz 12:33, 
35, 36.

b. Milyen volt az Egyiptomot elhagyó csoport? 2Móz 12:37-39.

„Meglehetősen sok olyan egyiptomi volt, akit az Egyiptomban látott jelek rá-
vezettek, hogy elismerjék a héberek Istenét, mint egyedül igaz Istent… Megígér-
ték, hogy mostantól fogva Izrael Istenét választják Istenüknek. Úgy döntöttek, 
hogy elhagyják Egyiptomot és Izrael gyermekeivel tartanak, hogy az ő Istenüket 
imádják.” – TII 16.

„Kivonultak Izrael fiai ’mintegy hatszázezeren gyalog, csupán férfiak a gyer-
mekeken kívül. Sok elegy nép is méne fel velök’ (2Móz 12:37-38). Ebben a so-
kaságban nemcsak olyanok voltak, akik hittel elfogadták Izráel Istenét, de nagy 
számban voltak egyiptomiak is, akik csak el akartak menekülni a csapások elől, 
vagy pusztán kíváncsiságból csatlakoztak a menetelőkhöz. Ez az osztály mindig 
is akadályt és csapdát jelentett Izraelnek.” – PP 237.

2020. február 8.
Szombat

Napnyugta: H  16:55
Ro 17:38

6. Tanulmány

2Mózes 12:33, 35, 36.
 33 És az Égyiptombeliek erősen rajta valának, hogy a népet mentül hamarább kiküldhessék az országból; mert azt mondják vala: mindnyájan meghalunk.35 Az Izráel fiai pedig Mózes beszéde szerint cselekedének és kérének az Égyiptombeliektől ezüst edényeket és arany edényeket, meg ruhákat.  36 Az Úr pedig kedvessé tette vala a népet az Égyiptombeliek előtt, hogy kérésökre hajlának és kifoszták az Égyiptombelieket.

2Mózes 12:37-39.
37És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül. 38Sok elegy nép is méne fel velök; juh is, szarvasmarha is, felette sok barom. 39És sütének a tésztából, melyet Égyiptomból hoztak vala, kovásztalan pogácsákat, mert meg nem kelhet vala, mivelhogy kiűzetének Égyiptomból és nem késhetének s még eleséget sem készítének magoknak.
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Hétfő  Február 3. 
2. EMLÉKEZÉS A JÖVEVÉNYSÉGRE
a. Meddig laktak jövevényként idegen földön Ábrahám és leszárma-

zottai? Hány generációig maradtak Egyiptomban? 2Móz 12:40-41; 
1Móz 15:13-16.

b. Miként vagyunk mi is jövevények ezen a földön? Zsid 11:13-16.

„Cselekedeteikkel [a tanítványok] állandóan azt bizonyították, hogy ez a világ 
nem otthonuk, állampolgárságuk odafent van. Egy jobb hazát kerestek, egy meny-
nyeit. Beszélgetésük és érzelmeik mennyei dolgokról szóltak. E világon voltak, 
de nem e világé. Lelkiekben és cselekedetekben elkülönültek a világ irányelveitől 
és szokásaitól. Mindennapi példájukkal igazolták, hogy Isten dicsőítésére élnek. 
Nagy érdeklődésüket, mint ahogyan Mesterükét is, az emberek üdvössége kötötte 
le.” – LHU 325.
c. A Páska emlékezetére, milyen kívánalma volt Istennek az ember és 

az állat elsőszülöttére vonatkozóan? 2Móz 13:2, 11-15; 4Móz 3:13. 
Milyen leckére tanított ez a törvény?

„Úgy az ember, mint az állat elsőszülöttje az Úré kellett legyen. Ezeket az ál-
dozatokat csak váltságdíjjal tarthatták meg annak elismeréseként, hogy amikor az 
elsőszülöttek Egyiptomban elpusztultak, akkor Izrael elsőszülötteit Isten kegyelme-
sen megőrizte, a bemutatott engesztelő áldozatért életben maradhattak.” – PP 233.

„Miután Isten elrendelte a szentélyszolgálatot, kiválasztotta Lévi törzsét, 
hogy Izrael népe elsőszülöttei helyett ők végezzék a szent hely szolgálatát. De 
az elsőszülöttet továbbra is Isten tulajdonának kellett tekinteni, és a megszabott 
váltságdíjjal kellett visszavásárolni.

Az elsőszülött bemutatásának törvénye tehát különleges jelentőséggel bírt. 
Egyrészt emlékeztetett arra, hogy az Úr milyen csodálatos módon szabadította 
meg Izrael gyermekeit, másrészt előképe lett annak a nagyobb szabadulásnak, 
amelyet Isten egyszülött Fia szerez. Amiképpen az ajtófélre hintett vér megoltal-
mazta Izrael elsőszülötteit, ugyanúgy Krisztus vére az az erő, amely megmenti a 
világot.” – JÉ 35.

2Mózes 12:40-41.
40Az Izráel fiainak lakása pedig, a míg Égyiptomban laknak, négyszáz harmincz esztendő vala. 41És lőn a négyszáz harmincz esztendő végén, lőn pedig ugyanazon napon, hogy az Úrnak minden serege kijöve Égyiptomnak földéről.

1Mózes 15:13-16.
13És monda az Úr Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig. 14De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annakutánna kijőnek nagy gazdagsággal. 15Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben. 16Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be.

Zsidók 11:13-16.
13Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. 14Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. 15És hogyha eszökbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre. 16Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.

2Mózes 13:2, 11-15.
2Nékem szentelj minden elsőszülöttet, valami megnyitja az ő anyjának méhét az Izráel fiai között, akár ember, akár barom, enyim legyen az.11Ha pedig beviénd téged az Úr a Kananeusok földére, amiképen megesküdött néked és a te atyáidnak, és azt néked adándja: 12Az Úrnak ajánld fel akkor mindazt, a mi az ő anyjának méhét megnyitja, a baromnak is, a mi néked lesz, minden méhnyitó fajzását; a hímek az Úré. 13De a szamárnak minden első fajzását báránynyal váltsd meg; ha pedig meg nem váltod, szegd meg a nyakát. Az embernek is minden elsőszülöttét megváltsd a te fiaid közül. 14És ha egykor a te fiad téged megkérdez, mondván: Micsoda ez? akkor mondd néki: Hatalmas kézzel hozott ki minket az Úr Égyiptomból, a szolgálatnak házából. 15És lőn, mikor a Faraó megátalkodottan vonakodék minket elbocsátani: megöle az Úr minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az ember elsőszülöttétől a barom első fajzásáig; azért áldozok én az Úrnak minden hímet, mely anyja méhét megnyitja, és megváltom az én fiaimnak minden elsőszülöttét.

4Mózes 3:13.
Mert enyém minden elsőszülött; amikor megöltem minden elsőszülöttet Égyiptom földén, magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izráelben; akár ember, akár barom, enyéim legyenek: én vagyok az Úr.
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Kedd  Február 4.
3. ISTEN VEZETÉSÉT KÖVETNI
a. Mi volt József vágya, amelyet az Izraeliták teljesítettek Egyiptom el-

hagyásakor? 1Móz 50:25; 2Móz 13:19.

„Egyiptomból való eltávozásuk alkalmával Izrael fiai értékes örökségüket, Jó-
zsef csontjait is magukkal vitték, amelyek olyan régóta várakoztak Isten ígéretének 
beteljesedésére, és amelyek rabszolgaságuk sötét évei alatt mindig a szabadulásra 
emlékeztették őket.” – PP 238.
b. Miért kellet hosszú kerülővel eljutniuk az ígéretföldjére, ahelyett, 

hogy egyenesen odamentek volna? 1Móz 13:17-18.

„A Kánaánba vezető közvetlen út követése helyett – amely a filiszteusok 
országán vitt át – az Úr dél felé irányította őket, a Vörös-tenger partja irányá-
ba… Ha megkísérlik, hogy Filiszteán átmenjenek, akkor ellenállásba ütköznek. 
Mert a filiszteusok uruktól menekülő rabszolgáknak tekintették volna őket, és 
nem haboztak volna a megtámadásukkal. Az izraeliták nem voltak felkészülve, 
hogy megütközzenek a filiszteusok hatalmas, harcos népével. Kevés ismeretük 
volt Istenről, és benne való hitük is kicsi volt, és minden bizonnyal megrémültek 
volna. Nem voltak felfegyverkezve és nem szoktak hozzá a háborúskodáshoz. A 
hosszú évtizedekig tartó rabszolgaság bátortalanná tette őket és kiölte belőlük a 
harcias szellemet, ezen kívül az is megnehezítette helyzetüket, hogy feleségeik, 
gyermekeik, nyájaik és csordáik is velük voltak. Isten azzal, hogy a Vörös-tenger 
felé vezető úton vitte őket, tulajdonképpen nemcsak az ítélet, hanem a könyörület 
Uraként is kijelentette magát.” – PP 238.
c. Amikor időnként úgy tűnik, hogy Isten olyan úton vezet bennünket, 

melyet nem értünk, mint ahogyan történt ez a zsidó néppel is, mire 
emlékezzünk vissza?  Jn 13:7. 

„Próbáink gyakran szinte elviselhetetlennek látszanak – és Isten segítsége 
nélkül valóban azok. Ha nem támaszkodunk Teremtőnkre, összeroskadunk a 
felelősségek terhe alatt, amelyek csak szomorúságot és bánatot okoznak. De ha 
Krisztusban bízunk, akkor nem törnek össze bennünket a próbák. Ha minden sö-
tétnek és megmagyarázhatatlannak látszik, bízzunk Isten szeretetében! Idézzük 
fel Krisztus hozzánk intézett szavait: ’Amit én cselekszem, azt te most nem érted, 
de ezután majd megérted.’ (Jn 13:7)” – ÉÉM június 29.

1Mózes 50:25.
És megesketé József Izráel fiait, mondván: Mikor az Isten titeket bizonnyal meglátogat, vigyétek fel innen az én tetemeimet magatokkal.

2Mózes 13:19.
És Mózes elvivé magával a József tetemeit is, mert megesketvén megeskette vala Izráel fiait, mondván: Meglátogatván 

1Mózes 13:17-18.
17Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert néked adom azt. 18Elébb mozdítá azért sátorát Ábrám, és elméne, és lakozék Mamré tölgyesében, mely Hebronban van, és oltárt építe ott az Úrnak.

János 13:7.
Felele Jézus és monda néki: Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted.
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Szerda  Február 5.
4. AZ ISTENI VEZETÉS LÁTHATÓ JELEI
a. Honnan indult vándorútjára a zsidó nép? Hol volt az első, majd má-

sodik megállójuk? 2Móz 12:37; 13:20.

b. Mit küldött Isten, hogy vezesse népét útjukban éjjel és nappal? 2Móz 
13:21-22; Zsol 105:39.

„Láthatatlan vezetőjük zászlója mindig velük volt. Nappal a felhő irányította 
menetelésüket, mutatta útjuk irányát és napvédő sátorként terjedt szét felettük. 
Egyfelől védelemül szolgált a nap égető sugarai ellen, másfelől árnyékának hű-
vössége, páratartalma felüdülést nyújtott a szikkadt, szomjas pusztában. Éjjel 
tűzoszloppá vált, hogy megvilágítsa táborozásuk helyét, és biztosítsa őket Isten 
jelenlétéről.” – PP 239.
c. Hogyan ábrázolja Ésaiás Isten gondviselését népe iránt a végső küz-

delemben, amint a mennyei otthon felé közelednek? Ésa 4:4-5.

„Ésaiás próféciájának versei közül az egyik legszebb és legvigasztalóbb szakasz 
utal a felhő- és tűzoszlopra, mint olyanra, amely Istennek népéről való gondos-
kodását ábrázolja a gonosz hatalmasságokkal való végső nagy küzdelem idején: 
’Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé 
nappal felhőt és ködöt, s lángoló tűznek fényességét éjjel; mert ez egész dicsősé-
gen oltalma lészen; És sátor lészen árnyékul nappal a hűség ellen, s oltalom és 
rejtek szélvész és eső elől’ (Ésa 4:4-5).” – PP 239.

„Az előttünk álló próbák idejére Isten biztonságot ígér azoknak, akik megtart-
ják béketűrésének szavát… Júda oroszlánja, aki oly rettenetes kegyének megvető-
ivel szemben, Isten Báránya lesz az engedelmes és hű embereknek. A felhőoszlop 
haragosan és rémítően dörög ugyan Isten törvénye megrontóira, de világosság, 
könyörület és szabadulás Isten parancsainak megtartói számára. A kar, mely le-
sújtja a lázadókat, elég erős, hogy megszabadítsa a hűségeseket. Isten az utolsó 
szálig összegyűjti hűségeseit – efelől bizonyosak lehetünk. ’Elküldi angyalait nagy 
harsonaszóval, és egybegyűjtik választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől 
a másik végéig.’ (Mt 24:31)” – 6B 404.

2Mózes 12:37; 13:20.
(12:37) És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül.(13:20) És elindulának Szukhótból és táborba szállának Ethámban, a puszta szélén.

2Mózes 13:21-22.
21Az Úr pedig megy vala előttök nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nékik, hogy éjjel és nappal mehessenek. 22Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.

Zsoltárok 105:39.
Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze őket, és tüzet, hogy világítson éjjel.

Ésaiás 4:4-5.
4Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, s lángoló tűznek fényességét éjjel; mert ez egész dicsőségen oltalma lészen; 5És sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, s oltalom és rejtek szélvész és eső elől.
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Csütörtök  Február 6.
5. FÁRAÓ ÜLDÖZI IZRAELT
a. Milyen utasítást és figyelmeztetést küldött az Úr az izraelitáknak, 

látva a közelgő veszélyt? 2Móz 14:1-4.

b. Milyen nagy erővel üldözte Fáraó a menekülőket és hol érte utol 
őket? 2Móz 14:5-9.

„A király elhatározta, hogy nagyszerű haderejének megmutatásával meg-
félemlíti az izraelitákat. Az egyiptomiak attól féltek, hogy egy újabb - esetleg 
kikényszerített meghódolás Izrael Istene előtt, más nemzetek gúnyolódásának 
tárgyává tenné őket. Ha azonban most hatalmuk megmutatásával mennek előre 
és visszahozzák a szökevényeket, akkor visszaszereznék dicsőségüket és rabszol-
gáik szolgálatát.” – PP 240.
c. A Sátán uralma alól való felszabadulásunk személyes küzdelmében, 

milyen ígéret bátorítson bennünket a megszabadítás bizonyosságá-
val? Ésa 49:24-25.

„A sötétség szellemei minden lélekért harcolnak, aki egyszer már uralmuk 
alatt állt, ám Isten angyalai győzedelmes erővel vívnak ugyanazért a lélekért. Az 
Úr így szól: ’Elvétethetik-é a préda az erőstől és megszabadulhatnak-é az igazak 
foglyai? …Így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a ke-
gyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat’ 
(Ésa 49: 24-25).” – JÉ 207.

Péntek  Február 7.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Az Isten iránti szolgálatunkban, miként lehetünk olyanok, mint amilyen az 

Egyiptomot elhagyó vegyes sokaság volt?
2. Hogyan tudjuk bemutatni, hogy mi csak jövevények vagyunk ezen a földön?
3. Miért kellett az izraelitáknak a hosszabb utat megtenniük utazásuk kezde-

tén? Milyen tanulságot vonhatunk le ebből?
4. Hogyan fogja ismét segíteni Istennek népét a felhő- és tűzoszlop a közelgő 

küzdelemben?
5. Mit akartak visszaszerezni az egyiptomiak, amikor elhatározták, hogy üldö-

zik az izraelitákat?

2Mózes 14:1-4.
1És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 2Szólj az Izráel fiainak, hogy forduljanak vissza és üssenek tábort Pi- Hahiróth előtt, Migdol között és a tenger között, Baál-Czefón előtt; ezzel átellenben üssetek tábort a tenger mellett. 3Majd azt gondolja a Faraó az Izráel fiai felől: Eltévelyedtek ezek e földön; körülfogta őket a puszta. 4Én pedig megkeményítem a Faraó szívét, és űzőbe veszi őket, hogy megdicsőíttessem a Faraó által és minden ő serege által és megtudják az Égyiptombeliek, hogy én vagyok az Úr. És úgy cselekedének.

2Mózes 14:5-9.
5És hírül vivék az égyiptomi királynak, hogy elfutott a nép, és megváltozék a Faraónak és az ő szolgáinak szíve a nép iránt és mondának: Mit cselekedtünk, hogy elbocsátottuk Izráelt a mi szolgálatunkból! 6Befogata tehát szekerébe és maga mellé vevé az ő népét. 7És vőn hatszáz válogatott szekeret és Égyiptom minden egyéb szekerét és hárman-hárman valának mindeniken. 8És megkeményíté az Úr a Faraónak, az égyiptomi királynak szivét, hogy űzőbe vegye az Izráel fiait; Izráel fiai pedig mennek vala nagy hatalommal. 9És az Égyiptombeliek utánok nyomulának és elérék őket a tenger mellett, ahol táboroznak vala, a Faraónak minden lova, szekere, meg lovasai és serege Pi-Hahiróth mellett, Baál-Czefón előtt.

Ésaiás 49:24-25.
24Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az igazak foglyai? 25Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat.
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ÁTKELÉS A VÖRÖS-TENGEREN
„Rákiálta a veres tengerre és kiszáradt, s úgy vivé őket a mélysége-

ken, mint egy síkon.” (Zsol 106:9)
„Krisztus hatalmas keze görgette vissza a tenger vizét, hogy falként álljon. Így 

egy száraz utat készített a tengeren és Izrael száraz lábbal kelt át.” – TII 16.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 240-245. (Kivonulás – részlet)

Vasárnap  Február 9.
1. A FÉLÉNKEK MEGNYUGTATÁSA
a. Hogyan mutatták ki félelmüket az izraeliták, amikor előttük a ten-

gert látták és mögöttük Fáraó seregét? 2Móz 14:10-12.

„A héberek a tenger mellett táboroztak, amelynek vize látszólag áthidalhatat-
lan akadályt jelentett számukra. Déli irányban durva, göröngyös hegység akadá-
lyozta a továbbmenetelt. Ekkor hirtelen a távolban megpillantották az egyiptomi 
katonák csillogó fegyvereit, és feltűntek a feléjük robogó harci szekerek is, a nagy 
hadsereg előőrsei… Izrael szívét rémület töltötte be.” – PP 240.
b. Milyen szavakkal próbálta Mózes lecsendesíteni aggodalmukat? 

2Móz 14:13-14.

„Mózest igen bántotta, hogy népének ilyen kevés hite van Istenben, pedig 
többször is tapasztalták Isten érettük való hatalmának megnyilvánulásait. Ho-
gyan vádolhatják őt veszedelmes és nehéz helyzetükért, amikor ő mindig Isten 
kifejezett parancsa szerint járt el? Igaz, hogy semmi lehetőségük nem volt a sza-
badulásra, hacsak Isten közbe nem lép szabadon bocsátásuk érdekében. Miután 
azonban Isten utasításának engedelmeskedve kerültek ebbe a helyzetbe, Mózes 
nem félt a következményektől.” – PP 240.

2020. február 15.
Szombat

Napnyugta: H  17:06
 Ro 17:48

7. Tanulmány

2Mózes 14:10-12.
10Amint közeledék a Faraó, Izráel fiai felemelék szemeiket, és ímé az Égyiptombeliek nyomukban vannak. És nagyon megfélemlének s az Úrhoz kiáltának az Izráel fiai. 11És mondának Mózesnek: Hát nincsenek-é Égyiptomban sírok, hogy ide a pusztába hoztál minket meghalni? Mit cselekedél velünk, hogy kihoztál minket Égyiptomból? 12Nem ez volt-é a szó, amit szóltunk vala hozzád Égyiptomban, mondván: Hagyj békét nékünk, hadd szolgáljunk az Égyiptombelieknek, mert jobb volt volna szolgálnunk az Égyiptombelieknek, hogynem mint a pusztában halnunk meg.

2Mózes 14:13-14.
13Mózes pedig monda a népnek: Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek; mert amely Égyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. 14Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek.
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Hétfő  Február 10.
2. ISTEN MENEKÜLŐ UTAT KÉSZÍT
a. Milyen utasítást adott Isten Mózesnek a közelgő veszélyre való te-

kintettel? 2Móz 14:15-18. Miként adott Krisztushasonló megbíza-
tást tanítványainak, amikor nehézségekbe ütköztek? Jn 16:33.

„Krisztus sohasem lankadt és sohasem csüggedt el. Ugyanilyen erős hitet 
nyilvánítsanak a tanítványok is! Úgy kellett működniük, amiként Jézus tette, az 
erőt azonban Tőle kérjék és bízzák Rá magukat. Az útjukat keresztező, látszólag 
legyőzhetetlen akadályok miatt ne essenek kétségbe, hanem bátran haladjanak 
tovább kegyelmében. Reményüket sohase veszítsék el.” – AT16.
b. Hogyan készített menekülő utat Isten Angyala a tengeren keresztül a 

zsidó nép számára? 2Móz 14:19-22.

„Most azonban, amikor az egyiptomi hadsereg már megközelítette őket abban 
a reményben, hogy Izrael népét könnyen zsákmányul ejtik, a felhőoszlop fensége-
sen az égbe emelkedett, átment az izraeliták feje felett és leereszkedett az izraeliták 
és az egyiptomi sereg közé. Sötét fal támadt az üldözők és üldözöttek között. Az 
egyiptomiak nem láthatták többé az izraeliták táborát és így kénytelenek voltak 
megállni. Azonban az éjszaka legsötétebb szakában, a felhőfalból világosság áradt 
a héberekre és nappali fénnyel árasztotta el az egész tábort.” – PP 241.
c. Milyen tanulságot vonhatunk le ebből a tapasztalatból? Rm 8:31.

„Isten népe minden válságban bizalommal mondhatja: ’Ha Isten velünk, ki le-
het ellenünk?’ (Rm 8:31). Sátán és eszközei bármilyen ravaszul fektetik le terveiket, 
Isten le tudja leplezni őket, és semmivé teheti minden tanácsukat. A hitből fakadó 
válasz ugyanaz, mint amit Nehémiás adott: ’Istenünk harcol érettünk!’, mert Isten 
van a munkával, és senki nem gátolhatja meg. Végül sikert arat!” – PK 399.

2Mózes 14:15-18.
15És monda az Úr Mózesnek: Mit kiáltasz hozzám? Szólj Izráel fiainak, hogy induljanak el. 16Te pedig emeld fel a te pálczádat és nyújtsd ki kezedet a tengerre és válaszd azt kétfelé, hogy Izráel fiai szárazon menjenek át a tenger közepén. 17Én pedig ímé megkeményítem az Égyiptombeliek szívét, hogy bemenjenek utánok, és megdicsőíttetem a Faraó által és az ő egész serege által, szekerei és lovasai által. 18És megtudják az Égyiptombeliek, hogy én vagyok az Úr, ha majd megdicsőíttetem a Faraó által, az ő szekerei és lovasai által.

János 16:33.
Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.

2Mózes 14:19-22.
19Elindula azért az Istennek Angyala, aki jár vala az Izráel tábora előtt, és méne mögéjök; a felhőoszlop is elindula előlök s mögéjök álla. 20És oda méne az Égyiptombeliek tábora és az Izráel tábora közé; így lőn a felhő és a setétség: az éjszakát pedig megvilágosítja vala. És egész éjszaka nem közelítettek egymáshoz. 21És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá a tengert és szárazzá tevé a tengert, és kétfelé válának a vizek. 22És szárazon menének az Izráel fiai a tenger közepébe, a vizek pedig kőfal gyanánt valának nékik jobbkezök és balkezök felől.

Róma 8:31.
Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
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Kedd  Február 11.
3. AZ EGYIPTOMIAK ZAVARA
a. Hogyan akadályozta az Úr az egyiptomiak seregét? 2Móz 14:23-25.er; 

Zsol 77:16-19.

„Az egyiptomiak rámerészkedtek arra az ösvényre, amelyet Isten népe szá-
mára készített. Ezért Istenangyalai átmentek seregükön és eltávolították kocsijaik 
kerekeit. Lesújtottak voltak. Nagyon lassan haladtak előre és kezdtek nyugtalanná 
válni. Visszaemlékeztek a büntető ítéletekre, amelyeket a héberek Istene hozott 
rájuk Egyiptomban, hogy Izrael elbocsátására kényszerítse őket, és most azt gon-
dolták, hogy Isten mindnyájukat az izraeliták kezébe adhatja. Felismerték, hogy 
Isten harcol az izraelitákért, és rettenetesen féltek.” – 3SG 235.
b. Mit mondtak egymásnak az egyiptomiak, amikor küszködtek az izra-

eliták üldözésével? 2Móz 14:25.ur.

c. Mi történt, amint az izraeliták biztonságosan átkeltek a tengeren és 
Mózes ismét kinyújtotta pálcáját? 2Móz 14:26-30. Hogyan fog Isten 
hasonló szabadulást biztosítani népe számára a mennyei Kánaán 
határán? 

„Az egyiptomiakat zavar és rémület szállta meg. Az elemek haragos tombolása 
közben, amelyben a haragvó Isten hangját hallották meg, igyekeztek kimenekül-
ni az elhagyott partra. Mózes azonban ismét kinyújtotta botját és a feltornyosult 
vizek zúgva, tajtékozva és prédára sóvárogva csapódtak össze az egyiptomi had-
sereg felett és elnyelték őket a tenger fekete mélységei.

A hajnal világosságában Isten megmutatta Izrael sokaságának mindazt, ami 
megmaradt hatalmas ellenségük hadaiból - a páncélba öltözött holttesteket a 
partra vetette a víz. A legrettenetesebb veszélyből egyetlen éjszaka tökéletes sza-
badulást hozott Izrael számára.” – PP 242.

„A mennyei lények, a hatalmas erejű angyalok engedelmesen várakoznak az 
Úr parancsára, hogy egyesítsék erejüket az emberi eszközökkel. Amikor a dolgok 
olyan messzire jutnak, hogy már csak isteni hatalom lesz képes a sátáni munka 
ellensúlyozására, Isten közbelép. Amikor népe a legnagyobb veszélyben lesz, és 
látszólag képtelen lesz megállni Sátán erejével szemben, Isten közbelép érettük. 
Az ember végső határai — Isten lehetőségei.” – 2Sz 354.

2Mózes 14:23-25.er.
23Az Égyiptombeliek pedig utánok nyomulának és bemenének a Faraó minden lovai, szekerei és lovasai a tenger közepébe. 24És lőn hajnalkor, rátekinte az Úr az Égyiptombeliek táborára a tűz- és felhő-oszlopból és megzavará az Égyiptombeliek táborát. 25És megállítá szekereik kerekeit és nehezen vonszoltatá azokat...

Zsoltárok 77:16-19.
16Megváltottad népedet karoddal a Jákób és a József fiait. Szela. 17Láttak téged a vizek, oh Isten, láttak téged a vizek és megfélemlének; a mélységek is megrázkódának. 18A felhők vizet ömlesztének; megzendülének a fellegek, és a te nyílaid széllyel futkostanak. 19Mennydörgésed zúgott a forgószélben; villámlásaid megvilágosították a mindenséget; megrázkódott és megindult a föld.

2Mózes 14:25.ur
...Fussunk az Izráel elől, mert az Úr hadakozik érettök Égyiptom ellen.

2Mózes 14:26-30.
26És szóla az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet a tengerre, hogy a vizek térjenek vissza az Égyiptombeliekre, az ő szekereikre s lovasaikra. 27És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, és reggel felé visszatére a tenger az ő elébbi állapotjára; az Égyiptombeliek pedig eleibe futnak vala, és az Úr beleveszté az égyiptomiakat a tenger közepébe. 28Visszatérének tehát a vizek és elboríták a szekereket és a lovasokat, a Faraónak minden seregét, melyek utánok bementek vala a tengerbe; egy sem marada meg közülök. 29De Izráel fiai szárazon menének át a tenger közepén; a vizek pedig kőfal gyanánt valának nékik jobb- és balkezök felől. 30És megszabadítá az Úr azon a napon Izráelt az Égyiptombeliek kezéből; és látá Izráel a megholt Égyiptombelieket a tenger partján.
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Szerda  Február 12. 
4. EGY NAGY SZABADULÁS
a. Hogyan írja le a zsoltáros az izraeliták átkelését a Vörös-tengeren? 

Zsol 77:20-21; 106:8-11.

b. Mit kellett tenniük az izraelitáknak, hogy Isten megnyissa számukra 
a Vörös-tenger? Zsid 11:29.

„Isten gondviselése vezette el a hébereket a tenger előtti hegyekbe, hogy ki-
nyilváníthassa hatalmát megszabadításukban és rendkívüli módon megalázhassa 
ellenségük büszkeségét, gőgjét. Más úton-módon is megvédhette volna őket, de 
Isten ezt a módszert választotta azért, hogy próbának vesse alá hitüket és meg-
erősítse benne való bizodalmukat. Az emberek fáradtak és megrettentek voltak. 
Ha vonakodnak volna a tovább meneteltől, amikor Mózes ezt parancsolta nekik, 
Isten sohasem nyitotta volna meg számukra a szabadulásuk felé vezető utat. ’Hit 
által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön’ (Zsid 11:29). Amikor 
lementek a tenger vizéhez, világosan megmutatták, hogy elhitték Isten üzenetét, 
úgy, ahogy azt Mózes átadta nekik. Mindazt megtették, amit meg tudtak tenni sa-
ját erejükből és azután Izrael mindenható Istene kettéválasztotta a tengert, hogy 
ösvényt készítsen nékik.” – PP 244-245.
c. Hogyan válaszoltak az izraeliták a csodálatos szabadításra, melyet az 

Úr készített számukra? 2Móz 14:31; Zsol 106:12. Milyen tanulságot 
vonhatunk le ebből a tapasztalatból?

„Az itt tanított lecke minden időre szól. Gyakran keresztény életünk tele van 
veszedelmekkel és olyan kötelességekkel, melyeket nehéznek tűnik teljesítenünk. 
Képzeletünk sokszor küszöbön álló romlásokat, sőt halált láttat meg velünk. Isten 
hangja azonban tisztán csendül a fülünkbe: ’Indulj előre!’ Engedelmeskednünk 
kell ennek a parancsnak még akkor is, mikor nem látunk át a szemeink előtt lee-
reszkedett sötétségen és a hideg hullámokat már érezzük lábunk körül. Azok az 
akadályok, amelyek meg akarják gátolni előrehaladásunkat, sohasem tűnnek el 
előlünk, ha a lelkünk ingadozik, vagy kételkedik. Ha nem tudunk engedelmes-
kedni addig, amíg a bizonytalanság minden árnyéka el nem tűnik előlünk és a 
vereség veszélye el nem hárul, akkor sohasem fogunk engedelmeskedni. A hitet-
lenség ezt suttogja fülünkbe: ’Várjunk addig, amíg az akadályok el nem tűnnek és 
világosan látjuk azt az utat, amelyen járnunk kell!’ De a hit bátran előre ösztönöz, 
mert mindent hisz, mindent remél.” – PP 245.

Zsoltárok 77:20-21; 106:8-11.
(77:20-21) 20Utad a tengeren volt és ösvényed a nagy vizeken; és nyomaid nem látszottak meg. 21Vezetted mint nyájat, a te népedet, Mózesnek és Áronnak kezével. (106:8-11)  8De ő megsegíté őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. 9Rákiálta a veres tengerre és kiszáradt, s úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. 10És kisegíté őket a gyűlölő kezéből; kimentette őket ellenség kezéből. 11Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük.

Zsidók 11:29.
Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, amit megpróbálván az égyiptomiak, elnyelettek.

2Mózes 14:31.
És látá Izráel azt a nagy dolgot, amelyet cselekedék az Úr Égyiptomban: félé azért a nép az Urat és hívének az Úrnak és Mózesnek, az ő szolgájának.

Zsoltárok 106:12.
És hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét.
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Csütörtök  Február 13.
5. ÉNEKELNI A GYŐZELEM DALÁT
a. Hogyan fejezte ki a nép örömét? Melyek a legfontosabb gondolatai 

Mózes énekének? 2Móz 15:1-21.

„Ez az ének és az a nagy szabadulás, amelyre ez emlékeztette őket, olyan mély 
benyomást tett a népre, amelyet soha senki és semmi sem törölhetett ki emléke-
zetükből. Izrael prófétái és énekesei korszakról korszakra visszhangozták ennek 
az éneknek a szavait, amelyek bizonyságot tesznek arról, hogy egyedül Jehova az 
ereje és szabadítója a benne bízóknak.” – PP 243.
b. Mikor, hol és kik fognak hasonló éneket énekelni újból? Jel 15:2-4. 

„Ez az ének nemcsak a zsidó nép tulajdona. Előre mutat az igazság ellenségei-
nek pusztulására és Isten Izraelének a végső győzelmére.” – PP 243.

„A trón előtt ’új éneket’ énekelnek, amelyet a száznegyvennégyezren kívül 
senki más nem tanulhat meg. Ez Mózes éneke és a Bárányé – a szabadulás éneke. 
Ezt az éneket csak a száznegyvennégyezer tudja megtanulni, mert ez tapasztala-
tuk éneke – olyan tapasztalaté, amilyen senki másnak soha nem volt.” – NK 576.

Péntek  Február 14.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért nem ijedt meg Mózes a Vörös-tengernél? Hogyan lehetek hasonló 

hozzá?
2. Hogyan készített az Úr menekülő utat az izraelitáknak? Hogyan készít 

menekülő utat olykor számodra is? 
3. Mikor siet népe segítségére az Úr a mennyei Kánaán határánál? 
4. Miért engedte meg Isten ezt a nehézséget az izraelitáknak? Miért találjuk 

magunkat olykor nehéz helyzetben? 
5. Miért csak egy különleges csoport lesz képes elénekelni Mózes és a Bárány 

énekét? 

2Mózes 15:1-21.
1Akkor éneklé Mózes és az Izráel fiai ezt az éneket az Úrnak, és szólának mondván: Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. 2Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. 3Vitéz harczos az Úr; az ő neve Jehova. 4A Faraónak szekereit és seregét tengerbe vetette, s válogatott harczosai belefúltak a veres tengerbe. 5Elborították őket a hullámok, kő módjára merültek a mélységbe. 6Jobbod, Uram, erő által dicsőül, jobbod, Uram, ellenséget összetör. 7Fenséged nagyságával zúzod össze támadóid, kibocsátod haragod s megemészti az őket mint tarlót. 8Orrod lehelletétől feltorlódtak a vizek. És a futó habok fal módjára megálltak; a mélységes vizek megmerevültek a tenger szívében. 9Az ellenség monda: Űzöm, utólérem őket, zsákmányt osztok, bosszúm töltöm rajtok. Kardomat kirántom, s kiirtja őket karom. 10Leheltél lehelleteddel s tenger borítá be őket: elmerültek, mint az ólom a nagy vizekben. 11Kicsoda az istenek közt olyan, mint te Uram? Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dícsérendő és csudatévő? 12Kinyújtottad jobbkezedet, és elnyelé őket a föld. 13Kegyelmeddel vezérled te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be te szent lakóhelyedre. 14Meghallják ezt a népek és megrendülnek; Filisztea lakóit reszketés fogja el. 15Akkor megháborodának Edom fejedelmei, Moáb hatalmasait rettegés szállja meg, elcsügged a Kanaán egész lakossága. 16Félelem és aggodalom lepi meg őket; karod hatalmától elnémulnak mint a kő, míg átvonul néped, Uram! Míg átvonul a nép, a te szerzeményed. 17Beviszed s megtelepíted őket örökséged hegyén, melyet Uram, lakhelyűl magadnak készítél, szentségedbe Uram, melyet kezed építe. 18Az Úr uralkodik mind örökkön örökké. 19Mert bémenének a Faraó lovai, szekereivel és lovasaival együtt a tengerbe, és az Úr visszafordítá reájok a tenger vizét; Izráel fiai pedig szárazon jártak a tenger közepén. 20Akkor Miriám prófétaasszony, Áronnak nénje dobot vőn kezébe, és kimenének utánna mind az asszonyok dobokkal és tánczolva. 21És felele nékik Miriám: Énekeljetek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett.

Jelenések 15:2-4.
2És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfái. 3És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya! 4Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.
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MÁRA ÉS ÉLIM TANULSÁGAI
„[Mózes] pedig az Úrhoz kiálta, és mutata néki az Úr egy fát és beve-

té azt a vízbe, és a víz megédesedék. Ott ada néki rendtartást és törvényt 
és ott megkísérté.” (2Móz 15:25)

„Kérjetek az Úrtól bölcsességet minden veszélyben! Minden próbában kér-
leljétek Jézust, hogy mutasson kiutat gondjaitokból, és akkor szemetek meg-
nyílik az orvosságra, és alkalmazni tudjátok a Szentírásban lejegyzett gyógyító 
ígéreteket.” – 2Sz 254.
Javasolt olvasmány:  Pátriárkák és Próféták, 246-249. (A Vörös-tengertől a Sinai hegyig – 

részlet)

Vasárnap  Február 16.
1. SÚR PUSZTÁJÁBAN
a. Hány napig mentek az izraeliták a pusztában anélkül, hogy vizet ta-

láltak volna? 2Móz 15:22.

b. Mi volt a neve a helynek, ahol vizet találtak? Milyen volt a víz? 2Móz 
15:23. Mi a jelentése a Mára névnek? (ugyanaz a vers) (v.ö. Ruth 1:20)

„Utazásuk első három napja alatt azonban nem találtak sehol sem ivóvizet. 
Magukkal vitt vízkészletük kimerült. Nem volt semmi, amivel olthatták volna 
égő szomjúságukat, amint fáradtan vonszolták magukat a napégette síkságon. 
Mózes, aki jól ismerte ezt a vidéket, tudta, amit a többiek nem, hogy Márában, a 
legközelebbi forráslelő helyen a víz ihatatlan. Nagy aggodalommal figyelte az őket 
vezető felhőoszlopot. Amikor pedig eljutottak Márába, csüggedő szívvel hallgatta 
az örvendező kiáltást: ’Víz! Víz’– visszhangzott a sorokon végig. Férfiak, nők és 
gyermekek boldogan tódultak a forráshoz, azután egyszerre gyötrelmes kiáltás 
tört ki belőlük – a víz keserű volt.” – PP 246.

2020. február 22.
Szombat

Napnyugta: H  17:17
  Ro 17:59

8. Tanulmány

2Mózes 15:22.
Ennekutánna elindítá Mózes az Izráelt a veres tengertől, és menének Súr puszta felé; három napig menének a pusztában és nem találának vizet.

2Mózes 15:23.
És eljutának Márába, de nem ihatják vala a vizet Márában, mivelhogy keserű vala. Azért is nevezék nevét Márának.

Ruth 1:20.
És ő monda nékik: Ne hívjatok engem Naóminak, hívjatok inkább Márának, mert nagy keserűséggel illetett engem a Mindenható.
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Hétfő  Február 17. 
2. AZ ELFELEJTETT ÁLDÁSOK
a. Mit tett a nép, amikor elkezdtek szenvedni a szomjúságtól? 2Móz 

15:24; Zsol 106:13.

„Ijedtségükben és kétségbeesésükben Mózes szemére hányták, hogy miért 
vezette őket ilyen úton. Nem gondoltak arra, hogy a felhőoszlopban lakozó isteni 
jelenlét vezette Mózest is éppen úgy, mint őket. Nehéz helyzetük miatt érzett fáj-
dalmában Mózes nagyon komolyan Istenhez kiáltott segítségért.” – PP 246.
b. Mit mond Krisztus azoknak, akik annyira aggódnak jövőbeli szük-

ségleteik miatt, hogy elfeledkeznek a múltban kapott áldásokról? Lk 
12:29-30.

„A keresztények nem engedhetik meg maguknak, hogy életszükségletek miatt 
szorongva aggódjanak. Ha az emberek szeretik Istent és engedelmeskednek Neki, 
és megteszik saját részüket, akkor Isten minden vágyukat kielégíti. Lehet, hogy 
homlokod verejtékével kell elérned megélhetésedet, ám nem lehetsz bizalmatlan 
Isten felé; gondviselésének nagyszerű tervében nap mint nap meg fogja adni 
szükségletedet.” – CS 227.
c. Mi bizonyítja, hogy Isten soha nem fog elfeledkezni rólunk? Ésa 

44:21; 49:15-16.

„Jézus szeretetét, ha valamivel ki lehet fejezni, akkor az az anya gyermeke 
iránti szereteténél még gyöngédebb. Az általunk megismerhető leggyöngédebb 
szeretet egy anya gyermeke iránti szeretete, de Jézus szeretete ezt felülmúlja. Az 
anyai szeretet változhat, időnként nem kedves, de Jézus soha, soha nem lesz meg-
gondolatlan, barátságtalan vagy könyörtelen a gyermekeihez. 

Ezért soha de soha ne mutassunk ki bizalmatlanságot vagy hitetlenséget. 
Annyira erős Jézus szeretete, hogy az irányítja természetének minden jóságát. 
Hatalmas erőforrásait mind arra használja, hogy népe javára jót tegyen. Szeretete 
maradandó, változás és átalakulás nélküli. Soha ne hozzunk szégyent Istenre az-
zal, hogy önmagunkat próbáljuk fenntartani, hogy csakis önmagunkra figyelünk, 
és hogy egyedül önmagunkra vagyunk tekintettel!” – UL 180.

„Oh, mily könnyen elfeledkezünk Istenről, miközben Ő sohasem feledkezik 
meg rólunk. Minden órában kegyelmével illet bennünket.” – OHC 314.

2Mózes 15:24.
És zúgolódik vala a nép Mózes ellen, mondván: Mit igyunk?

Zsoltárok 106:13.
Hirtelen elfeledék cselekedeteit; nem várák az ő tanácsát!

Lukács 12:29-30.
29Ti se kérdezzétek, mit egyetek vagy mit igyatok; és ne kételkedjetek. 30Mert mind ezeket a világi pogányok kérdezik; a ti Atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre.

Ésaiás 44:21; 49:15-16.
(44:21) Oh emlékezzél meg Jákób ezekről és Izráel, mert az én szolgám vagy te, én alkottalak téged, én szolgám vagy, Izráel! nem feledlek el.(49:15-16)  15Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem. 16Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen.
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Kedd  Február 18.
3. KESERŰBŐL ÉDES
a. Hogyan vált édessé Mára vize? 2Móz 15:25. Milyen gyakorlati tanul-

ságot vonhatunk le ebből?

„Isten minden próbában gondoskodik segítségről. Amikor Izrael a pusztában 
Mára keserű vizéhez érkezett, Mózes az Úrhoz kiáltott. Az Úr nem valami új 
gyógyszert kínált: arra hívta fel a figyelmet, ami kéznél volt. Egy cserjét, amit Ő 
teremtett, kellett a forrásvízbe dobni, hogy a vizet megtisztítsa és megédesítse. 
Amikor ez megtörtént, a nép ivott a vízből, és felfrissült. Krisztus minden pró-
bában segítséget nyújt, ha kérjük. Szemeink megnyílnak, és meglátjuk az Igében 
feljegyzett ígéreteket: a gyógyítás ígéreteit. A Szentlélek megtanít arra, hogyan 
hasznosítsunk minden áldást, hogy azok a bajok ellenszerévé legyenek. Minden 
keserű pohárra, amely ajkunkhoz ér, találhatunk egy gyógyító ágat. 

Ne engedjük, hogy a jövő a maga súlyos problémáival és nyugtalanító kilátás-
talanságával elcsüggessze szívünket, remegővé tegye térdünket, kezünket pedig 
erőtlenné! "Fogja meg erősségemet - mondja a mindenható Isten -, kössön békét 
velem, békét kössön velem" (Ésa 27:5). Akik Isten vezetésére bízzák és szolgálatára 
szentelik életüket, sohasem kerülhetnek olyan helyzetbe, ami Isten gondviselésén 
kívül esik. Bármilyen legyen is a helyzetünk, ha Igéjének cselekvői vagyunk, van 
Vezetőnk, aki igazgatja utunkat; bármilyen bonyolult is a problémánk, biztos Ta-
nácsadónk van; bármi a bánatunk, veszteségünk, vagy bármilyen elhagyatottak 
vagyunk is, együtt érző Barátunk van.” – NOL 172.
b. Hol és milyen más eseménynél merült fel hasonló probléma? Milyen 

megoldás született rá? 2Kir 2:19-22.

„Elizeus nem emberi bölcsességgel gyógyította meg Jerikó vizeit, hanem Isten 
csodát művelő beavatkozásával… 

„A keserű forrásba dobott sóval Elizeus ugyanazt a lelki tartalmú tanítást adta, 
mint amit századokkal később a Megváltó nyújtott tanítványainak ezzel a kijelen-
tésével: ’Ti vagytok a föld sója’ (Mt 5:13). A fertőzött forrással összevegyülő só 
megtisztította a vizet. Életet és áldást teremtett ott, ahol előbb minden hervadt 
és pusztult. Amikor Isten sóhoz hasonlítja gyermekeit, meg akarja értetni velük, 
azért árasztja rájuk kegyelmét, hogy eszközök legyenek mások megmentésében.” 
– PK146.

2Mózes 15:25.
Ez pedig az Úrhoz kiálta, és mutata néki az Úr egy fát és beveté azt a vízbe, és a víz megédesedék. Ott ada néki rendtartást és törvényt és ott megkísérté.

2Királyok 2:19-22.
19És mondának a város férfiai Elizeusnak: Ímé e város jó lakóhely volna, amint uram magad látod; de a vize ártalmas, és a föld gyümölcsét meg nem érleli. 20És monda: Hozzatok nékem egy új csészét, és tegyetek sót belé. És elhozák néki. 21Ő pedig kiment a forráshoz, és bele veté a sót, és monda: Ezt mondja az Úr: Meggyógyítottam e vizeket; nem származik ezután azokból halál és idétlen termés. 22És egészségesekké lőnek a vizek mind e mai napig, Elizeus beszéde szerint, amelyet szólott.
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Szerda  Február 19.
4. ÍGÉRETEK AZ ENGEDELMESEK SZÁMÁRA
a. Mit ígért az Úr az ő népének és mik voltak a feltételek? 2Móz 15:26. 

Vannak hasonló feltételek ma?

„Vannak olyan feltételek, amelyeket mindannyiunknak figyelembe kell ven-
nünk, ha meg akarjuk őrizni egészségünket. Mindnyájunknak meg kell tanul-
nunk, hogy melyek ezek a feltételek. Nem nyerjük el Isten tetszését, ha tudatlanul 
megyünk el törvényei mellett, akár testiekre, akár lelkiekre vonatkoznak azok. 
Nekünk Istennel együtt kell munkálkodnunk úgy testi, mint lelki egészségünk 
helyreállításáért.

Azután másokat is meg kell tanítanunk arra, hogy miként óvjuk meg, vagy 
állítsuk helyre egészségünket.” – JÉ 730.
b. Milyen ígéret szól azoknak, akik betegek? Zsol 103:2-5; Jak 5:15-16.

„A gutaütött Krisztusban megtalálta mind lelkének, mind testének gyógyu-
lását. Lelkileg kellett meggyógyulnia, mielőtt értékelni tudta testi egészségét. A 
gutaütött testének meggyógyítása előtt lelkiismeretén kellett könnyíteni, és lelkét 
a bűntől megtisztítani. Ezt a leckét nem szabad figyelmen kívül hagynunk. A fizi-
kai betegségtől szenvedők ezrei sóvárognak ma – a gutaütötthöz hasonlóan – erre 
az üzenetre: ’Megbocsáttattak a te bűneid’. Betegségük oka a bűnteher a maga 
nyugtalanságával és kielégítetlen vágyaival. Csak akkor könnyebbülhetnek meg, 
ha a lélek Orvosához fordulnak. Az a békesség, amit csakis Ő adhat, megeleveníti 
lelküket, és meggyógyítja testüket.” – NOL 46.
c. Miért kell különös figyelmet fordítanunk testünk gondozására? 

1Kor 6:19-20; 10:31.

„Testünk szent templomát tisztán kell megőriznünk, hogy Isten Szentlelke 
lakozhassék benne. Hűségesen vigyázzunk a testünkre – mint az Úr tulajdonára 
–, mert az erőnkkel való minden visszaélés megrövidíti az időt, amelyet Isten 
dicsőségére használhatnánk fel… Mindenünk az Ő megvásárolt tulajdona – ha 
helyesen, bölcsen használjuk fel erőinket a leghasznosabb szolgálatban és ügye-
lünk az egészségünkre, hogy elménk és izmaink összhangban dolgozhassanak, 
akkor a legértékesebb szolgálatot végezhetjük Istennek.” – ÉÉM május 10.

2Mózes 15:26.
És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, a mi kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeiket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.

Zsoltárok 103:2-5.
2Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. 3Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. 4Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 5Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.

Jakab 5:15-16.
15És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. 16Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

1Korinthus 6:19-20; 10:31.
(6:19-20)  19Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? 20Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.(10:31) Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek.
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Csütörtök  Február 20.
5. ÉLIM FORRÁSAI
a. Miután az izraeliták elhagyták Márát, hol táboroztak le legközelebb? 

Hogy nézett ki az ott talált oázis? 2Móz 15:27.

b. Ahhoz hasonlóan, ahogy Isten élelmet és vizet biztosított az izrae-
litáknak pusztai vándorlásuk alatt, hogyan ígéri meg népe számára 
szükségleteik biztosítását a mennyei Kánaánba való belépés előtti 
időszakra? Ésa 33:16; Zsol 37:19.

„Az Úr ismételten megmutatta nekem, hogy a Bibliával ellenkezik, ha a nyo-
morúság idejére, mulandó szükségleteink kielégítéséről akarunk gondoskodni. 
Láttam, hogy ha a szentek élelmiszerkészleteket halmoznának fel házaikban 
vagy a mezőkön, a nyomorúság idején, midőn kard, éhség és döghalál látogatja 
a földet, erőszakos kezek vennék azokat birtokukba, és mások aratnák le mezőik 
gyümölcsét. Akkor lesz itt az ideje, hogy teljes bizalommal viseltessünk Isten 
iránt, és Ő gondoskodni fog rólunk. Láttam, hogy kenyerünk és vizünk abban 
az időben biztosítva van és sem éhséget, sem szükséget nem szenvedünk, mert 
Isten a pusztában is teríthet számunkra asztalt. Ha szükséges, hollókat küldene 
táplálásunkra, amint Illést is táplálta, vagy mannát hullatna az égből, mint hajdan 
Izrael népéért tette.” – TL 43.

Péntek  Február 21.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért nevezték Márának azt a helyet, ahol Izrael népe vízforrást talált?
2. Hogyan reagáltak Isten gondviselésére, hogy arra a helyre vezette őket? Mi-

kor vagyunk mi is ugyan ilyenek? Mit kellene tegyünk inkább?
3. Isten azt ígérete, hogy sosem fogunk olyan helyzetbe kerülni, ahol Ő ne gon-

doskodna szükségleteinkről. Milyen feltételek mellett igaz ez?
4. Miért oly fontos betartanunk Isten egészségügyi törvényeit ma?
5. Mit ígért meg Isten, hogy gondoskodik népéről, mielőtt belépnének a meny-

nyei Kánaánba? 

2Mózes 15:27.
És jutának Élimbe, és ott tizenkét forrás vala és hetven pálmafa; és tábort ütének ott a vizek mellett.

Ésaiás 33:16.
Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy.

Zsoltárok 37:19.
Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jóllaknak az éhség napjaiban.
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A MENNYEI KENYÉR
„Az Izráel fiai pedig negyven esztendőn át evék a Mánt, míg lakó 

földre jutának; Mánt evének mind addig, míg a Kanaán földének hatá-
rához jutának.” (2Móz 16:35)

„Negyven évig naponta emlékeztette őket ez a csodálatos eledel Isten kifogy-
hatatlan gondoskodására és gyengéd szeretetére. A zsoltáríró szavai szerint isten 
’mennyei gabonát’, ’angyalok kenyerét’ (Zsol 78:24-25) adott nekik, vagyis eledelt, 
amelyről az angyalok gondoskodtak számukra.” – PP 252.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 249-253. (A Vörös-tengertől a Sinai hegyig – 

részlet)

Vasárnap  Február 23.
1. ZÚGOLÓDÁS ÉS PANASZKODÁS ISMÉT
a. Miért zúgolódtak az izraeliták újra, amikor Szin pusztájába értek? 

2Móz 16:1-3.

„Eddig még nem szenvedtek éhségtől. Jelenlegi szükségleteikről is gondosko-
dott Isten, de féltek a jövőtől. Nem tudták elképzelni, hogy miként fog majd meg-
élni ez a hatalmas sokaság a pusztában, amelyen át kell vonulniuk. Képzeletükben 
már maguk előtt látták éhező gyermekeiket. Az Úr megengedte a nehézségeket, az 
élelem csökkenését, hogy teljes szívvel hozzá forduljanak, aki mindeddig Szaba-
dítójuk volt. Ha szükségükben Őt hívják segítségül, akkor megajándékozza őket 
szeretete és gondoskodása nyilvánvaló jeleivel. Isten megígérte nekik, hogyha 
engedelmeskednek parancsainak, akkor nem betegednek meg. Részükről bűnös 
hitetlenség volt az, amikor előre úgy látták, hogy ők és gyermekeik éhség miatt 
halnak meg…

Csak mostani kényelmetlenségeiket és megpróbáltatásaikat látták és érezték. 
Ahelyett, hogy ezt mondták volna: "Nagy dolgokat cselekedett velünk az Úr, mert 
rabszolgák voltunk, de nagy nemzetté emelt bennünket", az út nehéz voltáról be-
szélgettek, és azt szerették volna tudni, vajon mikor is ér már véget vándorlásuk.” 
– PP 247. 248.

2020. február 29.
Szombat

Napnyugta: H  17:27 
Ro 18:09

9. Tanulmány

2Mózes 16:1-3.
1És elindulának Élimből és érkezék Izráel fiainak egész gyülekezete a Szin pusztájába, mely Élim között és Sinai között van, a második hónapnak tizenötödik napján, Égyiptom földéről való kijövetelök után. 2És zúgolódék Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztában. 3S mondának nékik Izráel fiai: Bár megholtunk volna az Úr keze által Égyiptom földén, amikor a húsos fazék mellett ülünk vala, amikor jól lakhatunk vala kenyérrel; mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy mind e sokaságot éhséggel öljétek meg.
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Hétfő  Február 24.
2. A ZÚGOLÓDÓK FEDDÉSE
a. Miről gondoskodott az Úr? Hogyan próbálta meg őket mindennapi 

ellátásukkal kapcsolatban? 2Móz 16:4-5.

b. Mit válaszolt Mózes és Áron a nép indokolatlan zúgolódására? 2Móz 
16:6-10.

„Mózes biztosította a gyülekezetet arról, hogy szükségleteiket Isten kielégíti. 
’Estve húst ád az Úr ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jól lakjatok; mert hallot-
ta az Úr a ti zúgolódástokat, mellyel ellene zúgolódtatok – majd hozzáfűzte – de 
mik vagyunk mi? Nem mi ellenünk van a ti zúgolódástok, hanem az Úr ellen’ 
(2Móz 16:8). Azután megparancsolta Áronnak, mondja meg nekik: ’Járuljatok 
az Úr elé; mert meghallotta a ti zúgolódástokat’ (2Móz 16:9). Mialatt Áron be-
szélt Izrael fiai egész gyülekezetéhez, azok ’a puszta felé fordulának, és ímé az Úr 
dicsősége megjelenék a felhőben’ (2Móz 16:10). Eddig soha nem látott ragyogás 
jelezte Isten jelenlétét. A kinyilatkoztatás útján – amelyet Isten az érzékeikhez 
szabott – el kellett jutniuk Isten ismeretére. Meg kellett tanulniuk, hogy a Legfen-
ségesebb, és nem csupán csak az ember Mózes a vezetőjük, hogy féljék nevét és 
engedelmeskedjenek szavának.” – PP 250.
c. Milyen ígéretet kaptunk napjainkra az élelemmel kapcsolatban? Fili 

4:19; Zsol 37:25. Hogyan lehetünk olyanok e tekintetben, mint az 
izraelita zúgolódók? 

„Bár jelenlegi szükségleteiket Isten kielégítette, de a jövőjüket mégsem hajlan-
dók teljesen rábízni Istenre. Állandóan aggodalmaskodnak a szegénység miatt, 
amelytől gyermekeik szenvednek majd. Némelyek mindig előre látják a gonoszt 
vagy felnagyítják a valóban létező nehézségeiket annyira, hogy szemeik megva-
kulnak azoknak az áldásoknak láttán, amelyekért hálásnak kellene lenniük. Azok 
az akadályok, amelyekkel szemben találják magukat, ahelyett, hogy az Istenhez, 
az erő egyetlen forrásához vezetnék őket, eltávolítják őket Tőle, mert ezek csak 
nyugtalanságot és zúgolódást keltenek szívükben…

Semmi helyet nem szabad adni szívünkben az Istennel szembeni bizalmat-
lanságnak, amely leköti időnk java részét a jövő szükségleteinek biztosításával, 
mintha boldogságunkat csak ezekben a földi dolgokban találnánk. Isten akarata 
nem az, hogy népét a földi gondok terheljék le.” – PP 248. 249.

2Mózes 16:4-5.
4És monda az Úr Mózesnek: Ímé én esőképen bocsátok néktek kenyeret az égből; menjen ki azért a nép és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem: akar-é az én törvényem szerint járni, vagy nem? 5A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy mikor elkészítik amit bevisznek, az kétannyi lesz, mint a mennyit naponként szedegettek.

Filippi 4:19.
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

Zsoltárok 37:25.
Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé.
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Kedd  Február 25.
3. ISTEN GONDOSKODÁSA NÉPÉRŐL
a. Milyen fajta étellel látta el az Úr az izraelitákat este és reggel egy al-

kalommal, és később egy hónapig? 2Móz 16:11-15. Miért volt az Úr 
oly körültekintő az adott étel fajtájával kapcsolatban?

„Ha az izraeliták a megszokott egyiptomi táplálékot kapták volna, olyan 
kormányozhatatlan szellemet tanúsítottak volna, mint ma a világ. A mai kor ét-
rendjében sok mindent találunk, amit az Úr nem engedett volna megenni Izrael 
gyermekeinek. Az emberi család mai állapota szemlélteti, hogy milyenek lettek 
volna Izrael gyermekei, ha Isten megengedte volna nekik Egyiptom szokásainak 
és viselkedésének követését és azon ételek fogyasztását…

Egyiptomban megromlottaz étvágyuk. Isten célja étvágyuk tiszta, egészséges 
állapotra való helyrehozása volt, hogy örömmel fogyasszák a gyümölcsöket, 
melyeket Ádámnak és Évának adott Édenben. Az Úr most készült egy második 
Édenbe telepíteni őket. Jó földre, ahol örömmel táplálkozhatnak a Tőle kapott 
gyümölcsből és gabonából. El akarta venni az Egyiptomban fogyasztott, lázat 
keltő étrendet. Azt szerette volna, hogy tökéletes egészségnek és erőnlétnek ör-
vendezzenek, mikor belépnek a jó földre, ahova vezette őket, hogy a környező po-
gányok akaratlanul is magasztalják Izrael Istenét. Azt az Istent, aki oly csodálatos 
dolgokat cselekedett népéért. Ha a nép azonban, amely a menny Istenének ismer-
te el őt, nem örvend tökéletes egészségnek, nevét nem dicsőítheti meg.” – TII 16.
b. Milyen volt a manna? Hogyan készítették el? 2Móz 16:31; 4Móz 

11:7-8.

„Reggel pedig a talaj felszínén ’apró gömbölyegek valának, aprók mint a da-
ra a földön’ (2Móz 16:14). ’olyan vala mint a kóriándrum magva, a színe pedig 
mint a bdelliomnak színe’ (4Móz 11:7) ’Amint megláták az Izrael fiai, mondának 
egymásnak: Mán ez!’ (2Móz 16:15). Az emberek ’manná’-nak nevezték el. Mózes 
pedig ezt mondta: ’Ez az a kenyér, melyet az Úr adott néktek eledelül’ (2Móz 
16:15). Az emberek összegyűjtötték a mannát és látták, hogy bőségesen elég volt 
mindenki számára. ’Kiomol vala pedig a nép, és szedik vala a mannát, és őrlik 
vala kézimalmokban, vagy megtörik vala mozsárban, és megfőzik vala fazékban, 
és csinálnak vala abból pogácsákat: az íze pedig olyan vala, mint az olajos kalácsé’ 
(4Móz 11:8).” – PP 250.

2Mózes 16:11-15.
11És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 12Hallottam az Izráel fiainak zúgolódását, szólj nékik mondván: Estennen húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr a ti Istentek. 13És lőn, hogy estve fürjek jövének fel és ellepék a tábort, reggel pedig harmatszállás lőn a tábor körűl. 14Mikor pedig a harmatszállás megszűnék, ímé a pusztának színén apró gömbölyegek valának, aprók mint a dara a földön. 15Amint megláták az Izráel fiai, mondának egymásnak: Mán ez! mert nem tudják vala mi az. Mózes pedig monda nékik: Ez az a kenyér, melyet az Úr adott néktek eledelül.

2Mózes 16:31.
Az Izráel háza pedig Mánnak nevezé azt; olyan vala az mint a kóriándrom magva, fehér; és íze, mint a mézes pogácsáé.

4Mózes 11:7-8.
7(A manna pedig olyan vala mint a kóriándrum magva, a színe pedig mint a bdelliomnak színe. 8Kiomol vala pedig a nép, és szedik vala a mannát, és őrlik vala kézimalmokban, vagy megtörik vala mozsárban, és megfőzik vala fazékban, és csinálnak vala abból pogácsákat: az íze pedig olyan vala, mint az olajos kalácsé.
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Szerda  Február 26.
4. MANNAGYŰJTÉS
a. Milyen útmutatás szerint kellett mannát gyűjtenie a népnek? 2Móz 

16:16-26. Hogyan szemléltette a manna a szombatünneplés szüksé-
gességét a Sinai hegyen adott törvény előtti időben?  

„Hosszú pusztai vándorlásuk ideje alatt az izraeliták minden héten három 
csodának lehettek tanúi. Ezeknek célja és rendeltetése, hogy a szombat-nap szent-
ségét belevéssék elméjükbe. A hatodik napon kétszer annyi mennyiség hullott a 
mannából, a hetedik napon pedig semmi sem. De csak a szombatnapra szükséges 
manna nem romlott meg, míg a máskor meghagyott manna másnap reggelre 
mindig megromlott.

A manna adásával összekapcsolt körülmények között döntő bizonyítékunk 
van arra, hogy a szombatot Isten nem akkor rendelte el, – mint ahogy sokan állít-
ják – amikor a törvényt adta a Sinai hegyen. Mielőtt az izraeliták eljutottak a Sinai 
hegyhez már tudták, hogy a szombat megtartása kötelező. A szombat szentségé-
re állandóan emlékeztette őket az, hogy minden pénteki napon kétszer annyit 
gyűjtöttek a szombatra való előkészület céljából, mivel akkor semmi manna nem 
hullott. A nyugalom napjának szent jellege folyamatosan mély benyomást tett 
rájuk.” – PP 252.
b. Meddig tartott a mannával való naponkénti ellátás? 2Móz 16:35. Mi-

ért szüntette meg ezt Isten? 

„’És megkészíték a páskhát, a hónapnak tizennegyedik napján, estve, Jérikhó-
nak mezején. És evének a föld terméséből a páskhának másodnapján kovásztalan 
kenyeret és pörkölt gabonát, ugyanezen a napon. És másnaptól kezdve, hogy ettek 
vala a föld terméséből, megszűnék a manna, és nem volt többé mannájok az Izráel 
fiainak; hanem Kánaán földének gyümölcséből evének’ (Józs 5:10-12). Pusztai 
vándorlásuk hosszú évei véget értek. Izrael az ígéret földjére ért.” – PP 454.
c. Miért tartottak egy mannás korsót a szövetségládájában? 2Móz 

16:32-33; Zsid 9:4.

2Mózes 16:16-26.
16Az Úr parancsolata pedig ez: Szedjen abból kiki a mennyit megehetik; fejenként egy ómert, a hozzátok tartozók száma szerint szedjen kiki azok részére, akik az ő sátorában vannak. 17És aképen cselekedének az Izráel fiai és szedének ki többet, ki kevesebbet. 18Azután megmérik vala ómerrel, és annak aki többet szedett, nem vala fölöslege, és annak, aki kevesebbet szedett, nem vala fogyatkozása: kiki annyit szedett, a mennyit megehetik vala. 19Azt is mondá nékik Mózes: Senki ne hagyjon abból reggelre. 20De nem hallgatának Mózesre, mert némelyek hagyának abból reggelre; és megférgesedék s megbüszhödék. Mózes pedig megharagudék reájok. 21Szedék pedig azt reggelenként, kiki a mennyit megehetik vala, mert ha a nap felmelegedett, elolvad vala. 22A hatodik napon pedig két annyi kenyeret szednek vala, két ómerrel egyre-egyre. Eljövének pedig a gyülekezet fejedelmei mindnyájan és tudtára adták azt Mózesnek. 23Ő pedig monda nékik: Ez az, amit az Úr mondott: A holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat; amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg; a mi pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre. 24És eltevék azt reggelre, a szerint amint Mózes parancsolta vala, és nem büszhödék meg s féreg sem vala benne. 25És monda Mózes: Ma egyétek azt meg, mert ma az Úrnak szombatja van; ma nem találjátok azt a mezőn. 26Hat napon szedjétek azt, de a hetedik napon szombat van, akkor nem lesz.

2Mózes 16:35.
Az Izráel fiai pedig negyven esztendőn át evék a Mánt, míg lakó földre jutának; Mánt evének mind addig, míg a Kanaán földének határához jutának.

2Mózes 16:32-33.
32És monda Mózes: Ezt parancsolja az Úr: Egy teljes ómernyit tartsatok meg abból maradékaitok számára, hogy lássák a kenyeret, a mellyel éltettelek titeket a pusztában, mikor kihoztalak titeket Égyiptom földéről. 33Áronnak pedig monda Mózes: Végy egy edényt és tégy bele egy teljes ómer Mánt és tedd azt az Úr eleibe, hogy megtartassék maradékaitok számára.

Zsidók 9:4.
Melyben vala az arany füstölő oltár és a szövetség ládája beborítva minden felől aranynyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje meg a szövetség táblái,
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Csütörtök  Február 27.
5. A MANNA FOGYASZTÁSA NAPJAINKBAN
a. Mi a manna, amit ma összegyűjtenünk és fogyasztanunk kell? Jer 

15:16; Jn 6:63.mr. Milyen gyakran kell ezt tennünk? 

„Isten szava a manna a mennyből a lélek számára, hogy táplálja és erősítse 
azt. A Biblia a jó és rossz közötti mérték, egyértelműen meghatározza a bűnt és a 
szentséget. Élő alapelvei, mint arannyal bevont selyemszálak szövik át életünket. 
Csak ezek védenek meg a próbákban és kísértésekben. ” – CT 422.

„Mindenkinek saját éhező lelkével kell Krisztushoz jönnie. Mindenkinek saját 
meggyőződésre van szüksége. Érezni kell saját lelki szükségletét, és tanulmányoz-
ni Krisztust saját magának.

Az Élet Kenyerével jóllakva nem éhezhetünk földi csábítások, világi izgalmak 
és földi nagyság után. Vallásos tapasztalatunk ugyanolyan mértékű lesz, mint az 
étel, amellyel táplálkozunk.

Az étel, amit egyszeri étkezésre megeszünk, nem elégít ki mindörökre. Napon-
ta kell étkeznünk. Ezért naponta kell fogyasztanunk Isten Igéjét is, hogy a lélek 
élete megújuljon. Akik folyamatosan fogyasztják az Igét, azokban kiformálódik 
Krisztus, a dicsőségnek ama reménysége. A Biblia olvasásának és tanulmányozá-
sának hanyagsága lelki éhséget hoz.” – OHC 209.

Péntek  Február 28.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen dolgok miatt panaszkodtak Izrael gyermekei? Miként tanúskodott 

ez a hit hiányáról?
2. Miről feledkezek meg, amikor a körülöttem lévő nehézségekre és bajra 

összpontosítok? 
3. Mi történik, ha Egyiptom ételét eszem és szokásait követem? Miért szüksé-

ges annyira törődnöm az egészségemmel?
4. Miként hangsúlyozta Isten népe számára a szombat szentségét a manna-

hullás?
5. Ha fogyasztom az Élet Kenyerét az Ige tanulmányozása által, akkor mi fog 

történni velem? Miért annyira fontos számomra naponta fogyasztanom 
ezt a Kenyeret?

Jeremiás 15:16.
Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene!

János 6:63.mr.
a beszédek, amelyeiket én szólok néktek, lélek és élet.
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Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS   
természeti katasztrófák okozta károk 
segélyezésére

„Vajha szárnyam volna, mint a galambnak! 
Elrepülnék és nyugodnám… Sietnék kisza-
badulni e sebes szélből, e forgószélből.” (Zsol 
55:7, 9)

Szélviharok, csapások, földrengések, bal-
esetek, árvizek, éhínségek, tűzvészek – és a 
lista tovább és tovább folytatható. Talán egyre 
több ilyen katasztrófa fenyeget?

„A próba és megtisztulás napja közvetlen 
előttünk áll. A legmegdöbbentőbb jelek tűnnek elő 
– árvizek, hurrikánok, tornádók, felhőszakadások, földi és 
tengeri szerencsétlenségek-, melyek minden dolgok végének közelségét hirdetik. 
Isten ítéletei hullanak a földre, hogy az emberek ráébredjenek Krisztus közeli 
eljövetelének tényére.” – RH November 8, 1892.

„Tengeri és szárazföldi balesetekben és szerencsétlenségekben,hatalmas tűz-
vészekben, vad tornádókban és félelmetes jégesőkben, viharokban, árvizekben, 
ciklonokban, szökőárakban és földrengésekben – mindenütt és ezer helyen Sátán 
gyakorolja erejét. Elsöpri az érő termést, aminek következménye éhínség és nyo-
mor. Halálos fertőzéseket juttat a levegőbe, és ezrek vesznek oda járványok által. 
A csapások egyre sűrűsödnek és súlyosbodnak. A pusztítás mind embert, mind 
állatot érint.” – RH March 14, 1912.

Ahogyan a nagy küzdelem fokozódik világunkban – mit akar Isten, hogy 
tegyünk a szenvedő emberiségért? „Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a 
jó, és mit kíván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az 
irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel” – egy Isten, aki „gyönyör-
ködik az irgalmasságban” (Mik 6:8; 7:18).

A szerencsétlenség idejében a szenvedő emberiség keserűsége kiált fel könyörü-
letért – felruházni a mezítelent, táplálni az éhezőt, megjavítani a romba dőlt épü-
leteket, gyógyító balzsamot használni a sebesültek számára. A sürgős segítség sok 
anyagi forrást igényel, így csak a ti nagylelkű támogatásotokkal valósulhat meg ez. 
Akik bőkezűen adakoznak ezen szükségletre, azoknak bőségesen lesz visszafizetve, 
mert „boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek” (Mt 5:7).

A Generál Konferencia Szociális Osztálya nevében
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ISTEN GONDOSKODIK NÉPÉRŐL
„Mikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának és alája 

tevék, hogy arra űljön; Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egy 
felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradának kezei a nap 
lementéig.” (2Móz 17:12)

„Boldog az a lelkész, akinek van egy hűséges Áronja és Húrja, hogy erősítsék 
kezét, mikor elfárad, akik imával és hittel támogatják őt. Az ilyen támogatás ha-
talmas segítség Krisztus szolgája tevékenységében, és gyakran odahat, hogy az 
igazság ügye dicsőségesen diadalmaskodjék.” – 4B 531.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták,252-256. (A Vörös-tengertől a Sinai-hegyig – 

részlet)

Vasárnap  Március 1.
1. A NÉP ISMÉT ZÚGOLÓDIK
a. Hogyan zúgolódtak ismét az izraeliták Mózes ellen, amikor Refi-

dimbe érkeztek? Miért? 2Móz 17:1-3.

„Az Úr vezette őket erre a víztelen vidékre, próbára tenni őket, hogy hatalmá-
nak sok megnyilvánulása után megtanulnak-e hozzá fordulni szorultságukban, 
és megbánták-e a múlt lázongó panaszkodásait, melyeket elkövettek ellene. Önző 
célokkal vádolták meg Mózest és Áront, amiért kihozták őket Egyiptomból. Rá-
juk fogták, hogy éhséggel akarják kiirtani őket és gyermekeiket, hogy meggazda-
godhassanak javaikkal. Az izráeliták így embernek tulajdonították, amit számos 
félreérthetetlen bizonyíték egyedül a korlátlan hatalmú Istentől származónak 
hirdetett. Isten azt akarta, hogy csakis neki tulajdonítsák hatalmának csodálatos 
megnyilvánulásait, és az Ő nevét tegyék naggyá a földön… Ha nem dicsőítik meg 
Istent próbáik és nehézségeik közepette a pusztában való vándorlásaik során, 
mikor Kánaán reménysége áll előttük, mikor Isten szüntelen félreérthetetlen 
bizonyítékot szolgáltatott nekik hatalmáról, dicsőségéről, és gondoskodásáról, 
akkor Kánaán földjén sem magasztalnák és dicsőítenék Őt, ahol áldásokkal, és 
jóléttel vannak körülvéve.” – 2B 107

2020. március 7.
Szombat

Napnyugta: H 17:38
Ro 18:18

10. Tanulmány

2Mózes 17:1-3.
1És elindula Izráel fiainak egész gyülekezete a Szin pusztájából, az Úr rendeléséhez képest az ő útjok rendje szerint és tábort ütének Refidimben. De a népnek nem vala inni való vize. 2Verseng vala azért a nép Mózessel és mondák: Adjatok nékünk vizet, hogy igyunk. És monda nékik Mózes: Miért versengtek én velem? Miért kísértitek az Urat? 3És szomjúhozik vala ott a nép a vízre és zúgolódék a nép Mózes ellen és monda: Miért hoztál ki minket Égyiptomból? hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat?
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Hétfő  Március 2.
2. ISTEN GONDVISELÉSE
a. Mit tett Mózes, miután meghallotta panaszkodásukat? 2Móz 17:4; 

Jer 29:12.

„Az Úr így szól: ’Hívj segítségül engem a nyomorúság idején’ (Zsol 50:15). 
Arra szólít, hogy mondjuk el neki, mi az, amit nem értünk vagy szükségeinket, 
valamint az isteni segítség igényét. Arra szólít, hogy legyünk mindig készek az 
imádkozásra. Amikor nehézségek támadnak, küldjük fel hozzá őszinte, buzgó 
könyörgésünket! Kitartó imádkozásunkkal arról teszünk bizonyságot, hogy szi-
lárdan bízunk Istenben. Hiányérzetünk buzgó imádkozásra késztet, és mennyei 
Atyánk megindul esedezésünkön.” – KP 115.
b. Hová és milyen különleges utasítással küldte el az Úr Mózest vízért? 

Milyen csoda által kaptak vizet? 2Móz 17:5-6.

„Nehéz helyzetében Mózes az Úrhoz kiáltott: ’Mit cselekedjem ezzel a nép-
pel?’ (2Móz 17:4). Az Úr utasította, vegye maga mellé Izrael véneit és fogja botját, 
amellyel a csodákat művelte Egyiptomban, induljon el és menjen a nép előtt. Az 
Úr pedig ezt mondta neki: ’Ímé én oda állok te elődbe a sziklára a Hóreben, és 
te sújts a sziklára, és víz jő ki abból, hogy igyék a nép’ (2Móz 17:6). Mózes en-
gedelmeskedett és a sziklából folyamként ömlött ki a friss víz, mégpedig olyan 
bőségesen, hogy ellátta az egész tábort. Isten ahelyett, hogy azt parancsolta volna 
Mózesnek: emelje fel botját és valami rettenetes csapással sújtson le a gonosz 
zúgolódók vezetői közé, mint ahogy Egyiptomban cselekedte, nagy irgalmassá-
gában megszabadításuk eszközévé tette Mózes botját.” – PP 253-254.
c. Milyen más névre módosította Mózes ennek a helynek a nevét és mi-

ért? 2Móz 17:7.

„Szomjúságában a nép megkísértette Istent, mert ezt kérdezte: ’Vajon köztünk 
van-é az Úr vagy nincsen?’ ’Mert ha Ő hozott bennünket ide, miért nem ád vizet 
is úgy, mint kenyeret?’ Az így megnyilvánuló hitetlenség bűnnek számított, és 
Mózes félt, hogy Isten ítélete szakad rájuk. Ezért azt a helyet ’Masszának és Mé-
ribának’ nevezte, ami azt jelenti ’kísértés, megrovás’, hogy ez emlékeztesse őket 
bűnükre.” – PP 254.

2Mózes 17:4.
Mózes pedig az Úrhoz kiálta mondván: Mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés hijja, hogy meg nem köveznek engemet.

Jeremiás 29:12.
Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket.

2Mózes 17:5-6.
5És az Úr monda Mózesnek: Eredj el a nép előtt és végy magad mellé Izráel vénei közűl; pálczádat is, melylyel a folyót megsujtottad, vedd kezedbe és indulj el. 6Ímé én oda állok te elődbe a sziklára a Hóreben, és te sujts a sziklára, és víz jő ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedék Mózes Izráel vénei szeme láttára.

2Mózes 17:7.
És nevezé annak a helynek nevét Masszának és Méribának, Izráel fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat, mondván: Vajjon köztünk van- é az Úr vagy nincsen?
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Kedd  Március 3.
3. KRISZTUS JELKÉPEI
a. Kit jelképezett a megütött szikla? 1Kor 10:4.

„Mózes megütötte a kősziklát, de Isten Fia volt az, aki a felhőoszlopban ott 
állt Mózes mellett és kifakasztotta a sziklából az életadó vizet. Nemcsak Mózes 
és a vének, hanem az egész gyülekezet is, amely bizonyos távolságban ott állt és 
figyelt, megpillantotta az Úr dicsőségét. Nem kétséges azonban, hogyha a felhő 
elmozdult volna, akkor az Úr dicsőségének rettenetes ragyogása mindazokat 
megölte volna, akik ott tartózkodtak.” – PP 254.
b. Milyen további értelemben említik Jézust kősziklaként? Zsol 94:22; 

Mk 12:10.

„Isten végtelen bölcsességgel választotta ki az alapkövet, és maga fektette azt 
le. Erős alapnak nevezi. Az egész világ ráhelyezheti terheit, bánatát, mindent 
elbír. Tökéletes biztonsággal építhetnek rá. Krisztus a ’próbakő’. Sohasem okoz 
csalódást azoknak, akik bíznak Benne. Ő minden próbát kiállt. Elhordozta Ádám 
bűnének terhét, utódainak vétkét, és felettébb győztesként került ki a gonoszság 
erőivel vívott küzdelemből. Elhordozta a terhet, melyet a megtérő bűnösök Reá 
vetettek. Krisztusban enyhülést talál a vétkes szív. Ő az erős alap. Aki Reá támasz-
kodik, az tökéletes biztonságban nyugszik…

A Krisztussal, az élő kővel fenntartott kapcsolat által mindenki élő kővé válik, 
aki erre az alapra épít. Sokakat saját erőfeszítéseik faragnak, fényeznek, szépíte-
nek, mégsem lehetnek ’élő kövek’, mert nincsenek összeköttetésben Krisztussal. 
E nélkül a kapcsolat nélkül senki sem tartatik meg. Ha Krisztus élete nincsen 
bennünk, nem állhatunk meg a kísértés viharaiban.” – JÉ 503. 504.
c. Mit jelképez a megütött sziklából jövő víz? Jn 4:10-14; 7:37-39.

„Aki az élet vizéből iszik, az élet kútfejévé válik. A vevőből adó válik. Krisztus 
kegyelme olyan a léleknek, mint a forrás a pusztának: azért buzog, hogy minden-
kit felüdítsen, és vágyat ébresszen az elveszendőben az élet vize után.” – JÉ 154.

1Korinthus 10:4.
És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.

Zsoltárok 94:22.
De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája;

Márk 12:10.
Ezt az írást sem olvastátok-é? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé.

János 4:10-14; 7:37-39.
(4:10-14)  10Felele Jézus és monda néki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked: Adj innom!; te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. 11Monda néki az asszony: Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély: hol vennéd tehát az élő vizet? 12Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál, Jákóbnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is és jószága is? 13Felele Jézus és monda néki: Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik: 14Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.(7:37-39)  37Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék. 38Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. 39Ezt pedig mondja vala a Lélekről, amelyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg.



 

555510. Tanulmány - ISTEN GONDOSKODIK NÉPÉRŐL

Szerda  Március 4.
4. KÜZDELEM AMÁLEKKEL
a. Milyen veszély fenyegette ezután Izrael népét? 2Móz 17:8.

„Mikor Izráel engedetlen volt, és eltávolodott Istentől, Isten megengedte, 
hogy szorult helyzetbe kerüljenek, és csapásokat szenvedjenek el. Hagyta, hogy 
ellenségei megtámadják, megalázzák, és arra szorítsák őket, hogy elesettségük-
ben és nyomorúságukban Istent keressék. ’Az amálekiták előrenyomultak, hogy 
Refidimnél megküzdjenek Izráel fiaival.’ Ez közvetlen az után történt, hogy Izráel 
gyermekei lázongtak, és igazságtalanul, méltatlanul zúgolódtak vezetőik ellen, 
akiket Isten képesített, és állított a nép élére, hogy átvezessék őket a pusztán Ká-
naán földjére.” – 2B 106-107.
b. Hogyan győzött Isten az amálekiták felett? 2Móz 17:9-12.

„Mikor a pusztában az amálekiták rátámadtak Izráelre, Mózes tudta, hogy 
népe nem áll készen a küzdelemre. Elküldte Józsuét a harcosok csoportjával, 
hogy bocsátkozzék harcba az ellenséggel, maga pedig Áronnal és Húrral olyan 
dombtetőn foglalt helyet, ahonnét beláthatták a csatateret. Ott Isten embere az 
Úr elé tárta a helyzetet, aki egyedül adhatta nekik a győzelmet. Mózes égre emelt 
kézzel, buzgón könyörgött Izráel seregeinek sikeréért. Észrevették, hogy míg a 
keze az égre emelkedett, addig Izráel kerekedett ellenfele fölé, de mikor Mózes 
keze fáradtan lehanyatlott, Amálek lett az erősebb fél. Áron és Húr tehát támo-
gatták Mózes karját, míg teljes győzelem nem lett Izráel része, míg el nem űzték 
elleneiket a csatatérről.

Ez az eset legyen tanítás Isten egész népe számára, egészen az idők végéig, 
hogy Isten az ő népének ereje. Mikor Izráel diadalmaskodott, Mózes az égre 
nyújtotta karját, és közbenjárt értük; tehát mikor Isten népe győzedelmeskedik, 
az azért van, mert a hatalmas Isten vállalja magára ügyüket, Ö harcolja meg értük 
csatáikat. Mózes nem kérte vagy hitte, hogy Isten legyőzi ellenségeiket, miközben 
Izráel tétlen marad. Összes seregét felsorakoztatja és kiküldi annyira jól felkészül-
ten, amennyire lehetőségük engedi, majd az ügyet Isten elé viszi imában. Mózes 
a hegyen könyörög Istenhez, míg Józsué és bátor követői alant megtesznek min-
dent, ami tőlük telik, hogy feltartóztassák és elűzzék Izráel és Isten ellenségeit.” 
– 4B 531.

2Mózes 17:8.
Eljöve pedig Amálek és hadakozék Izráel ellen Refidimben.

2Mózes 17:9-12.
9És monda Mózes Józsuénak: Válaszsz nékünk férfiakat és menj el, ütközzél meg Amálekkel. Holnap én a halom tetejére állok és az Isten pálczája kezemben lesz. 10És úgy cselekedék Józsué amint mondotta vala néki Mózes, megütközék Amálekkel: Mózes, Áron és Húr pedig felmenének a halom tetejére. 11És lőn, mikor Mózes felemelé kezét, Izráel győz vala; mikor pedig leereszté kezét, Amálek győz vala. 12Mikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának és alája tevék, hogy arra űljön; Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egy felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig.
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Csütörtök  Március 5.
5. GYŐZELEM AMÁLEK FELETT
a. Milyen ítélet hangzott el az amálekiták felett, miután legyőzték őket? 

2Móz 17:14; 5Móz 25:17-19.

„Azokat a csodákat, amelyeket Mózes Egyiptomban cselekedett, az amálekiták 
gúny tárgyává tették, és kinevették a körülöttük élő népek félelmét. Esküt tettek 
isteneikre, hogy a hébereket úgy elpusztítják, hogy egy sem marad meg közülük. 
Azzal dicsekedtek, hogy Izrael Istene erőtlen lesz arra, hogy ellenálljon nekik. Az 
izraeliták pedig nem bántották meg és nem is fenyegették meg őket. Támadásu-
kat mindenféle provokálás hiányában indították meg. Isten iránti gyűlöletüket és 
akaratával szembeni ellenszegülésüket akarták kinyilvánítani azzal, hogy igye-
keztek megsemmisíteni Isten népét… Amikor az amálekiták Izrael népe elfáradt, 
védtelen soraira támadtak, megpecsételték nemzetük sorsát. Isten gondviselése 
mindenekelőtt leggyengébb gyermekeire terjed ki. A kegyetlenség vagy az el-
nyomás egyetlen egy cselekedete sem marad figyelmen kívül a mennyben. Isten 
keze védőpajzsként tárul ki azok előtt, akik szeretik és félik Őt. Óvakodjanak az 
emberek attól, hogy rásújtsanak erre a kézre, mert az igazság kardját is ez a kéz 
forgatja.” – PP 256.
b. Mire emlékezzünk, amikor hasonló módon üldöznek bennünket, 

mint az izraelitákat az amálekiták? Mt 5:11-12. Hogyan tekint Isten 
azokra, akik saját hittestvéreiket bántják?

„Ha Isten ennyire megbüntette ennek a pogány népnek a kegyetlenségét, 
hogyan tekint akkor azokra, akik bár az Ő népének vallják magukat, mégis meg-
támadják testvéreiket, ügyének megfáradt, elgyengült munkásait?” – 5B 177.

Péntek  Március 6.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért próba számunkra ma a nehézség és a viszontagság, amint az izraeli-

táknak is az volt?
2. Mire mutat rá az, amikor nehéz helyzetekben komolyan imádkozunk?
3. Mi a kulcsa, hogy élő kővé váljunk?
4. Mi az oka, hogy olykor nehéz helyzetbe kerülünk?
5. Milyen bűn pecsételte meg Amálek sorsát? Hogyan követünk el néha mi is 

hasonló bűnt?

2Mózes 17:14.
És monda az Úr Mózesnek: Írd meg ezt emlékezetül könyvbe és add tudtára Józsuénak, hogy mindenestől eltörlöm Amálek emlékezetét az ég alól.

5Mózes 25:17-19.
17Megemlékezzél arról, amit Amálek cselekedett rajtad az úton, amikor Égyiptomból kijöttetek: 18Hogy reád támadt az úton, és megverte a seregnek utolsó részét, mind az erőtleneket, akik hátul valának, amikor magad is fáradt és lankadt voltál, és nem félte az Istent. 19Mikor azért megnyugtat majd téged az Úr, a te Istened, minden te köröskörül lévő ellenségedtől azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, hogy bírjad azt: töröld el Amálek emlékezetét az ég alól; el ne felejtsd!

Máté 5:11-12.
11Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. 12Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.



575711. Tanulmány - JETHRÓ LÁTOGATÁSA

JETHRÓ LÁTOGATÁSA
„Mózes ipa pedig monda néki… És szemelj ki magad az egész nép 

közül derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a ha-
szonlesést és tedd közöttük előljárókká, ezeredesekké, századosokká, 
ötvenedesekké és tizedesekké.” (2Móz 18:17, 21)

„Mózesnek adott utasításaiban az Úr igen világosan vázolta a tanácsadók fon-
tos tisztségével megbízott férfiak jellemét.” – BL 160.
Javasolt olvasmány: Gondolatok a Hegyibeszédről, 19-22. (Boldogok a szelídek)

Vasárnap  Március 8.
1. EGY BOLDOG ÚJBOLI TALÁLKOZÁS
a. Az amálekitákkal való harc után ki látogatott el Mózeshez? Kiket 

hozott magával? 2Móz 18:1-5.

„Az izraeliták táborhelyétől nem messze feküdt Jethrónak, Mózes apósának 
otthona. Jethró hallott a héberek kiszabadításáról és most felkerekedett, hogy 
meglátogassa őket és visszaadja Mózesnek feleségét és két fiát.” – PP 256.
b. Mit tett azonnal Mózes, amikor Jethró üzent neki jöveteléről? 2Móz 

18:6-7.

„Izrael nagy vezérét a hírnökök értesítették Jethróék közeledéséről és Mózes 
kiment eléjük, hogy örömmel találkozzon velük. A viszontlátás első örömei után 
sátorába vezette őket. Amikor Mózes rájött, hogy Izrael kivezetése Egyiptomból 
komoly veszélyekkel jár, visszaküldte családját apósához. Most azonban újra 
örülhetett társaságuk segítségének és vigaszának.” – PP 256. 

2020. március 14.
Szombat

Napnyugta: H 17:48
Ro 18:28

11. Tanulmány

2Mózes 18:1-5.
1És meghallá Jethró, Midián papja, Mózes ipa, mindazt amit Isten Mózessel és Izráellel az ő népével cselekedett vala, hogy kihozta az Úr Izráelt Égyiptomból. 2És felvevé Jethró, a Mózes ipa Czipporát, a Mózes feleségét - miután haza bocsátotta őt - 3És az ő két fiát is, akik közűl az egyiknek neve Gersom, mert azt mondotta vala: Bujdosó valék az idegen földön; 4A másiknak neve pedig Eliézer; mert: Az én atyám Istene segítségül volt nékem és megszabadított engem a Faraó fegyverétől. 5Eljuta tehát Jethró, a Mózes ipa, az ő fiaival és feleségével Mózeshez a pusztába, ahol ő táborozott vala az Isten hegye mellett.

2Mózes 18:6-7.
6És megizené Mózesnek: Én Jethró a te ipad megyek te hozzád a te feleségeddel és az ő két fia is ő vele. 7Kiméne azért Mózes az ő ipa eleibe és meghajtá magát és megcsókolá őt; és megkérdék egymást állapotuk felől és bemenének a sátorba.
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Hétfő  Március 9.
2. A JÓ HÍREK MEGOSZTÁSA
a. Mit mesélt el Mózes apósának? 2Mózes 18:8.

b. Hogyan reagált Jethró a jó hírekre? 2Móz 18:9-12.

„[Mózes] Jethrónak beszámolt arról, hogy Isten milyen csodálatos dolgot 
cselekedett Izraellel. Jethró, a pátriárka örvendezett és áldotta az Urat. Mózessel 
és a vénekkel együtt áldozatot mutatott be az Úrnak, és ünnepet szenteltek Isten 
irgalmasságának emlékezetére.” – PP 256.
c. Figyelembe véve Mózes és Jethró együtt töltött idejét, mire emlé-

kezzünk, amikor találkozunk valakivel, akár gyülekezetből valóval, 
akár azon kívülivel? Zsol 105:1; 1Thess 5:18.

„Gyakran kellene ismételni azokat az eseményeket, amelyeken Isten keresztül-
vitte népét. Milyen gyakran állíttatott fel az Úr útjelzőket az ősi Izrael idejében! 
Hogy ne feledkezzenek meg a múlt eseményeiről, Isten parancsba adta Mózes-
nek, hogy foglalja énekbe azok történeteit, hogy a szülők megtaníthassák azokat 
gyermekeiknek. Olyan emlékműveket kellett állítaniuk, melyek szem előtt voltak. 
Ezeket gondosan meg kellett őrizniük, hogy amikor a gyermekek kérdéseket 
tesznek fel velük kapcsolatban, elismételhessék nekik a teljes történetet. Így Isten 
gondviselő tettei, jósága és irgalma, mely a népéről való gondoskodás és szaba-
dítás cselekedeteiben nyilvánult meg, emlékezetben maradt… Az Úr csodatévő 
Istenként tevékenykedett e nemzedék népe számára… Elevenítsük fel újra és újra 
Isten jóságát, és adjunk hálát Neki csodálatos tetteiért. …

Tekintsünk a hatalmas emlékoszlopokra, figyelmeztetésekre, melyeket az Úr 
velünk cselekedett, hogy vigasztaljon és megmentsen bennünket a Pusztító kezé-
ből. Tartsuk élénken emlékezetünkben az összes gondos jótéteményt, melyeket 
Isten tanúsított felénk- a könnyek, melyeket letörölt, a fájdalmak, miket lecsil-
lapított, az aggodalmak, melyeket elhárított,a félelmek, melyeket eloszlatott,a 
szükségletek, amiket kielégített és az áldások, melyeket reánk árasztott. Ezek 
erősítsenek bennünket zarándoklatunk hátralevő részén! ” – CC 364.

„Napról napra részesedünk Isten kegyelmének ajándékaiban, és mégis mily 
kevés hálát tanúsítunk iránta, mily keveset magasztaljuk és dicsőítjük azért, amit 
velünk cselekedett.” – JVÚ 78.

2Mózes 18:8.
És elbeszélé Mózes az ő ipának mind azt, amit az Úr a Faraóval és az Égyiptombeliekkel cselekedett vala Izráelért; mindazt a sok bajt, amelyek útközben érték vala őket, és mimódon szabadította meg őket az Úr.

Zsoltárok 105:1.
Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!

1Thesszalonika 5:18.
Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.
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Kedd  Március 10.
3. JETHRÓ TANÁCSOT AD
a. Milyen észrevételt tett Jethró Mózesnek a bíráskodás terén? Mi volt 

Mózes válasza? 2Móz 18:13-16.

„Mivel Jethró a táborban maradt, hamarosan látta, milyen súlyos teher nehe-
zedik Mózesre. Rendet és fegyelmet tartani a hatalmas, tudatlan, fegyelmezetlen 
tömeg között, valóban nagy feladat volt. Mózes volt elismert vezetőjük és elöl-
járójuk, és mint ilyen, nemcsak a nép általános ügyeit intézte, hanem a köztük 
felmerülő ellentétekkel, viszályokkal is őt keresték meg. Mózes megengedte ezt, 
mert így alkalma volt oktatni őket. ’Istennek igazságára és törvényére tanítgatom 
őket’ – mondta. De Jethró ellenvetést tett.” – PP 256-257.
b. Milyen tanácsot adott az istenfélő pap vejének? 2Móz 18:17-23.

c. Mi volt a négy fő képesítés, melyeket kiemelt Jethró a Mózes terhei-
nek megosztásában segítő emberek kiválasztásához? 2Móz 18:21.er. 
Milyen tanácsot kaptak azok, akik iskolák vezetőit választják meg, 
amelyek ugyan úgy alkalmazhatóak a munka különböző osztályai-
ban ma is?  

„Ahol iskolát alapítunk, találjunk bölcs igazgatót, ’derék, istenfélő férfit, igaz-
ságos férfit, aki gyűlöli a haszonlesést’. Olyan férfit, aki legjobb képességei szerint 
dolgozik beosztásának minden ágazatában. Legyen üzleti képessége, de még 
fontosabb, hogy alázatosan Istennel járjon, és a Szentlélek irányítsa. Isten oktatja 
ezeket az embereket, és olyan testvérek tanácsát kérik ki, akik sokat imádkoznak.

Vezesse tiszta szándék iskoláink vezetőit. Önzetlenül tartsák szem előtt, hogy 
a nagy aratásra váró mező más területei is megkívánják a lehetőségeket, amelyek-
kel a gondjaikra bízott iskolák rendelkeznek.” – 6B 215. 

2Mózes 18:13-16.
13És lőn másod napon, leűle Mózes törvényt tenni a népnek; a nép pedig áll vala Mózes előtt reggeltől estig. 14S amikor látja vala Mózes ipa mind azt, amit ő a néppel cselekedék, monda: Mi dolog az, amit te a néppel cselekszel; miért űlsz te egymagad, mind az egész nép pedig előtted áll reggeltől estig? 15És monda Mózes az ő ipának: Mert a nép Isten akaratát tudakolni jön hozzám; 16Ha ügyök-bajok van, én hozzám jőnek és törvényt teszek az ember között és felebarátja között és tudtára adom az Isten végezéseit és törvényeit.

2Mózes 18:17-23.
17Mózes ipa pedig monda néki: Nem jó az, amit te cselekszel. 18Felettébb kifáradsz te is, ez a nép is, amely veled van; mert erőd felett való dolog ez, nem végezheted azt egymagad. 19Most azért hallgass az én szavamra, tanácsot adok néked és az Isten veled lesz. Te légy a népnek szószólója az Isten előtt, és te vidd az ügyeket Isten eleibe. 20És tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre és add tudtokra az útat, amelyen járniok kell és a tenni valót, amelyet tenniök kell. 21És szemelj ki magad az egész nép közűl derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést és tedd közöttük előljárókká, ezeredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké. 22Ezek tegyenek ítéletet a népnek minden időben, úgy hogy minden nagyobb ügyet te elődbe hozzanak, minden csekélyebb dologban pedig ők ítéljenek; így könnyítve lesz rajtad, ha azt veled együtt hordozzák. 23Ha ezt cselekszed és az Isten is parancsolja néked: megállhatsz és az egész nép is helyére jut békességben.

2Mózes 18:21.er.
És szemelj ki magad az egész nép közűl derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést...
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Szerda  Március 11.
4. MEGFOGADNI A TANÁCSOT
a. Hogyan reagált Mózes apósának bölcs tanácsára? 2Móz 18:24-25.

„Az Úr nagymértékben kitüntette Mózest, és csodákat vitt véghez keze által. 
Abból a tényből, hogy Isten őt választotta ki mások oktatására, nem következtette 
azt, hogy neki nincs szüksége tanácsra. Izrael Isten által választott vezetője boldo-
gan figyelt oda egy istenfélő midiánita pap javaslataira és bölcs rendelkezésekként 
tette azt magáévá.” – PP 257.
b. Milyen tanulságot vonhatunk le ebből arra vonatkozóan, hogy mi-

ként bánjunk a tőlünk idősebbekkel és tapasztaltabbakkal? Mi teszi 
értékessé tanácsukat? 3Móz 19:32; Péld 16:31.

„Tiszteletet kell tanúsítani Isten képviselői: a lelkészek, a tanítók és a szülők 
iránt, akiket az Úr arra hívott el, hogy helyette szóljanak és cselekedjenek. Az 
irántuk tanúsított tisztelet által Istent tiszteljük.

Isten különösen fontosnak tartja, hogy gyengéden tiszteljük az öregeket, ezért 
így szól: ’Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útában találtatik’ (Péld 
16:31). Megvívott harcokról, győzelmekről, elviselt terhekről és leküzdött kísérté-
sekről beszél az Ige. Fáradt lábakról, amelyek közelednek a nyugalmuk felé. Olyan 
helyekről, amelyek nemsokára megüresednek. Segítsetek a gyerekeknek abban, 
hogy elmélkedjenek erről! Akkor egyengetni fogják az idősek útját udvariasságuk 
és tiszteletük által, és saját fiatal életük is kedvesebb és szebb lesz, mivel ügyelnek 
eme parancsolatra: ’Az ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember orczáját becsüld 
meg.’ (3Móz 19:32).” – EÉ 242-243.
c. Mi lett az eredménye a javasolt hatáskör átruházásának? 2Móz 18:26.

„Mózes elfogadta apósa tanácsát és ezzel nemcsak magának szerzett köny-
nyebbséget, hanem ennek eredményeként a rend is tökéletesebb lett a nép kö-
zött.” – PP 257.

2Mózes 18:24-25.
24És hallgata Mózes az ő ipa szavára és mindazt megtevé, amit mondott vala. 25És választa Mózes az egész Izráelből derék férfiakat és a nép fejeivé tevé őket, ezeredesekké, századosokká, ötvenedesekké, és tizedesekké.

3Mózes 19:32.
Az ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember orczáját becsüld meg, és félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr.

Példabeszédek 16:31.
Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útában találtatik.

2Mózes 18:26.
És ítélik vala a népet minden időben; a nehéz dolgokat Mózes elé viszik vala, minden kisebb dologban pedig ők ítélnek vala.
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Csütörtök  Március 12.
5. MÓZES VEZETŐI ALKALMASSÁGA
a. Milyen különleges képességei voltak Mózesnek, mint ahogyan a beosz-

tottjainak is rendelkezniük kellett Isten által rendelt bizonyos tulajdon-
ságokkal? Milyen fontos tulajdonsággal rendelkezett? 4Móz 12:3.

„Mózes alázatos ember volt. Isten a legszelídebb embernek nevezte. Bőke-
zű, nagylelkű, nemes, jól kiegyensúlyozott, hibátlan jellem volt és a jó vonásai 
egészen fejlettek voltak. Eredményesen tudta inteni embertársait, mivel élete élő 
példa volt, hogy mivé válhat és mit érhet el az ember, ha Isten a segítője. Élő példa 
arra, amire másokat tanított, amivé szerette volna, hogy váljanak, és arra is, hogy 
mit vár el tőlük Isten. Mózes szíve mélyéből szólt, ezért szíveket ért el. Noha is-
meretekben gazdag, mély szeretetének kifejezése gyermekin őszinte volt. Jelentős 
képességekkel megáldottan azonnal meg tudta ítélni a körülötte élők szükségle-
teit, és azt is, mi van rossz állapotban, mi igényel figyelmet, és nem hanyagolta el 
ezeket.” – TII 23.
b. Milyen különleges ígéretet adott Jézus a szelídeknek? Mt 5:5.

„A szelídség egy értékes keresztény tulajdonság. Krisztus szelídsége és alá-
zatossága csakis az Ő igájának hordozásával tanulható meg… Ez az iga a teljes 
átadást fejezi ki.” – HP 236.

Péntek  Március 13.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan mutatja a család egységének fontosságát Mózes és Jethró hozzáállása? 

Milyen legyen a magatartásunk, amikor egy rég nem látott szerettünk érkezik 
hozzánk?

2. Miről beszéljünk gyakran, amikor kapcsolatba kerülünk másokkal? Miért?
3. Milyen képességek szerint válasszunk vezetőket ma? Ezek hiányában megvá-

laszthatók-e? 
4. Hogyan bánjunk lelkészeinkkel, szüleinkkel és tanárainkkal a hitben? Miért?
5. Miért voltak Mózes figyelmeztetései oly erőteljesek? Mire tanít ez engem?

4Mózes 12:3.
(Az az ember pedig, Mózes, igen szelíd vala, minden embernél inkább, akik e föld színén vannak.)

Máté 5:5.
Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
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ISTEN SZÓL NÉPÉHEZ
„Színről színre szólott veletek az Úr a hegyen, a tűz közepéből.” 

(5Móz 5:4)
„Mikor a törvény elhangzott, az Úr, a menny és föld Teremtője, Fia mellett állt 

a hegyen tűz és füst által eltakarva.” – TII 17.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 257-261. (A Vörös-tengertől a Sínai-hegyig – 

részlet; Az Izraelnek adott törvény – részlet)

Vasárnap  Március 15.
1. MEGÉRKEZÉS A SÍNAI-HEGYHEZ 
a. Mennyi idő után érkeztek az izraeliták a Sínai-hegyhez Egyiptom elha-

gyását követően? 2Móz 19:1-2. Milyen kijelentést tett számukra Isten?

„Úgy tűnt, mintha ezek a hatalmas, göröngyös magaslatok magányos nagysze-
rűségükben Isten örökkévaló állhatatosságáról és fenséges voltáról beszélnének. 
Itt, ezen a helyen mindenkinek az elméjére mély benyomást tett az ünnepélyesség 
és a félelem. Mindenkinek éreznie kellett tudatlanságát és gyengeségét Isten je-
lenlétében, aki ’a hegyeket körtefontra tette, és a halmokat a mérlegserpenyőbe’ 
(Ésa 40:12). Itt kapta meg Izrael azt a legcsodálatosabb kijelentést, amelyet Isten 
valaha is embereknek adott. Az Úr ide gyűjtötte népét, hogy hatással lehessen 
rájuk követelményeinek szentsége azzal, hogy saját hangján jelentette ki népé-
nek szent törvényét. Nagy és alapos változásnak kellett végbemennie bennük. 
Rabszolgaságuk lealacsonyító befolyásai és a bálványimádással hosszú ideig tartó 
kapcsolatuk rányomta bélyegét szokásaikra és jellemükre. Isten azon munkál-
kodott, hogy magasabb erkölcsi szintre emelje fel őket azzal, hogy megismerteti 
Önmagát velük.” – PP 258.
b. Milyen csodálatos szavakat szólt Isten Mózesnek a hegyen az izrae-

litákkal kapcsolatos vágyáról, ami minden korszakban vonatkozik 
népére is? 2Móz 19:3-6.

2020. március 21.
Szombat

Napnyugta: H  17:58 
Ro 18:37

12. Tanulmány

2Mózes 19:1-2.
1A harmadik hónapban azután hogy kijöttek vala Izráel fiai Égyiptom földéről, azon a napon érkezének a Sinai pusztába. 2Refidimből elindulván, érkezének a Sinai pusztába és táborba szállának a pusztában; a hegygyel átellenben szálla pedig ott táborba az Izráel.

2Mózes 19:3-6.
3Mózes pedig felméne az Istenhez, és szóla hozzá az Úr a hegyről, mondván: Ezt mondd a Jákób házanépének és ezt add tudtára az Izráel fiainak. 4Ti láttátok, amit Égyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket. 5Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld. 6És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.
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Hétfő  Március 16.
2. FELKÉSZÜLÉS AZ ISTENNEL VALÓ TALÁLKOZÁSRA
a. Mit felelt a nép Mózesnek, miután megosztotta velük Istennek hoz-

zászólt szavait? 2Móz 19:7-9.

„Mózes visszatért a táborba és miután összehívta Izrael véneit, elismételte 
számukra Isten üzenetét. Azok pedig ezt felelték: ’Valamit rendelt az Úr, mind 
megtesszük’ (2Móz 19:8). Így léptek ünnepélyes szövetségre Istennel és elkötelez-
ték magukat, hogy uralkodójuknak fogadják el Őt. Ezáltal bizonyos értelemben 
Isten tekintélyének, hatalmának az alattvalóivá váltak.” – PP 259.

„Isten népének ezt az ígéretet kell tennie ezen utolsó napokban. Isten akkor 
fogadja el őket, ha hűen eleget tesznek az Izraellel kötött szövetség pontjainak. 
Isten mindenkit szövetségébe foglal, aki engedelmeskedni akar neki.” – TII 17.
b. Hogyan kellett felkészülnie a népnek Isten jelenlétére, amikor tör-

vényét eléjük tárta? 2Móz 19:10-15. Hogyan készüljünk elő Isten 
jelenlétére, mielőtt gyülekezetbe megyünk? 

„A mindenható, hatalmas Isten, aki a szépséges Édent teremtette és benne 
minden gyönyörű dolgot, a rend Istene; és elvárja népétől is, hogy rendszerető és 
tiszta legyen…

Semminek sem volt szabad hanyagnak és rendetlennek lennie a színe elé lépő-
kön, mikor szent jelenlétébe jöttek. Miért volt ez? Mi volt e gondosságnak célja? 
Az csupán, hogy Isten kegyeibe ajánlja őket vagy helyeslésének kivívása? Közöl-
ték velem, azért volt erre szükség, hogy helyes benyomást tegyenek a népre. Ha 
a szent dolgokkal szolgálók nem lettek volna gondosak, nem tanúsítottak volna 
tiszteletet Isten iránt megjelenésükkel és magaviseletükkel, a nép sem közeledett 
volna félelemmel vegyes tisztelettel Istenhez, és szent szolgálatához. Ha a papok 
mély tiszteletet tanúsítottak Isten iránt, mikor nagyon gondosak és pontosak vol-
tak, ha a jelenlétébe léptek, ez magasztos fogalmat nyújtott a népnek Istenről és 
követelményeiről. Azt bizonyította nekik, hogy Isten szent, és szent a szolgálata 
is és minden, ami kapcsolatban van munkájával, szentnek kell lennie. Teljesen 
mentesnek minden szennyeződéstől és tisztátalanságtól. Minden szennyeződést 
el kell távolítani azokból, akik megközelítik Istent.” – 2B 611. 612.

2Mózes 19:7-9.
7Elméne azért Mózes és egybehívá a nép véneit és eleikbe adá mindazokat a beszédeket, melyeket parancsolt vala néki az Úr. 8És az egész nép egy akarattal felele és monda: Valamit rendelt az Úr, mind megteszszük. És megvivé Mózes az Úrnak a nép beszédét. 9És monda az Úr Mózesnek: Ímé én hozzád megyek a felhő homályában, hogy hallja a nép mikor beszélek veled és higyjenek néked mindörökké. És elmondá Mózes az Úrnak a nép beszédét.

2Mózes 19:10-15.
10Az Úr pedig monda Mózesnek: Eredj el a néphez és szenteld meg őket ma, meg holnap és hogy mossák ki az ő ruháikat; 11És legyenek készek harmadnapra; mert harmadnapon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sinai hegyre. 12És vess határt a népnek köröskörűl, mondván: Vigyázzatok magatokra, hogy a hegyre fel ne menjetek s még a szélét se érintsétek; mindaz, a mi a hegyet érinti, halállal haljon meg. 13Ne érintse azt kéz, hanem kővel köveztessék meg, vagy nyillal nyilaztassék le; akár barom, akár ember, ne éljen. Mikor a kürt hosszan hangzik, akkor felmehetnek a hegyre. 14Leszálla azért Mózes a hegyről a néphez, és megszentelé a népet, és megmosák az ő ruháikat. 15És monda a népnek: Legyetek készen harmadnapra; asszonyhoz ne közelítsetek.
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Kedd  Március 17. 
3. ISTEN JELENLÉTÉBEN
a. Mennyire volt ünnepélyes és magasztos az a jelenet, amikor Isten 

leereszkedett a mennyből, hogy szóljon népéhez? 2Móz 19:16-20; 
5Móz 33:2-3.

„A harmadik nap reggelén, ahogy minden embernek szeme a hegyre nézett, 
a csúcsot vastag felhő takarta, amely mind feketébbé és sűrűbbé vált, mígnem 
aláereszkedve az egész hegyet sötétségbe és félelmetes titokzatosságba burkolta. 
Azután trombitákhoz hasonló hang hallatszott, amely az Istennel való találko-
zásra hívta a népet, és Mózes vezetésével odamentek a hegy lábához. Villámok 
cikáztak a sűrű sötétségből, mennydörgéstől zengtek és visszhangzottak a kör-
nyező magaslatok…

Azután megszűnt a mennydörgés, a kürt sem hallatszott; csendes lett a föld. 
Ünnepélyes nyugalom állt be. Az Úr szava hangzott az őt övező sűrű sötétségből, 
amint angyaloktól körülvéve ott állott a hegyen. Így ismertette meg törvényét.” – 
PP 260.

„Isten azzal bizonyította a törvény fontosságát, hogy Ő maga nyilatkoztatta ki 
Izrael gyermekeinek. Félelmetes nagyszerűségében mutatta meg nekik uralkodói 
fenségét és méltóságát, hogy a nép eszébe vésse törvényének szentségét és az an-
nak való engedelmesség fontosságát.” – 8B 198.
b. Mit mondott az Úr Mózesnek, amikor ismét a hegyre hívta? 2Móz 

19:21-25.

„Amikor az isteni jelenlét nyilvánvalóvá vált a Sinai hegyen, az Úr dicsősége 
emésztő tűzként jelent meg egész Izrael szeme előtt.” – PP 298.

„Isten a végtelen szeretet és könyörület Lénye, de azt is elmondja magáról, 
hogy ’emésztő tűz, féltőn szerető’.” – RH August 14, 1900.

„A bűnnel szemben, bárhol van is, ’a mi Istenünk megemésztő tűz’ (Zsid 
12:29). Mindazokban, akik alávetik magukat hatalmának, Isten Lelke megemészti 
a bűnt. De ha az ember ragaszkodik a bűnhöz, azonosul is vele. Akkor pedig Isten 
dicsősége, amely elpusztítja a bűnt, el kell, hogy pusztítsa a bűnöst is.” – JÉ 80.

2Mózes 19:16-20.
16És lőn harmadnapon virradatkor, mennydörgések, villámlások és sűrű felhő lőn a hegyen és igen erős kürtzengés; és megréműle mind az egész táborbeli nép. 17És kivezeté Mózes a népet a táborból az Isten eleibe és megállának a hegy alatt. 18Az egész Sinai hegy pedig füstölög vala, mivelhogy leszállott arra az Úr tűzben és felmegy vala annak füstje, mint a kemenczének füstje; és az egész hegy nagyon reng vala. 19És a kürt szava mindinkább erősödik vala; Mózes beszél vala és az Isten felel vala néki hangosan. 20Leszálla tehát az Úr a Sinai hegyre, a hegy tetejére, és felhívá az Úr Mózest a hegy tetejére, Mózes pedig felméne.

5Mózes 33:2-3.
2Monda ugyanis: Az Úr a Sinai hegyről jött, és Szeirből támadt fel nékik; Párán hegyéről ragyogott elő, tízezer szent közül jelent meg, jobbja felől tüzes törvény vala számukra. 3Bizony szereti ő a népeket! Mind kezednél vannak az ő szentjei, oda szegődnek, a te lábaidhoz, és hallgatják a te beszédeidet.

2Mózes 19:21-25.
21És monda az Úr Mózesnek: Menj alá, intsd meg a népet, hogy ne törjön előre az Urat látni, mert közűlök sokan elhullanak. 22És a papok is, akik az Úr eleibe járulnak, szenteljék meg magokat, hogy reájok ne rontson az Úr. 23Mózes pedig monda az Úrnak: Nem jöhet fel a nép a Sinai hegyre, mert te magad intettél minket, mondván: Vess határt a hegy körűl, és szenteld meg azt. 24De az Úr monda néki: Eredj, menj alá, és jőjj fel te és Áron is veled; de a papok és a nép ne törjenek előre, hogy feljőjjenek az Úrhoz; hogy reájok ne rontson. 25Aláméne azért Mózes a néphez, és megmondá nékik.
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Szerda  Március 18.
4. A SZERETET TÖRVÉNYE
a. Ki mondta el a törvényt a Sínai-hegyen? Mit csinált később a tör-

vénnyel? 5Móz 5:4-5; 9:10.

„Mindenki képes megérteni a törvényt, mely Isten jellemének másolata. Az 
Isten ujjával a kőtáblára írt szavak oly tökéletesen tárják fel népére vonatkozó 
akaratát, hogy senkinek sem szükségszerű hibáznia.” – 1Sz 213.
b. Milyen alapelv van a törvény mögött? Mt 22:37-39.

„A tíz parancs tíz ígéret, melynek valóra váltásában bizonyosak lehetünk, ha 
engedelmességgel adózunk a mindenséget igazgató törvénynek. ’Ha szerettek 
engem, tartsátok meg parancsolataimat.’ Ez Isten törvényének összege és lényege. 
Ez ecseteli Ádám minden gyermeke számára az üdvösség feltételeit. 

A Krisztus által a Sínai hegyen elmondott tíz szent elv Isten jellemének a ki-
nyilatkoztatása volt, és ismertté tette a világ előtt a tényt, hogy az egész emberiség 
felett fennhatósággal rendelkezik. Annak a legnagyobb szeretetnek tíz törvénye, 
mely egyáltalán az ember elé tárható, az Isten hangja volt, mely a mennyből szólt 
az ember lelkéhez az ígérettel: ’Ezt cselekedd, akkor nem kerülsz a Sátán uralma 
és hatalma alá.’ Nincs semmi tilalom ebben a törvényben, bárha úgy is tűnhet. 
Hanem hogy ezt cselekedd és élj.” – TII 18.
c. Hogyan mutatják ki a valódi keresztények, hogy Istennek szeretete 

van szívükben? 1Jn 5:2-3; Rm 13:10.

„A lelkünkben élő Jézus szeretete ki fog űzni mindennemű gyűlöletet, önzést 
és irigységet; hiszen az Úr törvénye tökéletes, megtéríti a lelket. Az Isten törvénye 
iránti engedelmességből egészség fakad. Az engedelmes ember szeretete kinyúl 
Isten felé. Az Úr Jézusra függesztve tekintetünket, bátorítani és szolgálni tudjuk 
egymást. Krisztus szeretete árad szét lelkünkben, így nem lesz köztünk széthúzás, 
sem viszály.” – TII 18.

„A szeretet törvénye arra kötelez bennünket, hogy testünket, elménket és 
lelkünket szenteljük Istennek és embertársainknak. Miközben szolgálatunk áldás 
mások számára, a legnagyobb áldás a magunk számára.” – EÉ 12.

5Mózes 5:4-5; 9:10.
(5:4-5)  4Színről színre szólott veletek az Úr a hegyen, a tűz közepéből. 5(Én pedig az Úr között és ti közöttetek állok vala abban az időben, hogy megjelentsem néktek az Úr beszédét; mert ti a tűztől féltek vala, és nem menétek fel a hegyre) mondván:(9:10) Akkor átadá nékem az Úr a két kőtáblát, amelyek az Isten ujjával valának beírva, és rajtok valának mind amaz ígék, amelyeiket mondott vala az Úr néktek a hegyen a tűz közepéből, a gyülekezésnek napján.

Máté 22:37-39.
37Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38Ez az első és nagy parancsolat. 39A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

1János 5:2-3.
2Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. 3Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.

Róma 13:10.
A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet.
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Csütörtök  Március 19.
5. EGY VÁLTOZATLAN TÖRVÉNY
a. Milyen hatással volt a kihirdetett törvény a népre? 2Móz 20:18-20. 

Milyen hatással volt Mózesre? Zsid 12:20-21.

„Izrael népén erőt vett a rettegés. Isten kinyilatkoztatásának félelmetes hatal-
ma több volt annál, mint amennyit a remegő szívek el tudtak hordozni. Mert 
amikor Isten a jog és az igazság nagy szabályát eléjük tárta, azonnal felfogták azt, 
és oly mértékben tudatára ébredtek a bűn támadó jellegének és saját bűnüknek is, 
mint soha azelőtt a szent Isten szemei előtt. Félelemmel és rettegéssel húzódtak 
vissza a hegytől.” PP 177.
b. Volt-e szükség a törvény megváltoztatására? Megváltoztatta Jézus? 

Zsol 111:7-8; Mt 5:17-19.

„Isten törvénye, amely a mennyei templomban van, az eredeti szent törvény. 
A kőtáblákra írt és a Mózes öt könyvében feljegyzett rendelkezések pontosan 
ugyanazt örökítették meg. … Isten törvénye, amely kinyilatkoztatja Isten akaratát 
és  jellemének másolata, örökre megmarad, "mint a felhőben lévő bizonyság". 
A törvény egyetlen parancsa sem vesztette hatályát; egy jótája vagy pontocskája 
sem változott meg. Ezt mondja a zsoltáríró: "Uram! Örökké megmarad a Te igéd 
a mennyben." "Minden Ő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mind-
végig" (Zsolt 119:89; 111:7-8).” – NK 244.

Péntek  Március 20.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan befolyásolta az izraelitákat a Sínai-hegyet övező természet szépsége? 

Miért annyira fontos, hogy rendszeresen időt töltsünk a természetben?
2. Milyen fogadalmat vár tőlem Isten naponta? 
3. Miért saját szavával hirdette ki Isten a Tízparancsolatot az izraelitáknak? 
4. Mi az eredménye annak, ha a szeretet törvénye, Jézus szeretete a szívben 

van?
5. Magyarázd el, hogy miért változatlan a törvény!

2Mózes 20:18-20.
18Az egész nép pedig látja vala a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt zengését és a hegy füstölgését. És látja vala a nép, és megrémüle, és hátrább álla. 19És mondának Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk; de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne haljunk. 20Mózes pedig monda a népnek: Ne féljetek; mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsen, és hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek.

Zsidók 12:20-21.
20Mert nem bírták ki, a mi parancsolva volt: Még ha oktalan állat ér is a hegyhez, megköveztessék, vagy nyillal lövettessék le; 21És oly rettenetes volt a látomány, hogy Mózes is mondá: Megijedtem és remegek:

Zsoltárok 111:7-8.
7Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes. 8Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak.

Máté 5:17-19.
17Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. 18Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik. 19Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.
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2020. március 28.
Szombat

Napnyugta: H  18:08 
Ro 18:46

13. Tanulmány

VÉDŐFAL
„Boldogok, akiknek útjuk feddhetetlen, akik az Úr törvényében jár-

nak.” (Zsol 119:1)
„Aki megérti Isten törvényének messzemenő követelményét, meg tudja érteni 

valamelyest, hogy mennyire utálatos a bűn. Minél magasztosabbak gondolatai Is-
ten követelményeiről, annál hálásabb lesz a kapott megbocsátásért.” – OHC 137.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 261-267. (Az Izraelnek adott törvény – részlet)

Vasárnap  Március 22.
1. A TEREMTŐ ELISMERÉSE
a. Mikor kapta az emberiség a szombatot? Mi volt a szombat célja? 

1Móz 2:1-3.

„Isten a szombatot… a teremtés alkalmával alapította. Meg kell emlékeznünk 
róla és ünnepként kell megtartanunk, mint Isten teremtő munkájának emlékét. 
Mivel a szombat a menny és a föld Teremtőjeként mutat rá Istenre, ezért az igaz 
Istent megkülönbözteti a hamis istenektől.” – PP 263.
b. Milyen általános iránymutatási vannak az igaz szombatünneplés-

nek? Ésa 58:13.

c. Miért bukunk el gyakran a szavaink feletti őrködésben Szombaton? 
Mt 12:34.

„Ha a szombatot valóban szent napnak akarjuk megtartani, akkor nem szabad 
megengednünk, hogy elménk világi jellegű dolgokkal foglalatoskodjék.” – PP 264.

„A szombat megszenteléséhez azonban az embernek magának is szentnek kell 
lennie. Hit által Krisztus igazságosságának részesévé kell válnia.” – JÉ 231.

1Mózes 2:1-3.
1És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege. 2Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala. 3És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.

Ésaiás 58:13.
Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván:

Máté 12:34.
Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj.
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Hétfő  Március 23.
2. ISTENT HELYEZNI ELSŐNEK
a. Mit fejez ki Isten mindjárt a törvény elején, amely annak fontosságát 

mutatja? 2Móz 20:3. Hogyan mutathatjuk ki, hogy valami elsőbb-
séget élvez életünkben? Milyen más típusú isteneknek szolgálunk 
időnként?

„Jehova, az örökkévaló, az önmagában létező, a nem teremtett Isten, aki maga 
a forrása és fenntartója mindennek, aki egyedül jogosult arra, hogy megillesse a 
legnagyobb tisztelet és imádat. Ezért az embernek tilos, hogy érzelmeiben vagy 
szolgálataiban az első helyet valami másnak adja. Bármit is dédelgetünk, ami 
csökkenti az Isten iránti szeretetünket vagy akadályozza az Ő szolgálatát, akkor 
egy másik istent alkotunk magunknak.” – PP 261-262.
b. Milyen hozzáállást tanúsítsunk Isten iránt? Mk 12:30; 5Móz 10:12.

„Isten szolgálata egész embert kíván – szívet, elmét, lelket, erőt. Megosztott 
szívet nem fogad el. A lehető legjobbat várja el tőlünk.” – TDG 161.
c. Mi elengedhetetlen ahhoz, hogy olyan kapcsolatba lépjünk Istennel, 

ahol Ő áll az első helyen? Gal 5:6.

„Legfőbb előnyben részesítés, tökéletes bizalom,teljes odaszentelődés 
jellemzi azt a hitet, mely élő kapcsolatba hoz minket Krisztussal… Krisztus 
követőinek életében ez őszinte engedelmességet munkál Isten törvénye iránt. 
A Krisztussal való élő kapcsolat eredménye az Isten és az emberek irányába 
tanúsított szeretet.” – HP 108.

„[Az igazi hívő] Krisztusban lakozik és tőle nyeri táplálékát.
Ezen lelki kapcsolatot csak személyes hitünk gyakorlása által alapozhatjuk 

meg. Ennek a hitnek ki kell fejeznie részünkről a legfőbb előnyben részesítést, 
tökéletes bizalmat és a teljes odaszentelődést. Akaratunkat teljesen alá kell 
rendelnünk Isten akaratának. Érzéseinket, vágyainkat, érdekeinket és tisztele-
tünket is azonosítanunk kell Krisztus országának érdekével és ügyének tisz-
teletével. Állandóan Istentől nyerünk kegyelmet, és Krisztus elfogadja tőlünk 
hálánkat.” – ÉÉM január 7.

2Mózes 20:3.
Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

5Mózes 10:12.
Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből,

Márk 12:30.
Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.

Galata 5:6.
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.
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Kedd  Március 24.
3. AZ ÖNZŐ VÁGYAK ELHAGYÁSA
a. Honnan ered a bűnös vágy, mely olyan súlyos bűnökhöz vezet, mint 

a kapzsiság vagy házasságtörés? Péld 4:23; Mt 15:19; 22:37. 

„A kísértő sohasem kényszeríthet minket arra, hogy gonoszt cselekedjünk.  
Nem irányíthatja értelmünket, hacsak mi magunk nem helyezzük az ellenőrzése 
alá. Mielőtt Sátán hatalmat gyakorolhatna rajtunk, már akaratunk vele egyetért, 
és hitünk nem fogódzik Krisztusba. De minden dédelgetett bűnös vágy módot 
ad neki, hogy lábát megvesse. Minden olyan pont, ahol nem érjük el az isteni 
mértéket, nyitott ajtó számára, amelyen bejöhet, hogy kísértsen, és pusztítson. 
Minden hibánk és vereségünk alkalmat nyújt neki, hogy Krisztusba vetett hitün-
ket megingassa.” – JÉ 96-97.

„A tizedik parancsolat minden bűn gyökerére sújt le azzal, hogy megtiltja 
az önző kívánságot, amelyből a bűnös cselekedet ered. Ha Isten törvénye iránti 
engedelmességünkben visszatartjuk magunkat a mások tulajdonát képező bűnös 
dolgok kívánásától, akkor nem vétünk embertársaink ellen.” – PP 266.
b. Mit kellene tennünk, ahogy megértjük, hogy a csatatér az elmében van? 

Fili 2:5-8; Jel 3:20.

„Jézus emberré lett, hogy közbenjáró lehessen ember és Isten között… hogy 
helyreállíthassa az ember eredeti értelmét, amit Édenben elvesztett Sátán csábító 
kísértésén keresztül.” – TMK 291.

„Megtérés és átformálódás által kapjuk meg azt az értelmet, amely Krisztus-
ban volt.” – TMK 134.
c. Mi mindenre terjed ki a hetedik parancsolatnak való engedelmesség? 

Mt 5:27-28.

„Ez a parancsolat nemcsak a nemi tisztátalanságot tiltja meg, hanem az érzéki 
gondolatokat és kívánságokat is, és azokat a gyakorlatokat is, amelyek ezeket a 
gondolatokat és kívánságokat felkeltik bennünk. Ez a parancsolat nemcsak azt 
követeli meg tőlünk, hogy legyünk tiszták külső életünkben, hanem azt is, hogy 
legyünk tiszták szívünk szándékaiban és érzelmeiben is. Krisztus, aki Isten tör-
vénye iránt messzemenő elkötelezettséget tanúsított, kijelentette, hogy a gonosz 
gondolat vagy tekintet éppen úgy bűn, mint a törvénytelen cselekedet.” – PP 265.

Példabeszédek 4:23.
Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

Máté 15:19; 22:37.
(15:19) Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások.(22:37) Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

Filippi 2:5-8.
5Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, 6Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, 7Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; 8És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.

Jelenések 3:20.
Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.

Máté 5:27-28.
27Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! 28Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.
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Szerda  Március 25.
4. ROMBOLÓ GONDOLATOK ELUTASÍTÁSA
a. Miből ered a gyilkosság? 1Jn 3:15. Mi tartozik még a hatodik paran-

csolat megtartásához?

„Az igazságtalanság minden olyan cselekedete, amely hajlamos az élet megrö-
vidítésére; a gyűlölet és a bosszúállás lelkülete; vagy bármiféle szenvedély élveze-
te, amely sértő cselekedetre vezet bennünket mások iránt; vagy azt a kívánságot 
ébreszti fel bennünk, hogy ártsunk nekik (mert ’aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind 
embergyilkos az’ 1Jn 3:15) megszegik e parancsolatot. A szükségben lévőkről 
vagy a szenvedőkről való gondoskodásunk önző semmibevevése; saját vágyaink 
kielégítése; szükségtelen nélkülözésünk; túlfeszített munkatempónk, amellyel 
mások és a magunk egészségét tesszük tönkre – mindezek kisebb vagy nagyobb 
mértékben a hatodik parancsolat megsértése.” – PP 265.
b. Az érzéki szív melyik jellemzője vezet gyűlölködéshez, és milyen 

hatással van ez a gonosz jellemvonás azokra, akik helyt adnak neki? 
1Kor 3:3; Péld 14:30.

„Az irigység a büszkeség utódja, és ahol dédelgetik a szívben, csakhamar gyű-
löletté növi ki magát, majd bosszút szomjazva másnak az életére tör.” – PP 605.

„Az irigység a sátáni jellem egyik legvisszataszítóbb vonása. Csak a maga fel-
emelkedésére tör, mialatt sarat vet másokra. Az irigy ember le fogja kicsinyelni 
embertársát, ezzel véli felmagasztalni magát.” – TII 76.

„Az irigység, féltékenység és gonosz gyanúsítás pokoli árnyék, mellyel Sátán 
törekszik eltakarni elölünk Krisztus jellemét, úgy hogy a gonoszság szemlélése 
által teljesen annak képmására változunk el.” – TII 79.
c. Milyen messze terjedjen ki őszinteségünk, ha valóban vágyunk meg-

tartani a nyolcadik parancsolatot? 2Kor 8:21.

„[A nyolcadik parancsolat] életünk ügyeinek legkisebb részleteiben is szigorú 
igazságosságot, becsületességet követel meg tőlünk. Megtiltja a kereskedelemben 
elkövetett rászedéseket, csalásokat. Megköveteli a tartozások és a munkabérek 
jogos és tisztességes meg- és kifizetését. Kijelenti, hogy minden kísérletet, amely 
arra irányul, hogy hasznot szerezzünk mások tudatlanságából, gyengeségéből 
vagy szerencsétlenségéből, Isten csalásként sorol fel a menny könyveiben.” – PP 
265-266.

1János 3:15.
Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, a mi megmaradhatna ő benne.

1Korinthus 3:3.
Mert még testiek vagytok; mert amikor írigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajjon nem testiek vagytok- é és nem ember szerint jártok-é?

Példabeszédek 14:30.
A szelíd szív a testnek élete; az irígység pedig a csontoknak rothadása.

2Korinthus 8:21.
Mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is.
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Csütörtök  Március 26.
5. A LEGNAGYOBB TISZTELET A FÖLDÖN
a. Milyen különlegessége van az ötödik parancsolatnak? Ef 6:2; 2Móz 

20:12.

„A szülők a szeretet és a tisztelet olyan mértékére jogosultak, ami nem illet 
meg senki más személyt. Maga Isten, aki felelősséget helyezett rájuk azokért a 
lelkekért, akiket gondjaikra bízott, úgy rendelkezett, hogy a gyermek életének 
korai időszakában, a szülők Isten helyét töltsék be. Azok a gyermekek, akik elve-
tik, megvetik szüleik jogos tekintélyét és hatalmát, tulajdonképpen Isten tekin-
télyét és hatalmát vetik meg. Az ötödik parancsolat nemcsak azt követeli meg a 
gyermekektől, hogy adják meg szüleiknek a köteles tiszteletet, alárendeltséget és 
engedelmességet, hanem azt is, hogy szeressék szüleiket, legyenek hozzájuk gyen-
gédek, könnyítsék terheiket, őrizzék és óvják meg tekintélyüket és öreg korukban 
támogassák és vigasztalják őket. Ez a parancsolat magában foglalja a lelkészek, 
sőt az uralkodók és mindazok iránti tiszteletadást is, akiknek Isten tekintélyt és 
hatalmat adott.” – PP 264.

„A szüleink iránti kötelezettségünk sohasem szűnik meg. Szeretetünk irántuk 
és az ő szeretetük irántunk nem mérhető évekkel vagy távolsággal; felelősségün-
ket sohasem tehetjük félre.” – ÉÉM október 1.

„Akik valóban Krisztust akarják követni, azoknak szívükbe kell zárniuk Őt, 
hogy ott, mint legfőbb uralkodjon. Képviselniük kell az Ő lelkületét és jellemét 
otthoni életükben, és legyenek udvariasnak, kedvesnek mindazokkal, akikkel 
érintkeznek. Sok gyermek, akik vallja, hogy ismeri az igazságot, nem adja meg a 
szüleinek járó tiszteletet. Kevés szeretetet tanúsítanak az apa és az anya iránt, és 
elmulasztják teljesíteni kívánságukat vagy annak keresését, hogyan enyhíthetnék 
gondjaikat.” – SD 60.

Péntek  Március 27.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Csak hogyan tudom szentül megtartani a szombatot? Mit fognak tükrözni 

szavaim és cselekedeteim?
2. Mi lesz az eredménye, ha élő kapcsolatom van Krisztussal?
3. Mi történik ha egy bűnös vágyat, egy bűnös gondolatot melengetek?
4. Mi az irigység? Mi az eredménye ennek a bűnös tulajdonság ápolásának?
5. Miért kell a szülőket minden más embernél jobban szeretnünk és tisztel-

nünk? 

Efézus 6:2.
Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (a mi az első parancsolat ígérettel).

2Mózes 20:12.
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ád te néked.
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK

1. Tanulmány javasolt olvasmány

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 200-209. (MÓZES - részlet)

Az egyiptomiak, hogy az éhínség idején elláthassák magukat élelemmel, bar-
maikat és szántóföldjeiket eladták az uralkodónak és így örökös rabszolgaságra 
kötelezték magukat. József azonban bölcsen gondoskodott szabadon bocsátá-
sukról. Megengedte nekik, hogy saját földjeik bérlői legyenek. Évenként munká-
juk egyötödét kellett befizetniük hűbérként az állam pénztárába.

Jákób fiainak azonban nem kellett ilyen feltételek mellett elkötelezniük ma-
gukat. Azért a szolgálatért, amit József nyújtott az egyiptomi népnek, nemcsak 
az ország egy részét ajándékozták nekik otthonukként, de adót sem kellett fizet-
niük; az ínség idején pedig élelemmel is bőségesen ellátták őket. A király nyilvá-
nosan elismerte, hogy Egyiptom József kegyelmes Istene útján élvezte a gabo-
nában való bőséget, mialatt más országok népei éhen vesztek el. A fáraó azt is 
látta, hogy József ügyintézése nagymértékben meggazdagította az országot és 
ezért háláját kedvezményekkel fejezte ki Jákób családja iránt.

Az idő múlásával ez a nagy ember, akinek Egyiptom oly sokat köszönhetett, 
és az a nemzedék is, amelyet megáldott munkájával, a sírba szállott. „Azonköz-
ben új király támada Egyiptomban, aki Józsefet nem ismerte vala” (2Móz 1:8). 
Nem mintha az új király előtt ismeretlenek lettek volna Józsefnek a nemzet ér-
dekében tett szolgálatai. De nem kívánta ezeket elismerni, és amennyire csak 
lehetett igyekezett elfelejteni mindezt. „És monda az ő népének: Ímé az Izráel 
fiainak népe több, és hatalmasabb nálunknál. Nosza bánjunk okosan vele, hogy 
el ne sokasodjék és az ne legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségünkhöz 
adja magát és ellenünk harcoljon és az országból kimenjen” (2Móz 1:9-10).

Az izraeliták már sokan voltak. „Izráel fiai pedig szaporák valának, szaporo-
dának és sokasodának és igen-igen elhatalmazának, úgy hogy megtelék velök az 
ország” (2Móz 1:7). József gondoskodása és az akkor uralkodó fáraó támogatása 
alatt, az izraeliták gyorsan szaporodtak és betöltötték a földet. Megmaradtak 
különálló népnek, és sem szokásaikban, sem vallásukban nem voltak közösek az 
egyiptomiakkal. Egyre növekvő számuk felkeltette a király és a nép félelmét, és 
attól tartottak, hogy háború esetén esetleg Egyiptom ellenségeihez csatlakoz-
nak. Az államérdek mégsem engedte az országból való kiűzésüket. Sokan közü-
lük ügyes és értelmes szakmunkások voltak, akik nagymértékben elősegítették 
a nemzet gazdagodását. A királynak szüksége volt az ilyen képesített dolgozókra 
pazar palotái és templomai építésénél. Ennek megfelelően egy sorba állította 
őket azokkal az egyiptomiakkal, akik birtokaikkal együtt magukat is eladták a ki-
rályságnak. Hamarosan felügyelőket rendeltek föléjük és így rabszolgaságuk tel-
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jes lett. „[...] kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak az Izráel fiait. És kemény 
munkával keserítékélet öket, sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle mezei 
munkával, minden munkájokkal, melyeket kegyetlenül dolgoztatnak vala velök” 
(2Móz 1:13-14). „De minél inkább sanyargatják vala őt, annál inkább sokasodik 
és annál inkább terjeszkedik vala, s félnek vala az Izráel fiaitól” (2Móz 1:12).

A király és tanácsadói azt remélték, hogy nehéz munkával megfékezhetik az 
izraeliták szaporodását, és így csökkenthetik létszámukat, megtörhetik függet-
len lelkületüket. Amikor szándékukat nem sikerült megvalósítaniuk, még kegyet-
lenebb szabályokat vezettek be. Rendeletet adtak ki a bábáknak, mely szerint a 
megszületéskor meg kell ölni minden héber fiúgyermeket. E rendeletnek Sátán 
volt az indítványozója. ő tudta, hogy a szabadító Izraelből származik. Azzal, hogy 
rávette a királyt az izraeliták fiúgyermekeinek elpusztíttatására, Isten szándékát 
remélte meghiúsítani. Ezek az asszonyok azonban félték az Istent és nem merték 
végrehajtani a király kegyetlen parancsát. Az Úr elismerően vélekedett maga-
tartásukról és megáldotta őket. A királyt felbőszítette szándékának kudarca, és 
további kemény parancsot adott ki. Az egész népet felszólította, hogy mindenki 
keresse meg és gyilkolja meg tehetetlen áldozatát. „Parancsola azért a Faraó 
minden ő népének, mondván: Minden fiút, aki születik, vessetek a folyóvízbe, a 
leányt pedig hagyjátok mind életben” (2Móz 1:22).

E rendelet idején fia született a Lévi törzsből származó istenfélő házaspárnak, 
Amrámnak és Jokébednek. A csecsemő „szép” volt. Szülei abban a hitben éltek, 
hogy Izrael szabadításának ideje közeleg, és Isten szabadítót támaszt népének. 
Elhatározták, hogy kicsi gyermeküket nem szolgáltatják ki. Istenben való hitük 
megerősítette szívüket, „[...] és nem féltek a király parancsától” (Zsid 11:23).

Az anyának sikerült rejtegetnie a gyermeket három hónapig. De tovább nem 
tudta biztonságban tartani. Ekkor gyékényből készített egy kis ládácskát, gyantá-
val és szurokkal vízhatlanná tette, azután belefektette a csecsemőt, és a ládács-
kát elhelyezte a folyó partján a sás között. Nem mert ott maradni, hogy őrizze, 
és ezzel a gyermek és a saját életét is kockáztassa. A gyermek nénje, Miriám 
azonban a közelben időzött, látszólag közömbösen, de valójában aggódva, hogy 
meglássa mi történik majd kis testvérével. Kívüle azonban még más őrizők is 
jelen voltak. Az anya buzgó imával bízta gyermekét Isten gondjaira. Ezért a lát-
hatatlan angyalok serege lebegett a fiúcska rejtekhelye fölött. A fáraó leányát is 
angyalok irányították a folyópartnak arra a részére. A sásból készített ládácska 
felkeltette kíváncsiságát. Amikor megpillantotta a ládácskában lévő szép gyer-
meket, világos lett előtte a történet. A csecsemő sírása felébresztette szánal-
mát. Együttérzéssel gondolt az ismeretlen édesanyára, aki ehhez az eszközhöz 
folyamodott annak érdekében, hogy megoltalmazza drága gyermekének életét. 
Elhatározta, hogy örökbe fogadja a gyermeket.

Miriám titokban figyelte a királylány minden mozdulatát. Amikor észrevette, 
hogy gyengéden tekint a gyermekre, közelebb merészkedett, végül megszólalt: 
„[...] Elmenjek-é s hívjak-é egy szoptatós asszonyt a héber asszonyok közül, hogy 
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szoptassa néked a gyermeket?” (2Móz 2:7). A királylány engedélyt adott erre.
Miriám azonnal az édesanyjához sietett a jó hírrel és késlekedés nélkül visz-

szatért vele a fáraó leányához. „Vidd el ezt a gyermeket és szoptasd fel nékem, 
és én megadom a te jutalmadat” - mondta a hercegnő (2Móz 2:9).

Isten meghallgatta az anya imáját és hite elnyerte jutalmát. Mély hálával 
kezdte el biztonságban boldogító feladata betöltését. Hűségesen kihasználta ezt 
az alkalmat arra, hogy gyermekét Isten számára nevelje. Erősen hitte, hogy gyer-
mekét Isten valami nagy feladatra őrizte meg. Tudta, hogy nemsokára át kell 
adnia királyi anyjának. Azt is tudta azonban, hogy gyermeke ezzel olyan környe-
zetbe kerül, amelynek befolyása eltérítheti és elfordíthatja Istentől. Mindez arra 
késztette, hogy többi gyermekeinél szorgalmasabban és gondosabban oktassa 
és nevelje az Istenben való hitben. Elméjét Isten félelmével és az igazság szere-
tetével telítette. Komolyan imádkozott azért, hogy gyermekét őrizze meg Isten 
a királyi udvar minden Megmutatta gyermekének a bálványimádás balgaságát 
és bűnét, és korán megtanította őt arra, hogy leborulva imádkozzék az élő Is-
tenhez, aki meghallgathatja őt és aki egyedül segítheti meg minden veszélyben.

Fiát addig tartotta magánál, ameddig csak tudta, de köteles volt őt átadni a 
király leányának körülbelül tizenkét éves korában. Ezt a tizenkét éves fiút sze-
gényes rabszolga kunyhóból a királyi palotába vitték, a fáraó leányához, „[...] 
és fia gyanánt lőn annak” (2Móz 2:10). Nem veszítette el azokat a benyomáso-
kat, amelyeket gyermekkorában kapott. Nem felejtette el az anyja mellett tanult 
leckéket, amelyek megvédték a királyi udvar ragyogó pompái között burjánzó 
gőgtől, hűtlenségtől és bűntől.

Mily messze ható következményekre vezetett ennek az egyszerű héber asz-
szonynak a befolyása; pedig számkivetett rabszolganő volt abban az országban! 
Mózes életének egész jövője, a nagy misszió, amelyet Izrael vezetőjeként betöl-
tött, tanúskodik a keresztény édesanyák munkájának fontosságáról. Semmiféle 
más munka jelentősége nem érhet fel ehhez. Legnagyobb mértékben az édes-
anya tartja kézben gyermekei sorsát. Az édesanya a jellemet és az értelmet fej-
leszti ki nemcsak e földi életre, hanem az örökkévalóságra. Magot hint, amely itt 
felnövekedve meghozza gyümölcsét a jóra vagy a rosszra. Nem azért kell élnie, 
hogy szép alakot fessen a vászonra, vagy véssen ki márványból, hanem azért, 
hogy Isten képét rányomja egy-egy emberi szívre. Nagy felelősség nyugszik min-
den édesanyán - különösen a gyermekek korai életszakaszában. Ezek az évek 
a legfontosabbak a jellem formálásában. Azok a benyomások, amelyekkel az 
anyák ilyenkor hatnak gyermekeik fejlődő elméjére, egy életre szólnak. A szü-
lőknek gyermekeiket már kis korukban úgy kell nevelniük és oktatniuk, hogy 
keresztények legyenek. Isten nem azért bízta ránk gyermekeink gondviselését, 
hogy egy földi birodalom trónjának örökösei legyenek, hanem azért, hogy Isten 
országában királyokként örökkön örökké uralkodjanak.

Érezze minden édesanya, hogy a rendelkezésére álló pillanatok felbecsülhe-
tetlenül értékesek. A számadás ünnepélyes napján Krisztus megvizsgálja mun-
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kájukat. Akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy a sok kudarcot és gonoszságot azoknak 
a tudatlansága és nemtörődömsége eredményezte, akiknek kötelességük lett 
volna gyermekeik lábait a helyes útra vezetni. Akkor az is nyilvánvalóvá lesz, 
hogy, akik rendkívüli szellemi képességük és szent életük világosságával áldották 
meg a világot, a befolyásuk és sikereik rugóit képező alapelveket egy keresztény 
édesanya imáinak köszönhették.

A fáraó udvarában Mózes a legmagasabb állami és katonai kiképzésben ré-
szesült. Az uralkodó úgy határozott, hogy örökbefogadott fiúunokáját teszi meg 
utódjának a trónon, és az ifjút ennek a magas pozíciónak megfelelő betölté-
sére nevelték. „És Mózes taníttaték az Egyiptombeliek minden bölcsességére; 
és hatalmas vala beszédben és cselekedetben” (ApCsel 7:22). Vezetői képes-
sége a hadviselés területén az egyiptomi hadsereg kedveltjévé tette. Általában 
figyelemre méltó jellemű embernek tartották. Sátán ismét vereséget szenvedett 
szándéka megvalósításában. Éppen azt a rendeletet, amely a héber fiúgyerme-
keket halálra ítélte, használta fel Isten népe jövendő vezetőjének a kiképzésére 
és neveltetésére.

Izrael véneivel angyalok közölték, hogy szabadulásuk ideje elközeledett, és 
hogy Mózes az az ember, akire Isten rábízta ennek a feladatnak az elvégzését. 
Mózessel is angyalok közölték, hogy Jahve őt választotta ki népe megszabadí-
tására. Mózes, mivel feltételezte, hogy népének fegyveres erővel kell majd ki-
vívnia szabadságát, és így várhatóan neki kell majd a héberek hadseregét az 
egyiptomiak ellen vezetnie, elfojtotta nevelő anyjához és a fáraóhoz fűződő ér-
zelmeit, nehogy ezek majd megakadályozzák Isten akaratának teljesítésében.

Az egyiptomi törvények szerint mindazoknak, akik elfoglalták a fáraók trón-
ját, a papi rendnek is tagjaivá kellett lenniük. Ez azt jelentette, hogy Mózest is 
- a trón nyilvánvaló örökösét - be kellett avatni a nemzet és az államvallás tit-
kaiba. Beavatása feladatával a papokat bízták meg. Mózest azonban - ámbár 
lelkes tanítvány volt - semmiképpen sem tudták rávenni arra, hogy részt vegyen 
a bálványistenek imádásában és szolgálatában. Megfenyegették a királyi korona 
elvesztésével és figyelmeztették, hogy a hercegnő is ki fogja tagadni, ha tovább-
ra is állhatatosan ragaszkodik a héberek hitéhez. Mózes azonban továbbra is 
kitartott elhatározása mellett, hogy az egy Istenen, a menny és a föld Teremtő-
jén kívül senki és semmi mást nem imád és nem tisztel. Sőt vitatkozott és érvelt 
a papokkal. Rámutatott arra, hogy milyen babonás balgaságot követnek, ami-
kor élettelen tárgyakat, bálványokat részesítenek tiszteletben. Senki sem tudta 
megcáfolni érveit, vagy megváltoztatni véleményét. Egy ideig eltűrték szilárd 
magatartását, határozottságát magas rangja miatt, és azért, mert a király és a 
nép bizalmát élvezte.

Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Faraó leánya fiá-
nak mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint 
a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét; Egyiptom kincseinél nagyobb gaz-
dagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett (Zsid 
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11:24-26). Mózes alkalmas volt arra, hogy a föld nagyjai között kimagasló helyet 
foglaljon el, hogy a legdicsőbb ország királyi udvarában tündököljön, és megmu-
tassa hatalma erejét. Nagy műveltségével kimagaslik minden idők nagy emberei 
közül. Páratlan történetíró, költő, filozófus, hadvezér és törvényadó volt. Mégis, 
amikor szinte az egész világ nyitva állt előtte, volt erkölcsi ereje ahhoz, hogy visz-
szautasítsa a gazdagság kecsegtető kilátásait, a nagyságot és a hírnevet „inkább 
választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig 
való gyönyörűségét” (Zsid 11:25).

Mózest tanították arra is, hogy Isten a végső jutalmat az ő alázatos és enge-
delmes szolgáinak megadja, és ezzel szemben minden világi előnyt jelentékte-
lennek minősített. A fáraó palotájának a nagyszerűségét és az uralkodó trónját 
ösztönzésként tárták Mózes elé. ő azonban tudta, hogy a királyi udvar bűnös 
örömei és élvezetei az embert elvonják Istentől. Mózes túltekintett a kápráza-
tos palotán, a koronán, és tekintetét arra a nagy megtiszteltetésre, irányította, 
amellyel a Magasságos az ő szentjeit ajándékozza majd meg bűntől mentes or-
szágában. A hit szemével Mózes látta azt a hervadhatatlan, el nem pusztítható 
koronát, amelyet a menny Királya helyez a győztesek homlokára. Ez a hite indí-
totta arra, hogy forduljon el a föld uralkodóitól és csatlakozzék az alázatos, sze-
gény és megvetett néphez. Isten választott népéhez, amely nép Istennek kíván 
inkább engedelmeskedni, mint a bűnnek szolgálni.

Mózes negyven éves koráig maradt a királyi udvarban. Ezalatt gondolatai 
gyakran fordultak népe nyomorult állapotára. Szolgaságukban gyakran meglá-
togatta testvéreit, és azzal a bizonyossággal bátorította őket, hogy Isten a szaba-
dításukért munkálkodik. Gyakran gerjedt haragra, amikor azt látta, hogy egyip-
tomiak igazságtalanul bánnak népével és kegyetlenül elnyomják őket. Ilyenkor 
égett a vágytól, hogy megtorolja gonoszságukat. Egy nap, amikor éppen kint járt 
a mezőn, meglátta, hogy egy egyiptomi robotmester ütlegel egy héber férfit. 
Odaugrott és agyonütötte az egyiptomit. Az izraelita férfiún kívül nem volt senki 
tanúja ennek a tettnek, és Mózes azonnal eltemette az egyiptomi testét a ho-
mokba. Késznek mutatkozott arra, hogy megvédelmezze népe ügyét. Azt remél-
te, hogy hamarosan felkelnek szabadságuk visszaszerzése érdekében. „És azt 
gondolá, hogy az ő atyjafiai megértik, hogy az Isten az ő keze által ád nékik sza-
badulást; de azok nem értették meg” (ApCsel 7:25). Még nem készültek fel, még 
nem értek meg a szabadságra. A következő nap Mózes azt látta, hogy két hé-
ber férfi veszekedik egymással. Nyilvánvaló volt, hogy melyikük a hibás. Mózes 
megdorgálta a vétkest, aki azonnal támadóan szólt a dorgálóra, kétségbe vonva, 
hogy joga lenne a közbeavatkozásra, és aljas módon a tegnapi bűnténnyel vádol-
ta: „[...] Kicsoda tett téged főemberré és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg 
akarsz ölni, mint megöléd az egyiptomit?” (2Móz 2:14).

Az egész ügy gyorsan ismertté lett az egyiptomiak előtt, s felnagyítva eljutott 
a fáraó fülébe is. Ezt a cselekményt igen nagy jelentőségű ügynek tüntették fel 
a fáraó előtt. Azt mondták neki, hogy Mózes a népét az egyiptomiak ellen szán-
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dékozik vezetni. Meg akarja dönteni a kormányt és maga akar a trónra ülni; és 
addig a királyság nincs biztonságban, amíg Mózes él. Az uralkodó azonnal úgy 
döntött, hogy Mózesnek meg kell halnia. Mózes tudomást szerzett erről, meg-
szökött Egyiptomból és Arábia felé menekült.

Az Úr irányította útját, és a midiániták papjánál és fejedelménél, Jethrónál 
talált menedéket és otthont magának, aki szintén az egy igaz Istent imádta. Bi-
zonyos idő eltelte után Mózes feleségül vette Jethró egyik leányát, Czipporát, és 
itt, apósa szolgálatában - mint nyájának pásztora - maradt negyven évig.

Amikor Mózes agyonütötte az egyiptomit, ugyanabba a hibába esett, ame-
lyet atyái is olyan gyakran elkövettek, amikor saját kezükbe vették annak az ügy-
nek az elintézését, amelynek elvégzését Isten már megígérte. Nem Isten akarata 
volt, hogy népe háború útján szabaduljon meg az egyiptomi rabságból, ahogy 
Mózes elgondolta. Isten a saját hatalmas erejével akarta népét megszabadítani, 
hogy megszabadításuk dicsősége egyedül őt illesse meg. Mindazáltal még ezt 
az elhamarkodott cselekedetet is felhasználta tervének megvalósítására. Mó-
zes még nem készült fel nagy szolgálatára. Neki előbb még meg kellett tanulnia 
a hit leckéjét, amelyet Ábrahám és Jákób is megtanult: hogy ne támaszkodjon 
saját emberi erejére és bölcsességére, hanem kizárólag csak Isten hatalmára 
ígéretei beteljesedése érdekében. Sőt, Mózesnek ott a hegyek magányában, az 
önmegtagadás és viszontagságok iskolájában meg kellett tanulnia a türelmet és 
indulatai megfékezését. Mielőtt bölcsen tudna kormányozni, uralkodni, meg kell 
tanulnia az engedelmességet. Saját szívének teljes összhangban kellett lennie Is-
ten akaratával, mielőtt a népet tanítaná meg Isten akaratának ismeretére. Saját 
tapasztalatai alapján fel kell készülnie az atyai gondoskodás gyakorlására min-
denki iránt, akinek csak szüksége lehet segítségére.

Az ember eltekintett volna a hiábavalónak látszó fáradság és bizonytalanság 
ilyen hosszú időszakától és felesleges időveszteségnek tekintette volna. A Vég-
telen Bölcsesség azonban arra hívta el Mózest - akinek népe vezetőjévé kellett 
válnia -, hogy negyven esztendeig a juhpásztor alázatos munkáját végezze. A 
másokról való gondoskodás és az önzetlenség a nyájról való gyengéd gondosko-
dása közben fejlődött ki Mózesben. Így készítette fel Isten arra, hogy könyörüle-
tes és türelmes pásztorává legyen Izraelnek. Ezt a tapasztalatot nem helyettesíti 
semmiféle emberi felkészültség vagy kultúra.

Mózes sok olyat tanult Egyiptomban, amit el kellett felejtenie. Azok a befo-
lyások, amelyek körülvették őt - nevelő anyja szeretete, magas rangja, amelyet 
a király unokájaként töltött be, a kéznél levő dolgok eltékozlása, a finom modor, 
az elmésség és a hamis vallás miszticizmusa, a bálványtiszteletek pompája, az 
építészet és a szobrászat ünnepélyes magasztossága - mindez mély benyomást 
hagyott fejlődő elméjében, és bizonyos mértékben formálta szokásait és jelle-
mét. Ezeket a benyomásokat csak az idő, környezetének változása és az Isten-
nel való közösség tudta eltávolítani. Mózesnek egy életen át tartó küzdelmet 
jelentett a tévelygések megtagadása és az igazság elfogadása, de Isten mindig 
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megsegítette, amikor a küzdelemhez kevés volt az ereje.
Azokban, akiket Isten tervének véghezvitelére választott ki, az emberi gyen-

geségek is láthatókká váltak. Mégsem voltak sablonos szokásokkal és jellem-
mel rendelkező emberek, akik elégedetten megmaradtak előbbi állapotukban. 
Komolyan törekedtek az isteni bölcsesség elnyerésére, és meg akartak tanulni 
ügyéért munkálkodni. Az apostol azt mondja: „Ha pedig valakinek közületek nin-
csen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás 
nélkül adja; és megadatik néki” (Jak 1:5). Isten azonban nem részesíti mennyei 
világosságban azokat, akik megelégedetten megmaradnak a sötétségben. Azért, 
hogy megkapjuk Isten segítségét, el kell ismernünk gyengeségünket és elégte-
lenségünket; elménket azokra a nagy változásokra kell irányítanunk, amelyek 
bennünk végbe mennek. El kell kezdenünk komolyan és kitartóan imádkozni. 
El kell vetni magunktól a rossz szokásokat; a győzelmet csak akkor nyerhetjük 
el, ha határozott erőfeszítéssel igyekszünk tévedéseink kiigazítására és a helyes 
alapelvekhez való alkalmazkodásra. Sokan azért nem érnek el magas szintet - 
amelyet pedig elérhetnének - mert Istenre várnak, hogy majd megcselekszi he-
lyettük azt, aminek a megtételéhez elegendő erőt adott nekik. Mindazok, akik 
alkalmasak tisztségek betöltésére, a legszigorúbb értelmi és erkölcsi fegyelem-
mel kell nevelődjenek. Isten segítségükre lesz, mert erejét egyesíti az emberi 
törekvésekkel.

A hegységek bástyái között Mózes egyedül volt Istennel. Itt nem tettek rá 
többé semmi benyomást Egyiptom pazar templomai és elméjét nem befolyá-
solták többé az egyiptomi vallás babonái és hamisságai. Az örökkévaló halmok, 
hegyek ünnepélyes nagyszerűségében meglátta a Magasságos fenségét, és tu-
datára ébredt, hogy Egyiptom istenei mennyire erőtlenek és jelentéktelenek 
voltak. Itt mindenre maga a Teremtő írta rá nevét. Mózesnek úgy tűnt, mintha 
itt Isten jelenlétében állna. Büszkesége és önelégültsége szertefoszlott. A puszta 
egyszerűségében semmivé lettek egyiptomi életének könnyű és fényűző követ-
kezményei. Mózes így vált türelmes, tiszteletteljes és alázatos emberré. „Az az 
ember pedig, Mózes, igen szelíd vala, minden embernél inkább, akik e föld szí-
nén vannak” (4Móz 12:3). Jákób hatalmas Istenébe vetett hite erős volt.

<<< vissza az 1. tanulmányhoz

2. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 209-214. (MÓZES – részlet)

Amint múltak az évek és Mózes terelgette nyáját a magányos helyeken, köz-
ben népe elnyomott helyzetén gondolkodott. Elvonult előtte atyáinak története 
és Istennek ígéretei, amelyeket választott népének adott örökségül. Izraelért 
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mondott imái felszálltak az egek Urához. A menny angyalai vették körül fényük-
kel. Itt, a Szentlélek ihletése alatt írta meg első könyvét: a teremtés történetét. A 
puszta magányosságában eltöltött hosszú évek gazdagok voltak áldásban. Nem-
csak Mózes és népe, hanem az egész világ számára áldásul szolgáltak a korsza-
kok folyamán.

És lőn ama hosszú idő alatt, meghala az Egyiptom királya, Izráel fiai pedig 
fohászkodnak vala a szolgaság miatt, és kiáltnakvala és feljuta a szolgaság miatt 
való kiáltásuk Istenhez. És meghallá Isten az ő fohászkodásukat és megemléke-
zék Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségéről. És megte-
kinté Isten az Izrael fiait és gondja valarájok Istennek (2Móz 2:23-25). Elérkezett 
Izrael megszabadításának ideje. Isten szándékát véghez vinni, hogy megszé-
gyenüljön az emberi gőg és büszkeség. Egy alázatos pásztorembernek kellett 
szabadítóként előállnia, akinek csak egy bot volt a kezében. Isten azonban ezt 
a pásztorbotot hatalma jelképévé akarta tenni. Egy nap, amikor Mózes a nyá-
ját a Hóreb, „az Isten hegye” közelében terelgette, egy csipkebokrot pillantott 
meg, amelynek az ágai, levélzete és a törzse lángokban állt, de mégsem égett el. 
Amikor közelebb ment az égő csipkebokorhoz, hogy megnézze ezt a csodálatos 
látványt, egy hang a nevén szólította. Mózes remegő ajakkal ezt felelte: „Ímhol 
vagyok”. A hang arra figyelmeztette, hogy ne közeledjék a bokorhoz tiszteletle-
nül: „[...] oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, amelyen állasz, szent föld. 
[...] Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Já-
kóbnak Istene” (2Móz 3:5-6). ő volt az, aki a szövetség angyalaként kijelentette 
magát az atyáknak a múltban. „[...] Mózes pedig elrejté az ő orcáját, mert fél 
vala az Istenre tekinteni” (2Móz 3:6).

Alázatosság és tisztelet kell jellemezze azok viselkedését, akik Isten jelenlé-
tében állnak. Jézus nevében bizalommal járulhatunk Isten elé, de nem közelít-
hetjük meg őt elbizakodottan, mintha egy szinten lenne velünk. Vannak, akik 
úgy szólítják meg a nagy, a mindenható és szent Istent - aki a megközelíthetet-
len mennyei világosságban lakozik - mintha velük egyenlő, vagy alsóbbrendű 
lény volna. Vannak, akik úgy viselkednek Isten házában, ahogy nem merészel-
nének viselkedni egy földi uralkodó termében. Ezek az emberek gondolják meg, 
hogy az előtt az Isten előtt állnak, akit a szeráfok magasztalnak, aki előtt még az 
angyalok is eltakarják orcájukat. Istent nagy tiszteletben kell részesítenünk és 
mindazok, akik jelenlétének tudatában vannak, alázattal hajolnak meg előtte. 
Jákóbbal együtt így kiáltanak fel: „[...] Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez, 
hanem Istennek háza, és az égnek kapuja” (1Móz 28:17).

Mialatt Mózes tiszteletteljes félelemmel várakozott Isten előtt, a hang így 
folytatta: „[...] Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyip-
tomban vagyon és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat; 
sőt ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az Egyip-
tombeliek kezéből és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, téjjel 
és mézzel folyó földre, [...] most azért eredj, elküldelek téged a Faraóhoz és 
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hozd ki az én népemet, az Izráel fiait Egyiptomból” (2Móz 3:7-8.10).
Mózes ámulattal és rémülten hallotta a parancsot. Mentegetve mondta: 

„[...] Kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a Faraóhoz és kihozzam az Izráel fiait 
Egyiptomból?” Isten pedig ezt felelte: „Én veled lészek! és ez lesz a jele, hogy 
én küldöttelek téged, hogy mikor kihozod a népet Egyiptomból, ezen a hegyen 
fogtok szolgálni az Istennek” (2Móz 3:11-12).

Mózes még ezek után is csak azokra a nehézségekre gondolt, amelyekkel 
szembe kell néznie: népe vakságára, tudatlanságára és hitetlenségére, hiszen 
sokaknak közülük fogalmuk sem volt Istenről. Mindazáltal így válaszolt: „Ímé én 
elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött en-
gem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak nékik?” Erre 
Isten így felelt:

VAGYOK AKI VAGYOK [...] Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem 
ti hozzátok (2Móz 3:13-14).

Ezután azt a parancsot kapta Mózes, hogy először Izrael véneit gyűjtse össze, 
mégpedig elsősorban azokat, akik közülük a legnemesebbek és legigazabbak, 
és akik régóta bánkódtak rabszolgaságuk bilincsei miatt. Ezeknek adja át Isten 
üzenetét és ígéretét: hogy megszabadítja őket. Azután ezekkel a vénekkel együtt 
jelenjék meg a fáraó előtt és ezt mondja néki:

[...] Az Úr, a héberek Istene megjelent nékünk; most azért hadd menjünk há-
rom napi útra a pusztába, hogy áldozzunk az Úrnak, a mi Istenünknek (2Móz 3:18).

Isten előre figyelmeztette Mózest, hogy a fáraó elutasítja kérésüket és nem 
engedi meg, hogy Izrael népe kimenjen a pusztába. De azért Isten szolgájának 
nem szabad elcsüggednie, mert éppen ezzel akarja megmutatni hatalmát az 
egyiptomiak és tulajdon népe előtt is: „Kinyújtom azért az én kezemet és meg-
verem Egyiptomot mindenféle csudáimmal, melyeket véghez viszek benne; így 
azután elbocsát titeket” (2Móz 3:20).

Isten utasításokat is adott Mózesnek a kivonulásra való felkészülésre vonat-
kozólag, amelyeket végre kellett hajtania. Ezt mondta az Úr: „És kedvessé tészem 
e népet az Egyiptombeliek előtt, és lészen, hogy mikor kimentek, nem mentek 
üresen. Kérjen azért minden asszony az ő szomszédasszonyától és háza lakó 
asszonyától ezüst edényeket és arany edényeket és ruhákat?” (2Móz 3:21-22). 
Az egyiptomiak meggazdagodtak annak a munkának az árán, amelyet igazság-
talanul végeztettek az izraelitákkal. Amikor most indulóban voltak új otthonuk 
felé, jogosan igényelhették az egyiptomiaktól nehéz munkájuk jutalmát. Értékes 
dolgokat kellett kérniük egyiptomi szomszédaiktól, amelyeket könnyen lehetett 
vinni. Isten kedvessé tette őket az egyiptomiak előtt. Azok a hatalmas csodák, 
amelyeket Isten szabadulásuk érdekében tesz majd, annyira megfélemlítik az 
egyiptomiakat, hogy az izraelita rabszolgák minden kérését teljesíteni fogják.

Mózes azonban még mindig legyőzhetetlennek látszó nehézségeket látott 
maga előtt. Mivel tudta volna bizonyítani népének, hogy valóban az Isten küldte 
őt? „De ők nem hisznek nékem s nem hallgatnak szavamra” - mondta az Úr-
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nak - „sőt azt mondják: nem jelent meg néked az Úr” (2Móz 4:1). Isten ekkor 
érzékelhető jelt adott. Azt parancsolta Mózesnek, hogy a botját vesse a földre. 
Amikor Mózes ezt megtette, a bot kígyóvá változott „[...] és Mózes elfutamodék 
előle”. Ezután azt parancsolta neki, hogy ragadja meg a kígyót, és amikor ezt 
megtette, akkor az bottá változott. Isten azután azt parancsolta, dugja kezét a 
keblébe. Mózes engedelmeskedett, és amikor „[...] kihúzá: ímé az ő keze poklos 
vala, olyan mint a hó” (2Móz 4:3-4.6). Isten parancsára ismét bedugta kezét 
keblébe, kihúzva azt onnan olyan volt mint a másik. Ezekkel a jelekkel az Úr arról 
biztosította Mózest, hogy mind saját népének, mind a fáraónak be kell látnia, 
hogy Egyiptom királyánál hatalmasabb valaki nyilatkozott meg közöttük.

Isten szolgáját azonban még mindig lenyűgözte az a gondolat, hogy valami 
különös és csodálatos munkának az elvégzése vár rá. Zavarában és félelmében 
mentségként most ékesszólásának hiányát hozta fel: „Kérlek, Uram, nem vagyok 
én ékesen szóló sem tegnaptól, sem tegnapelőttől fogva, sem azóta, hogy szó-
lottál a te szolgáddal; mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok” (2Móz 4:10). 
Mózes oly régen jött el Egyiptomból, hogy nyelvüket már nem ismerte és nem 
használta olyan jól, mint amikor közöttük volt.

Az Úr azonban így szólt hozzá: „Ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz 
némává vagy siketté, vagy látóvá vagy vakká? Nemde én, az Úr?” A következő 
biztosítékot adta ehhez: „Most hát eredj és én lészek a te száddal, és megtanít-
lak téged arra, amit beszélned kell” (2Móz 4:11-12). Mózes azonban még min-
dig azért könyörgött, hogy Isten válasszon és küldjön helyette alkalmasabb sze-
mélyt. Ezek a mentségek Mózes alázatosságából és félénkségéből fakadtak; de 
miután az Úr megígérte, hogy eltávolít útjából minden nehézséget és megadja a 
sikert, minden további vonakodás bizalmatlanságról tanúskodott. Mózesnek ez 
a vonakodása azt mutatta, hogy: Isten nem tudja őt a megbízott nagy feladatra 
képesíteni, vagy Isten tévedett emberének megválasztásában.

Isten most Mózest Áronhoz, idősebb testvéréhez irányította, aki tökéletesen 
beszélte a nyelvet. Az Úr tudtára adta Mózesnek, hogy Áron elébe jön és így 
találkoznak. Az Úr a következőkben, ellentmondást nem tűrően rendelkezett:

Beszélj azért vele, és add szájába a beszédeket, és én lészek a te száddal és 
az ő szájával és megtanítlak titeket arra, amit cselekedjetek. És ő beszél majd 
helyetted a néphez és ő lesz néked száj gyanánt, te pedig leszesz néki Isten 
gyanánt. Ezt a vesszőt pedig vedd kezedbe, hogy véghez vidd vele ama jeleket 
(2Móz 4:15-17). Mózes nem vonakodhatott tovább, minden kifogást és mentsé-
get eloszlatott Isten.

Az isteni parancs pillanatában Mózesnek nem volt önbizalma, úgy érezte, 
hogy lassú beszédű és félénk. Erőt vett rajta a tehetetlenség érzése, amikor arra 
gondolt, hogy neki kell Isten szócsövének lennie Izraelhez. Miután azonban el-
fogadta a megbízást, egész szívvel belevetette magát a munkába, teljesen az Úr-
ban bízott. Küldetésének nagysága megmozgatta értelmi képességeinek legjobb 
erőit. Isten megáldotta készséges engedelmességét és ékesszólóvá, reménytel-
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jessé és öntudatossá tette, és alkalmassá lett a legnagyobb szolgálatra, amelyet 
Isten valaha is emberre bízott. Tanulság számunkra, hogy Isten mit tehet azok 
jellemének megerősítése érdekében, akik teljesen bíznak benne és maradékta-
lanul alávetik magukat parancsainak.

Ha elfogadjuk az Isten által ránk helyezett felelősséget és teljes szívünkkel 
eleget teszünk, akkor elnyerjük az ahhoz szükséges erőt. Bármilyen szerény le-
gyen is a tisztség, de ha Isten erejében bízva hűen törekszünk munkája végzé-
sére, elérjük az igazi nagyságot. Ha Mózes csak a maga erejére és bölcsességére 
támaszkodott volna, és mohón fogadta volna a nagy megbízatást, ezzel bebizo-
nyította volna alkalmatlanságát. Az a tény, hogy az ember saját gyengeségét érzi 
bizonyítja, hogy tudatában van a rábízott munka nagyságának, s ezért Istenhez 
fordul tanácsért és erőért.

Mózes visszatért apósához és elmondta neki, hogy szeretné meglátogatni 
testvéreit Egyiptomban. Jethró beleegyezését adta ehhez, és ezzel az áldással 
bocsátotta útjára: „Eredj el békességgel.” Mózes feleségével és gyermekeivel 
együtt útnak indult. Nem közölte küldetését, mert attól tartott, hogy akkor csa-
ládja nem kísérné el. Mielőtt azonban eljutottak volna Egyiptomba, Mózes jobb-
nak látta saját biztonságuk érdekében feleségét és gyermekeit visszaküldeni Mi-
diánban lévő otthonukba.

Titokban azért is vonakodott visszatérni Egyiptomba, mert rettegett a fáraó 
és az egyiptomiak haragjától, amely negyven évvel ezelőtt gerjedt fel ellene. 
Engedelmeskedve Isten parancsának, elindult, s az Úr tudatta vele, hogy akkori 
ellenségei meghaltak.

Midiánból eltávozva, Mózes az Úr nemtetszésének megdöbbentő és rettene-
tes figyelmeztetését kapta. Fenyegető módon egy angyal jelent meg, mintha el 
akarná őt pusztítani. Az angyal semmi magyarázatát nem adta megjelenésének, 
azonban Mózesnek azonnal eszébe jutott, hogy Isten egyik követelményét sem-
mibe vette. Felesége rábeszélésére nem hajtotta végre kisebbik fián a körülme-
télés szertartását. Nem tett eleget annak a feltételnek, amely feljogosította a 
gyermeket Isten Izraellel kötött szövetségének áldásaira. A kiválasztott vezető 
részéről tanúsított mulasztás csökkenthette volna a nép szemében az isteni elő-
írások erejét. Czippóra attól való félelmében, hogy az angyal megöli férjét, maga 
hajtotta végre a körülmetélést. Az angyal ezután megengedte Mózesnek, hogy 
folytassa útját. Mózesnek a fáraóhoz való küldése életveszéllyel járt és életét 
csak a szent angyalok által őrizhette meg. Amíg Mózes tudatosan elhanyagolta 
kötelességét, addig nem lehetett biztonságban, ebben az esetben Isten angyalai 
sem védhették meg őt.

A nyomorúság idején, közvetlenül Krisztus eljövetele előtt az igazakat meny-
nyei angyalok védik meg, de nem lesz védelem azok számára, akik áthágják Isten 
törvényét. Az angyalok nem tudják megvédeni azokat, akik semmibe vettek csak 
egyet is Isten parancsolatai közül.

<<< vissza a 2. tanulmányhoz
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3. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 215-221. (EGYIPTOMI CSAPÁSOK – részlet)

Az angyalok utasítására Áron is elindult, hogy találkozzék testvérével, akit olyan 
régen nem látott. A puszta magányában, a Hóreb közvetlen közelében találkoztak. 
Itt beszélgettek egymással. Mózes elmondta Áronnak „[...] az Úr mindama szavait, 
melyekkel őt elküldötte vala és mindazokat a jeleket, melyeket reá bízott vala” 
(2Móz 4:28). Innen együtt mentek Egyiptomba. Amikor eljutottak Gósen földjére, 
összehívták Izrael véneit. Áron elbeszélte mindazt, amit Isten Mózessel tett, ezu-
tán pedig Mózes bemutatta azokat a jeleket, amelyeket Isten adott neki. „És hitt a 
nép, és megértette, hogy meglátogatta az Úr Izráel fiait és megtekintette nyomo-
rúságukat. És meghajták magokat és leborulának” (2Móz 4:31).

Isten a király számára szóló üzenettel is megbízta Mózest. A két testvér a 
királyok Királya követeként lépett be a fáraó palotájába és az ő nevében szóltak 
a fáraóhoz: „Ezt mondá az Úr, Izráelnek Istene: Bocsásd el az én népemet, hogy 
ünnepet üljenek nékem a pusztában” (2Móz 5:1)

A fáraó erre azt kérdezte tőlük: „Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak, és elbo-
csássam Izráelt? Nem ismerem az Urat és nem is bocsátom el Izráelt” (2Móz 5:2).

Ők pedig így válaszoltak: „A héberek Istene megjelent nékünk; hadd mehes-
sünk hát három napi útra a pusztába, hogy áldozhassunk az Úrnak, a mi Iste-
nünknek, hogy meg ne verjen minket döghalállal vagy fegyverrel” (2Móz 5:3).

Róluk, és a nép között felkeltett érdeklődésről már hallott a király. Fellobbant 
haragja és így szólt hozzájuk: „Mózes és Áron! miért vonjátok el a népet az ő 
munkáitól? menjetek dolgotokra” (2Móz 5:4). A királyság már így is veszteséget 
szenvedett ezeknek az idegeneknek a beavatkozása miatt. Erre gondolva hoz-
zátette: „Ímé a föld népe most sok, és ti elhagyatjátok velök az ő munkáikat” 
(2Móz 5:5).

A rabszolgaságban az izraeliták elfelejtették Isten törvényét és eltértek a tör-
vény előírásaitól. A szombatot alig tisztelték. A felügyelők olyan erőszakosan kö-
vetelték a munkát, hogy lehetetlenné tették a szombat megünneplését. Mózes 
azonban megmutatta népének, hogy szabadulásuk első feltétele az Isten iránti 
engedelmesség. A szombat megtartása érdekében tett erőfeszítések nem ma-
radtak észrevétlenek elnyomóik részéről.

A király teljesen felháborodott és azzal gyanúsította az izraelitákat, hogy lá-
zadás útján szándékoznak kitörni szolgálatából. Azt állította, hogy tétlenségük 
eredménye az elégedetlenség, ezért gondoskodott arról, hogy ne legyen sem-
mi szabad idejük veszedelmes terveik készítésére. Olyan törvényt vezetett be, 
amellyel szorosabbá tette bilincseiket és megtörte független lelkületüket. Még 
azon a napon kiadott rendelet munkájukat keményebbé, és az elnyomást elvi-
selhetetlenebbé tette. Az ország legközönségesebb építőanyaga a napszárította 
vályog volt. A legpompásabb épületek falait is ebből építették, azután kővel bo-
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rították be. A vályog készítésével a rabszolgák sokasága foglalkozott. Az össze-
vagdalt és odaszállított szalma agyaggal keverve tartotta össze a vályogot. Nagy 
mennyiségű szalmára volt szükségük a vályog készítéséhez. A király most elren-
delte, hogy a rabszolgákat ne lássák el többé szalmával. A dolgozóknak maguk-
nak kellett ezután a szalmát is előteremteniük, miközben ugyanannyi vályogot 
kellett elkészíteniük mint előzőleg.

Az egyiptomi munkavezetők héber felügyelőket jelöltek ki a munka ellenőr-
zésére. Felelősek voltak a rájuk bízottak munkájáért. Amikor a király szigorú ren-
delete életbe lépett, a nép szétszóródott az egész határban, hogy a tarlókon 
szalmát szedjen, de még így is lehetetlen volt elkészíteni a szokásos mennyi-
séget. Ezért a héber felügyelőket kegyetlenül megverték. (Lásd: Függelék 1.sz. 
megjegyzését.)

Ezek a felügyelők feltételezték, hogy elnyomásuk a munkavezetőktől szárma-
zott és nem a királytól. Ezért panaszukkal a királyhoz fordultak. A fáraó gúnyosan 
fogadta őket: „Restek vagytok, restek, azért mondjátok: Menjünk el, áldozzunk 
az Úrnak” (2Móz 5:17). Visszarendelte őket munkájukhoz és kijelentette, hogy 
terheiket semmiképpen nem könnyítik meg. Visszatérésük közben találkoztak 
Mózessel és Áronnal és kiáltozni kezdtek rájuk: „Lásson meg titeket az Úr és 
ítéljen meg, kik rossz hírbe kevertetek minket a Fáraó előtt és az ő szolgái előtt, 
fegyvert adván azok kezébe, hogy megöljenek minket” (2Móz 5:21).

Amikor Mózes meghallotta a szemrehányásokat, igen elcsüggedt. A nép 
szenvedései nagyon megszaporodtak. Az egész országban a fiatalok és az öregek 
kétségbeesett kiáltása hallatszott, és az emberek egyöntetűen őt vádolták azért 
a megszigorításért, amely súlyosbította nehéz helyzetüket. Lelke keserűségében 
Isten elé járult kiáltva: „Uram, miért engedsz rosszul bánni ezzel a néppel! Miért 
küldél engem ide? Mert attól fogva, hogy bemenék a Fáraóhoz, hogy a te neved-
ben szóljak, rosszabbul bánik e néppel; megszabadítani pedig nem szabadítád 
meg a te népedet” (2Móz 5:22-23). Az Úr pedig így felelt néki: „Majd meglátod 
mit cselekszem a Fáraóval; mert hatalmas kéz miatt kell őket elbocsátani és ha-
talmas kéz miatt űzi el őket az ő földéről” (2Móz 6:1). Mózes - miután Isten ismét 
figyelmeztette őt a szövetségre, amelyet az atyákkal kötött, biztos volt abban, 
hogy az Úr beváltja ígéretét.

Az egyiptomi rabszolgaság évei alatt az izraeliták között mindig voltak né-
hányan, akik hűek maradtak Jahve tiszteletéhez. Ezeknek az embereknek nagy 
fájdalmat okozott, amikor látták, hogy gyermekeik naponta tanúi a pogányok 
utálatosságainak, sőt meg is hajolnak a hamis istenek előtt. Gyötrelmükben 
az Úrhoz kiáltottak, hogy szabadítsa meg őket az egyiptomiak igájától, és így 
megszabaduljanak a bálványimádás bomlasztó befolyásától. Nem rejtették el 
hitüket, hanem kijelentették az egyiptomiaknak, hogy imádatuk tárgya az ég 
és a föld Teremtője, az egyedüli igaz és élő Isten. Újra és újra felsorolták Isten 
létezésének és hatalmának bizonyítékait, a teremtés kezdetétől kezdve Jákób 
napjáig. Az egyiptomiaknak így alkalmuk volt megismerni a héberek vallását, 
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de rangjukon alulinak tekintették, hogy rabszolgáiktól tanuljanak. Jutalmak ígé-
retével próbálták elcsábítani Isten tisztelőit és imádóit. Amikor ez nem sikerült, 
fenyegetésekkel és kegyetlenkedésekkel akarták megvalósítani szándékukat.

Izrael vénei az atyáknak tett isteni ígéretek és József halála előtti, a szaba-
dulásról szóló szavainak ismételgetésével próbálták fenntartani testvéreik ha-
nyatló hitét. Néhányan odafigyeltek a vének szavaira és hittek. Mások az őket 
körülvevő körülményekre tekintettek és minden reményüket elvesztették. Az 
egyiptomiak, amikor hallották, hogy milyen hírek és remények keringenek héber 
rabszolgáik körében, kinevették várakozásukat és gúnyolódva tagadták Istenük 
hatalmát. Rámutattak helyzetükre, hogy rabszolganéppé lettek, és kötekedve 
ezt mondták nekik: „Ha a ti Istenetek igazságos és irgalmas, ha olyan hatalmas 
és felette áll Egyiptom isteneinek, miért nem tesz szabad néppé benneteket?” 
Saját helyzetükre hívták fel az izraeliták figyelmét. Bár ők olyan istenségeket 
imádnak, akiket az izraeliták hamis isteneknek neveznek, ők mégis gazdag és 
erős nép. Kijelentették, hogy isteneik jóléttel áldották meg őket, az izraelitákat 
pedig szolgákként ajándékozták nekik. Kérkedtek erejükkel, hogy az Úrnak szol-
gálókat joguk van elnyomni és elpusztítani. Maga a fáraó is azzal dicsekedett, 
hogy a héberek Istene nem tudja kiszabadítani őket az ő kezéből.

Az ilyen és ezekhez hasonló beszédek az izraeliták közül sokak szívéből kiöltek 
minden reménységet. Úgy tűnt előttük, csakugyan úgy van, ahogy az egyipto-
miak mondják. Igaz volt, hogy rabszolgák voltak és el kellett tűrniük a kegyetlen 
bánásmódot, hogy elnyomóik azt tesznek velük, amit akarnak. Gyermekeiket 
üldözték és megölték. Saját életük is veszélyben volt. ők azonban mégis az egek 
Urát tisztelték és imádták. Ha Jahve valóban minden istenek felett való Isten, 
akkor biztosan nem hagyja őket, hogy a bálványimádók rabszolgái maradjanak. 
Azok azonban, akik hűsegesek maradtak Istenhez, megértették, hogy mindez 
csak azért van így, mert Izrael elpártolt Istentől. Mindig hajlamosak voltak az 
idegen népekkel való házasságra és így a bálványimádásra. Hitték, hogy emiatt 
engedte meg Isten rabszolgaságukat, de testvéreiket biztosították arról, hogy az 
Úr nemsokára széttöri elnyomóik igáját.

A héberek azt várták, hogy minden különösebb megpróbáltatás vagy szen-
vedés és nehézség nélkül szabaduljanak meg. Az izraeliták azonban még nem 
voltak készek a szabadulásra. Istenbe vetett hitük fogyatékos volt. Nem voltak 
hajlandók türelmesen elviselni szenvedéseiket, várni Istenre. Sokan hajlandók 
voltak inkább a rabszolgaságra, mintsem szembenézzenek az Egyiptomból való 
kimenetellel és egy számukra idegen országba való költözés nehézségeivel. Né-
hányuk szokásai annyira beleolvadtak az egyiptomi szokásokba, hogy szíveseb-
ben maradtak volna ott. Ezért az Úr nem szabadította meg őket, amikor hatal-
mát és erejét először tette nyilvánvalóvá a fáraó előtt. Isten úgy irányította az 
eseményeket, hogy az egyiptomi király teljesen kifejthesse zsarnoki lelkületét, 
és így még tökéletesebben jelenthesse ki magát népének. Amikor népe látja 
majd igazságát, hatalmát és szeretetét, akkor úgy dönt, elhagyja Egyiptomot és 
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az ő szolgálatára szenteli magát. Mózes feladata sokkal könnyebb lett volna, ha 
az izraeliták közül sokan nem lettek volna annyira megtévesztve, hogy Egyipto-
mot sem voltak hajlandók elhagyni.

Az Úr azt parancsolta Mózesnek, hogy menjen el újra a néphez és ismét adja 
tudtukra kiszabadításuk ígéretét, az isteni kegyelem újabb biztosítékával. Mózes 
úgy cselekedett, ahogy Isten parancsolta neki, de nem hallgattak rá. A Szentírás 
így jegyezte fel: „[...] de nem hallgatának Mózesre, a kislelkűség és a kemény 
szolgálat miatt” (2Móz 6:9). Ezután ismét üzenetet kapott Mózes: „Eredj be, 
szólj a Fáraónak, Egyiptom királyának, hogy bocsássa el Izráel fiait az ő földéről” 
(2Móz 6:11). Mózes csüggedten ezt felelte az Úrnak: „Ímé Izráel fiai nem hall-
gatnak reám, hogy hallgatna hát reám a Fáraó, holott én nehéz ajkú vagyok?” 
Isten ekkor azt mondta neki, hogy vegye maga mellé Áront és így menjen a fáraó 
elé, és ismét követelje tőle, „[...] hogy hozzák ki az Izráel fiait Egyiptom földéről” 
(2Móz 6:12-13).

Isten előre közölte Mózessel, hogy az uralkodó nem enged addig, amíg ő meg 
nem látogatja Egyiptomot ítéleteivel és ki nem hozza onnan Izraelt hatalma kinyi-
latkoztatásának jeleivel. Minden egyes csapás előtt Mózesnek el kellett monda-
nia a csapás természetét és hatását, hogy a király megmenekedhessen attól, ha 
el akarja bocsátani a népet. Minden visszautasításra még keményebb csapásnak 
kell következnie, amíg a fáraó gőgös szíve meg nem alázkodik és el nem ismeri az 
igaz, élő Istent az ég és a föld Teremtőjét. Az Úr alkalmat akart adni az egyiptomi-
aknak annak belátására, hogy mennyire erőtlen isteneik állítólagos hatalma, és 
mennyire értelmetlen szembeszállni Jahve parancsaival. Isten meg akarta bün-
tetni Egyiptom népét bálványimádásukért és el akarta hallgattatni az áldásokkal 
való dicsekedésüket, amelyeket élettelen istenségeiknek tulajdonítottak. Isten a 
saját nevét akarta megdicsőíteni, hogy más népek is halljanak hatalmáról, meg-
rettenjenek hatalmas tettei hallatán, és tulajdon népe elforduljon az egyiptomi 
bálványoktól és csak az ő tiszta imádására szentelje magát. (2Móz 6:9-13).

Mózes és Áron ismét beléptek Egyiptom királyának fényes palotájába. Magas 
oszlopok, csillogó díszek és a pogány istenek képmásáról készített festmények 
és szobrok vették körül őket. A leghatalmasabb királyság uralkodója előtt állt 
meg a rabszolgaságba döntött nép két képviselője és kérte, hogy bocsássa sza-
badon Izráelt, ahogyan azt Isten megparancsolta nekik. A király csodát követelt 
isteni megbízatásuk bizonyítékául. Mózes és Áron tudta, hogy mit kell tenniük, 
ha ezt a bizonyítékot kérik tőlük. Ezért Áron most fogta a botot és a fáraó elé 
dobta. A bot kígyóvá változott. Az uralkodó azonnal „[...] előhívá a bölcseket és 
varázslókat [...]. Elveté ugyanis mindenik az ő vesszejét és kígyókká lőnek; de 
az Áron vesszeje elnyelé azok vesszejét” (2Móz 7:11-12). Azután a király még 
elszántabban kijelentette, hogy az ő bölcsei és varázslói hatalomban teljesen 
egyenlőek Mózessel és Áronnal; az Úr szolgáit pedig csalóknak nevezte, és teljes 
biztonságban érezte magát, amikor kéréseik teljesítését visszautasította. Isten 
hatalma megakadályozta, hogy a fáraó ártson szolgáinak.
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Isten keze cselekedte a csodákat, amelyeket Mózes és Áron bemutattak a 
fáraónak. Azokat nem emberi erű, vagy befolyás hozta létre, amellyel Mózes 
és Áron rendelkeztek. A csodák meg kellett győzzék a fáraót arról, hogy Mózest 
a nagy „VAGYOK” küldte, és a fáraónak kötelessége Izraelt elengedni, hogy a 
nép szabadon szolgálhassa az élű Istent. A mágusok, a varázslók is mutattak be 
csodákat, de nemcsak a saját szemfényvesztő ügyességükkel dolgoztak, hanem 
istenüknek, Sátánnak erejével, aki támogatta őket Jahve munkájának utánzásá-
ban.

A varázslók valójában nem változtatták botjaikat kígyókká, hanem a nagy 
csaló segítségével mágiájukkal képesek voltak ezt a látszatot kelteni. Sátánnak 
nincs hatalma, hogy a botot élő kígyókká változtassa. A gonoszság fejedelme 
egy bukott angyal minden bölcsességével és hatalmával rendelkezik, de arra 
nincs hatalma, hogy teremtsen vagy életet adjon; ez egyedül Isten előjoga. 
Mindaz, ami Sátánnak hatalmában volt, azt meg is tette; utánzatot mutatott be. 
Az emberi szem számára a botok kígyókká változtak. A fáraó és udvarnokai ter-
mészetesen azoknak hitték. Külsejükben nem különböztek azoktól a kígyóktól, 
amelyeket Mózes által Isten hozott létre, bár az Úr azt tette, hogy az élő kígyó 
elnyelte a látszólagosakat. A fáraó ezt nem tekintette az isteni hatalom megnyi-
latkozásának, hanem olyan mágia eredményének, amely feljebbvaló volt szolgái 
varázslatánál.

A fáraó igazolni akarta konokságát, amellyel ellenállt Isten parancsának és 
igyekezett valami ürügyet találni makacsságára, hogy semmibe vehesse azt a 
csodát, amit Isten Mózes által tett. Sátán éppen azt adta neki, amit keresett. 
A varázslók által végzett munkával azt a látszatot keltette az egyiptomiak előtt, 
hogy Mózes és Áron is csak varázslók és mágusok, és üzenetüket nem lehet 
olyan tiszteletben részesíteni, mintha az felsőbbrendű lénytől eredne. Így a sá-
táni csalás elérte célját, megerősítette az egyiptomiakat ellenállásukban, a fáraó 
szívét pedig megkeményítette. Sátán remélte, hogy Mózest és Áront megingat-
hatja missziójuk isteni eredetének hitében, és így saját eszközei győznek majd. 
Nem akarta, hogy Izrael gyermekei kiszabaduljanak rabszolgaságukból és az élű 
Istent szolgálják.

A gonoszság fejedelme előtt azonban még egy mélyebb cél is lebegett a 
mágusok által létrehozott csodákkal. Jól tudta, hogy Mózes a rabszolgaság igá-
jának Izrael gyermekeiről való széttörésével Krisztust szemlélteti, akinek a bűn 
uralmát kellett letörnie az egész emberi nemzetség családjáról. Sátán jól tudta, 
hogy amikor majd Krisztus megjelenik, akkor hatalmas csodákat cselekszik a vi-
lág előtt isteni küldtetését bizonyítva. Sátán rettegett Krisztus hatalmától. Azzal, 
hogy utánozta Isten Mózes által végzett munkáját, nemcsak Izrael kiszabadulá-
sát remélte megakadályozni, hanem olyan befolyást kívánt terjeszteni, ami év-
századokkal később aláássa a Krisztus csodáiba vetett hitet. Sátán szüntelenül 
azon fáradozik, hogy utánozza Krisztus munkáját és megerősítse saját hatalmát, 
amelyre elszántan igényt tart. Az embereket arra ösztönzi, hogy Krisztus csodáit 
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úgy tekintsék, mint az emberi erű és ügyesség eredményeit. Így Sátán sokak lel-
kében megsemmisíti a Krisztusban, mint Isten Fiában való hitet, és ráveszi őket, 
hogy elvessék kegyelme ajándékát, amelyet Isten a megváltás tervében adott.

<<< vissza a 3. tanulmányhoz

4. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 221-230. (EGYIPTOMI CSAPÁSOK – részlet)

Isten azután arra utasította Mózest és Áront, hogy a következű reggel ke-
ressék fel a folyópartot, ahol a király sétálni szokott. Mivel a Nílus áradása az 
eledel és a gazdagság forrása volt egész Egyiptom számára, ezért a folyót az 
egyiptomiak istenként tisztelték. Az uralkodó is naponként kijárt a folyó partjára 
hódolata kifejezéseként. Itt a parton a két testvér ismét megismételte a fáraó 
előtt Isten üzenetét. Azután kinyújtották a botot és rásújtottak a vízre. Erre a 
szent folyó vize azonnal vérré változott, a benne élű halak megdöglöttek, és a 
folyóból elviselhetetlen bűz áradt. A házakban lévő víztárolók vize is vérré vált. 
„De úgy cselekedének Egyiptom írástudói is az ő varázslásukkal [...] És elfordula 
a Fáraó és haza méne és ezen sem indula meg az ő szíve” (2Móz 7:22-23). Ez a 
csapás hét napig tartott, de minden hatás nélkül.

Mózes és Áron azután ismét kinyújtották a botot a víz fölé és békák jöttek 
fel a folyóból, és ellepték Egyiptom földjét, a házakat, a hálószobákat, sőt még a 
sütőtekenőket és a dagasztó-tekenőket is. Az egyiptomiak szent állatnak tekin-
tették a békát, és nem pusztították el azokat, de most mégis ez az undok nyálkás 
pestis elviselhetetlen lett számukra. Még a királyi palotában is nyüzsögtek. A 
király türelmetlenül el akarta távolíttatni azokat palotájából. A mágusok ugyan-
is azt állították, hogy tudnak békákat létrehozni, de semmiképpen sem tudták 
eltávolítani azokat. Amikor a fáraó ezt látta, bizonyos mértékig megalázkodott. 
Elküldött Mózesért és Áronért és így szólt: „Könyörögjetek az Úrnak, hogy tá-
volítsa el rólam és az én népemről a békákat, és én elbocsátom a népet, hogy 
áldozzék az Úrnak” (2Móz 8:8). Miután emlékeztették a királyt korábbi kérkedé-
sére, megkérték, hogy határozza meg a napot, amelyen imádkozzanak a csapás 
megszűnéséért. A fáraó a következű napot jelölte meg, mert titokban remélte, 
hogy időközben a békák maguktól eltűnnek és megmenekül az Izrael Istene előtt 
való meghódolás keserű megaláztatásától. A csapás azonban tovább tartott az 
általa meghatározott időpontig, amikor is a békák egész Egyiptomban kimúltak. 
Rothadó testük azonban mindenütt ott maradt és bűzzel árasztotta el a levegőt.

Az Úr megtehette volna, hogy egy szempillantás alatt megsemmisíti a béká-
kat. Ezt azonban nem tette, mert akkor azok eltávolítása után a király és a nép 
ezt varázslásnak tartotta volna, mondván: ez nem más, mint valamiféle varázs-
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lás, amelyet varázslóink is tudnak. Az elpusztult békákat nagy halmokba gyűjtöt-
ték össze. Ezzel a király és Egyiptomban mindenki megbizonyosodhatott arról, 
amit hiábavaló filozófiájuk sem tudott megdönteni, hogy ezt a munkát nem má-
giával végezték, hanem ez a menny Istenének ítélete volt.

„S amint látá a Fáraó, hogy baja könnyebbül, megkeményíté az ő szívét” 
(2Móz 8:15). Ekkor azonban Isten parancsára Áron kinyújtotta kezét és a föld 
pora tetvekké változott Egyiptom egész területén. A fáraó most is felszólította 
mágusait, hogy ők is tegyék meg ezt, de nem tudták. Ez nyilvánvalóvá tette, 
hogy Isten műve felette áll Sátán munkájának. Maguk a mágusok is zavarba ejt-
ve elismerték, hogy „az Isten ujja ez”. A fáraót azonban még ez a csapás sem 
indította meg.

Mivel minden felhívás és intés hatástalan maradt, másik csapás következett. 
Ennek idejét Mózes előre megmondta, nehogy a fáraó és az egyiptomiak azt 
mondhassák, hogy ez véletlenül következett be. Ezúttal ártalmas bogarak lepték 
el a házakat és nyüzsögtek a talajon, úgy, hogy „[...] egész Egyiptom földén pusz-
tává lőn a föld az ártalmas bogarak miatt” (2Móz 8:24). Ezek a legyek nagyok 
és mérgesek voltak, csípésük felettébb nagy fájdalmat okozott az embereknek 
és az állatoknak. Amint azonban az Úr Mózes által előre megmondta, ennek a 
csapásnak a hatása Gósen földjére nem terjedt ki.

A fáraó most azt ajánlotta az izraelitáknak, hogy Egyiptomban mutassanak be 
áldozatot az Úrnak. Az izraeliták azonban nem fogadták el az ajánlatot. Mózes 
azt mondta, hogy „Nincs rendén, hogy úgy cselekedjünk, hogy mi azt áldozzuk 
az Úrnak a mi Istenünknek, ami utálatos az Egyiptombeliek előtt: ímé, ha azt ál-
dozzuk az ő szemeik előtt, ami az Egyiptombelieknek utálatos, nem köveznek-é 
meg minket?” (2Móz 8:26). Azokat az állatokat ugyanis, amelyeket a héberek 
áldoztak, az egyiptomiak szent állatoknak tekintették. Ezeket a szent állatokat 
olyan nagy tiszteletben tartották, hogy a leölésük még ha véletlenül történt is, 
halálos bűnnek számított. A hébereknek lehetetlen volt Egyiptomban áldozatot 
bemutatni anélkül, hogy azzal meg ne sértsék uraikat. Mózes ismét azt ajánlot-
ta, hadd menjenek ki a pusztába, háromnapi járóföldre. Az uralkodó hozzájárult 
és Isten szolgáit arra kérte, hogy a csapást távolítsák el Egyiptomról. Megígérték, 
hogy megteszik, de figyelmeztették a fáraót, nehogy csalárd módon járjon el 
velük szemben. A csapás megszűnt, de a fáraó szíve állandó lázadása folytán is-
mét megkeményedett, és még mindig nem volt hajlandó elengedni Izrael népét 
a pusztába.

Ezért még borzalmasabb csapás sújtott le Egyiptomra. Marhavész támadt 
Egyiptom szarvasmarhái között, amelyek a mezőn legeltek. A szent állatok és az 
igavonó barmok - a tehenek és az ökrök, a juhok, a lovak és a tevék, a szamarak 
- mind megbetegedtek és elpusztultak. Az Úr azonban határozottan kijelentette 
Mózes útján, hogy a vész a héberek állatait nem érheti és azok közül egy sem 
vész majd el. Amikor a fáraó követeket küldött az izraeliták otthonaiba, igaznak 
bizonyult Mózes kijelentése: „De különbséget tesz az Úr az Izrael barmai kö-
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zött és Egyiptom barmai között, és mindabból, ami Izrael fiaié, egy sem vész el” 
(2Móz 9:4). A fáraó azonban még mindig hajthatatlan volt.

Isten ezt az utasítást adta Mózesnek: „Vegyétek tele markaitokat kemence-
hamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Fáraó szeme láttára” (2Móz 9:8). Ennek 
a cselekménynek mély jelentősége volt. Ezen események előtt négyszáz évvel 
Isten megmutatta Ábrahámnak népe jövendőbeli elnyomatását, mégpedig egy 
füstölgő kemence és egy égő fáklya jelképében. Isten ekkor azt is kijelentette, 
hogy ítéleteivel majd meglátogatja az elnyomókat, népét pedig nagy vagyonnal 
vezeti majd ki a fogságból. Egyiptomban Izrael hosszú ideig bánkódott, sínylő-
dött a szenvedések tüzes kemencéjében. Mózesnek ez a cselekedete biztosíték 
volt számukra, hogy Isten tudatában van szövetségének, és hogy eljött az idő a 
megszabadításukra.

Amint a hamut az ég felé szórták, a hamu finom részecskéi szétszóródtak 
Egyiptom egész területén. Ott azonban, ahol lehullottak és megtapadtak a föld 
színén, „lőn az emberen és barmon hólyagosan fakadó fekély” (2Móz 9:10). A 
papok és a mágusok eddig bátorították a fáraót konokságában, most azonban - 
amikor az ítélet még őket is elérte - megváltoztatták véleményüket. Megveretve 
ettől az utálatos és fájdalmas betegségtől, az ő feldicsért hatalmuk hitványnak 
bizonyult. Képtelenek voltak többé az Izrael Istene elleni harcra. Egyiptom egész 
népének be kellett látnia a mágusokban, a varázslókban való bizakodás balgasá-
gát, hiszen saját magukat sem tudták megoltalmazni.

De a fáraó szíve kemény maradt. Most az Úr üzenetet küldött neki, amelyben 
közölte vele: „[...] ezúttal minden csapásomat reá bocsátom a te szívedre, a te 
szolgáidra és a te népedre azért, hogy megtudd, hogy nincs én hozzám hasonló 
az egész földön [...] Ámde azért tartottalak fenn tégedet, hogy megmutassam 
néked az én hatalmamat” (2Móz 9:14.16). Nem azért, mintha Isten csak erre a 
célra teremtette volna, hanem azért, mert az ő gondviselése az eseményeket 
úgy irányította, hogy az Izrael szabadítására kijelölt időpontban épp neki kellett 
a trónon ülnie és uralkodnia Egyiptomban. Bár ez a konok zsarnok gonoszságá-
val már eljátszotta Isten irgalmát, az Úr mégis megőrizte életét, hogy kemény-
szívűsége által kinyilváníthassa csodáit Egyiptom földjén. Az eseményeket Isten 
gondviselése irányítja. Isten egy kegyelmesebb királyt is helyezhetett volna a 
trónra, aki nem merészelt volna szembeszegülni az isteni hatalom kinyilatkoz-
tatásaival. Ebben az esetben azonban Isten szándékai nem valósulhattak volna 
meg. Isten megengedte, hogy népe az egyiptomiak kegyetlenségét tapasztalva 
helyes fogalmat alkosson a bálványimádás lealacsonyító befolyásáról. A fáraóval 
való eljárásában az Úr nyilvánvalóvá tette a bálványimádás iránt érzett gyűlöle-
tét és azt az elhatározását is, hogy megbünteti a kegyetlenséget és az elnyomást.

Isten ezt jelentette ki a fáraóval kapcsolatban: „[...] én pedig megkeményí-
tem az ő szívét, és nem bocsátja el a népet” (2Móz 4:21). Istennek nem kellett 
természetfölötti hatalmát felhasználnia a király szívének megkeményítéséhez. 
Isten a fáraónak isteni hatalmának legmegkapóbb bizonyítékát adta, de az ural-
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kodó konokul visszautasította azt a lehetőséget, hogy gondosan odafigyeljen a 
világosságra. A végtelen Isten hatalmának bemutatását elvetette és még határo-
zottabbá vált lázadásában. Lázadásának magva, amelyet elhintett, akkor hozta 
meg gyümölcsét, amikor megvetette Isten első csodáját. Amikor tovább meré-
szelt menni a maga útján és konoksága folyton tovább tartott, szíve egyre job-
ban megkeményedett, míg elsőszülött fiának halott arcára nem nézett.

Isten szolgái útján szól az emberekhez, figyelmezteti, inti őket és megdorgál-
ja bűneikért. Isten mindnyájunknak alkalmat ad arra, hogy kiigazítsuk tévedése-
inket, mielőtt azok meghatároznák és rögzítenék jellemünket. Ha azonban nem 
engedjük meg, hogy Isten segítsen, ha nem akarunk megjavulni, akkor az isteni 
hatalom és erő nem lép közbe saját tevékenységünk ellensúlyozására. Köny-
nyebbnek találjuk azt az utat, amelyet egyszer végigjártunk, és megkeményítjük 
szívünket a Szentlélek befolyásával szemben. A világosság további elvetése, az 
erőteljesebb befolyást is eredménytelenné és hatástalanná teszi.

Ha egyszer már engedtünk a kísértésnek, akkor még készségesebben meg-
tesszük második alkalommal. Bűneink minden egyes megismétlése csökkenti 
erőnket, vakítja szemünket és tompítja meggyőződésünket. Türelmetlenségünk 
minden elvetett magja megtermi gyümölcsét. Isten nem tesz semmi csodát 
annak érdekében, hogy megakadályozza az aratást. „Amit vet az ember, azt 
aratándja is” (Gal 6:7). Ha hitetlen vakmerőséggel vagy balga közömbösséggel 
nyilvánítjuk ki magatartásunkat az isteni hatalommal szemben, akkor azt fogjuk 
learatni, amit vetettünk. Éppen így sokszor a keresztény emberek sokasága csak 
azért jelenik meg a templomban, hogy közömbös nyugalommal hallgassák meg 
azokat az isteni igazságokat, amelyek egyszer felkavarták lelküket. Mindazok, 
akik nemtörődömséget és az igazsággal szemben ellenállást vetnek, azt is arat-
ják az aratás idején.

Azok pedig, akik bűnös lelkiismeretüket azzal a gondolattal nyugtatják meg, 
hogy gonosz útjukat akkor hagyják el, amikor akarják és játszhatnak Isten ke-
gyelmének meghívásaival, nagy veszélynek teszik ki magukat a saját vesztükre. 
Azt gondolják, hogy bár eddig minden befolyásukat a nagy lázadó oldalán ve-
tették be, de majd a legnagyobb válság pillanatában, amikor veszedelem veszi 
őket körül, egyszerűen vezetőt cserélnek. Ezt azonban nem lehet ilyen könnyen 
megtenni. Tapasztalataik, neveltetésük, bűnös engedékenységgel teljes életük 
úgy formálta meg jellemüket, hogy nem tudják aztán felölteni magukra Krisztus 
képét. Ha nem fénylett volna semmi világosság ösvényükre, akkor egészen más 
lenne esetük. Akkor a kegyelem közbelépne és alkalmat adna nekik arra, hogy 
elfogadják ajánlatait, de miután a világosságot régóta visszautasítják és megve-
tik, ezért Isten azt megvonja azt tőlük.

Ezután az Úr jégesővel fenyegette meg a fáraót, s így figyelmeztette: „Most 
annakokáért küldj el, hajtasd be barmaidat és mindenedet, valamid a mezőn 
van; minden ember és barom, amely a mezőn találtatik és házba nem hajtatik, - 
jégeső szakad arra, és meghal” (2Móz 9:19). Az eső vagy a jégeső szokatlan ese-
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mény volt Egyiptomban. Olyan viharról pedig, amelyet megjövendőtek, eddig 
még sohasem tettek bizonyságot. A híradás nagyon gyorsan terjedt, és minda-
zok, akik hittek az Úr szavának, beterelték a szarvasmarhákat, miközben azok, 
akik megvetették a figyelmeztetést, a mezőn hagyták azokat. Így Isten irgalma 
még az ítélet közepette is megmutatkozott. Isten próbára tette a népet, és ez 
a próba megmutatta, hogy Isten hatalmának a kinyilatkoztatása hány embert 
vezetett Isten félelmére.

A vihar pedig megérkezett és kitört úgy, ahogy Isten azt előre megmondta, 
mennydörgés, jég és tűz vegyült össze „[...] amelyhez hasonló nem volt az egész 
Egyiptom földén, mióta nép lakja. És elveré a jégeső egész Egyiptom földén 
mindazt, ami a mezőn vala, embertől baromig; a mező minden füvét is elveré a 
jégeső és a mező minden fáját is egybe rontá” (2Móz 9:24-25). Rom és puszta-
ság jelezte a pusztító angyal ösvényét. Egyedül Gósen földjét kímélte meg Isten. 
Ezzel megmutatta az egyiptomiaknak, hogy az egész föld az élő Isten ellenőrzése 
alatt áll, és hogy még az elemek is engedelmeskednek szavának, és csak a neki 
való engedelmességben van biztonság.

Egész Egyiptom remegett az isteni ítélet szörnyű csapása alatt. A fáraó gyor-
san elküldött a két testvérért és így kiáltott fel: „Vétkeztem ezúttal; az Úr az igaz; 
én pedig és az én népem gonoszok vagyunk. Imádkozzatok az Úrhoz, hogy le-
gyen elég a mennydörgés és jégeső, és akkor elbocsátlak titeket és nem marad-
tok tovább” (2Móz 9:27-28). Mózes pedig ezt válaszolta: „Mihelyt kimegyek a 
városból, felemelem kezeimet az Úrhoz; megszűnnek a mennydörgések és nem 
lesz többé jégeső, hogy megtudd, hogy az Úré a föld. De tudom, hogy te és a te 
szolgáid még nem féltek az Úr Istentől” (2Móz 9:29-30).

Mózes jól tudta, hogy a küzdelemnek még nincs vége. A fáraó beismerései és 
ígéretei nem a szívében végbemenő változás gyümölcsei voltak, hanem a rémü-
let és a gyötrelem váltotta ki azokat. Mózes mindazáltal megígérte, hogy teljesíti 
kérését, mert nem akarta, hogy alkalma és oka legyen további makacsságra. 
Mózes ezután kiment a városból, mitsem törődve a dühöngő viharral. A fáraó, 
és akik körülötte voltak, tanúi lehettek annak, hogy Jahve hatalma megőrzi az 
övéit. A városon kívül Mózes „[...] felemelé kezeit az Úrhoz, és megszűnének a 
mennydörgések s a jégeső és eső sem ömlik vala a földre” (2Móz 9:33). A király 
azonban, amint szíve félelme elmúlt, azonnal visszatért ellenséges magatartá-
sához.

Az Úr azután így szólt Mózeshez: „Menj be a Fáraóhoz, mert én keményítet-
tem meg az ő szívét és az ő szolgáinak szívét, azért hogy ezeket az én jeleimet 
megtegyem közöttök. És azért, hogy elbeszéljed azt a te fiadnak és fiad fiának 
hallatára, amit Egyiptomban cselekedtem, és jeleimet, amelyeket rajtok tettem, 
hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr” (2Móz 10:1-2). Az Úr kinyilatkoztatta 
hatalmát, hogy megerősítse Izrael hitét az ő Istenében, mint egyedüli igaz és élő 
Istenben. Isten félreérthetetlen bizonyítékát akarta adni annak, hogy az összes 
népek és nemzetek megtudják: a héberek, akiket ők megvetettek és elnyomtak, 
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a menny Istenének a védelme alatt állnak.
Mózes figyelmeztette az uralkodót, hogyha továbbra is makacs marad, akkor 

sáskák lepik el és fedik be a föld színét, és felfalnak minden zöld növényt, ami 
még megmaradt. A sáskák megtöltik a házakat és még magát a palotát is. Olyan 
csapás lesz az, - mondta - „[...] amit nem láttak a te atyáid, sem a te atyáid atyjai, 
amióta e földön vannak mind e mai napig” (2Móz 10:6).

A fáraó tanácsosai megdöbbenten álltak. A nemzet nagy veszteséget szenve-
dett el a szarvasmarhák elpusztulásával. Sok embert a jégeső ölt meg. Az erdők 
fái letörtek és kidőltek. A gabonaföldek termése megsemmisült. Egyiptom gyor-
san elvesztette mindazt, amit a héberek munkájából szerzett. Az egész országot 
az éhínség fenyegette. A fejedelmek és a tanácsosok ott tolongtak a király körül 
és haragosan azt kérdezték: „Meddig lesz még ez mi nékünk romlásunkra? Bo-
csásd el azokat az embereket, hogy szolgáljanak az Úrnak az ő Istenöknek. Még 
sem veszed-é eszedbe, hogy elvész Egyiptom?” (2Móz 10:7).

Az uralkodó ismét magához hívatta Mózest és Áront és így szólt hozzájuk: 
„Menjetek el, szolgáljatok az Úrnak a ti Istenteknek. Kik s kik azok, akik elmen-
nek?” (2Móz 10:8).

Azok pedig ezt válaszolták: „A mi gyermekeinkkel és véneinkkel megyünk, a 
mi fiainkkal és leányainkkal, juhainkkal és barmainkkal megyünk, mert az Úrnak 
innepet kell szentelnünk” (2Móz 10:9).

A királyt elöntötte a düh és felbőszülten ezt kiáltotta: „Úgy legyen veletek 
az Úr, amint elbocsátlak titeket és gyermekeiteket! Vigyázzatok, mert gonoszra 
igyekeztek. Nem úgy! Menjetek el ti férfiak és szolgáljatok az Úrnak, mert ti is 
ezt kívántátok. És elűzék őket a Fáraó színe elől” (2Móz 10:10-11). A fáraó arra 
törekedett, hogy kemény munkával elpusztítsa az izraelitákat, most pedig úgy 
tett, mintha nagyon érdekelné őt a jólétük és gyengéden gondoskodna gyerme-
keikről. Valójában azonban csak azért akarta az asszonyokat és a gyermekeket 
otthon tartani, hogy ily módon biztosítsa a férfiak visszatérését.

Mózes most kinyújtotta botját Egyiptom földjére és keleti szél kezdett el fújni 
sáskákat hozva magával. „[...] Annak előtte sem volt olyan sáska s ezután sem 
lesz olyan” (2Móz 10:14). A sáskák sokasága úgy eltakarta az eget, hogy a föld 
elsötétedett és megemésztettek minden zöld növényzetet, ami még megmaradt 
a föld színén. A fáraó sietve elküldött a prófétákért és ezt mondta: „Vétkeztem 
az Úr ellen, a ti Istenetek ellen és ti ellenetek. Most annakokáért bocsásd meg 
csak ez egyszer az én vétkemet és imádkozzatok az Úrhoz a ti Istentekhez, hogy 
csak ezt a halált fordítsa el én tőlem” (2Móz 10:16-17). Mózes és Áron így cse-
lekedtek, és az erős nyugati szél elvitte a sáskákat a Vörös-tenger felé. A király 
pedig állhatatosan kitartott konok elhatározása mellett.

Egyiptom népe kétségbeesett. Az eddig rájuk szakadt csapások is szinte elvi-
selhetetlenek voltak, és a jövő félelemmel töltötte el szívüket. A nép úgy imádta, 
tisztelte a fáraót, mint istenük képviselőjét, sokan azonban most meggyőződtek 
arról, hogy uralkodójuk éppen azzal az istennel ellenkezik, akit a természet ösz-
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szes erői szolgálnak. Arról is meggyőződtek, hogy azok a héber rabszolgák, akiket 
Istenük csodálatos módon kedvelt, bizonyosak voltak abban, hogy meg fognak 
szabadulni. Munkavezetőik nem merték úgy elnyomni őket mint azelőtt tették. 
Egész Egyiptomot betöltötte, áthatotta az a titkos félelem, hogy a rabszolgává 
tett héber nép fellázadhat és megbosszulja mindazt a rosszat, amit velük tettek. 
Az emberek mindenütt lélegzetüket visszafojtva azt kérdezték egymástól: vajon 
mi lesz ezután?

Hirtelen sötétség telepedett meg a földön, sűrű és fekete sötétség „és pedig 
tapintható sötétség”. Nemcsak nem volt világosság, hanem a levegő is olyan 
nyomottá vált, hogy alig tudtak lélegzetet venni. „Nem látták egymást, és sen-
ki sem kelt fel az ő helyéből három napig; de Izrael minden fiának világosság 
vala az ő lakhelyében” (2Móz 10:23). A nap és a hold imádás tárgyát képezte az 
egyiptomiaknál. Ezzel a titokzatos sötétséggel a népet és az isteneiket egyaránt 
megverte, büntetéssel sújtotta az a hatalom, amely magáévá tette és felkarolta 
a héber rabszolgák ügyét. (Lásd Függelék 2. megjegyzését.) Bármilyen félelme-
tes volt is ez az ítélet, mégis Isten könyörületének volt a bizonyítéka, és annak, 
hogy Isten nem akar pusztítani. Isten időt adott Egyiptom népének arra, hogy 
megtérjenek és bűnbánatot tartsanak, mielőtt elhozná rájuk az utolsó és legret-
tenetesebb csapást.

Végül a félelem további engedményre késztette a fáraót. A sötétség harma-
dik napjának végén magához hívatta Mózest és hozzájárult a nép eltávozásához, 
feltéve, ha megengedik, hogy a nyájak és a csordák Egyiptomban maradjanak. 
Mózes azonban határozottan ezt válaszolta neki: „[...] egy körömnyi sem marad 
el [...] magunk sem tudjuk, mivel szolgálunk az Úrnak, míg oda nem jutunk” 
(2Móz 10:26). Mózesnek erre a beszédére a fáraót fékezhetetlen düh fogta el, és 
ezt mondta neki: „Menj el előlem; vigyázz magadra, hogy többé az én orcámat 
ne lásd; mert amely napon az én orcámat látod, meghalsz” (2Móz 10:28).

„Helyesen szólál” - mondta Mózes - „nem látom többé a te orcádat” (2Móz 
10:29).

„[...] A férfiú Mózes is igen nagy vala Egyiptom földjén a Fáraó szolgái előtt és 
a nép előtt” (2Móz 11:3). Az egyiptomiak szinte szent félelemmel tekintettek rá 
és tartották tiszteletben. A király sem merte bántani, mert a nép olyan ember-
nek tartotta, mint akinek egyedül volt és van hatalma a csapások eltávolítására. 
A nép azt kívánta, hogy az izraeliták megkapják az engedélyt és eltávozhassanak 
Egyiptomból. Egyedül a király és a papok álltak ellen mindvégig annak, hogy 
teljesítsék Mózes követelését.

<<< vissza a 4. tanulmányhoz
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5. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 231-236. (A PÁSKA ÜNNEPE)

Amikor Mózes először közölte Egyiptom királyával azt a kérését, hogy eressze 
el Izraelt, a legrettenetesebb csapások lehetőségére is felhívta figyelmét. Isten 
azért küldte el Mózest a fáraóhoz, hogy mondja meg neki a következőket: „[...] 
Elsőszülött fiam az Izráel. Ha azt mondom néked: Bocsásd el az én fiamat, hogy 
szolgáljon nékem és te vonakodol elbocsátani: ímé én megölöm a te elsőszülött 
fiadat” (2Móz 4:22-23). Bár az egyiptomiak megvetették őket, Isten kitüntet-
te az izraelitákat azzal, hogy törvényének őrzésével bízta meg őket. Különleges 
áldásokkal és kiváltságokkal megadta nekik, hogy úgy tűnjenek ki a népek és 
nemzetek közül, mint ahogy az elsőszülött kitűnik a testvérei közül.

Az az ítélet, amelytől az Úr elsősorban óvta Egyiptomot, az az ítélet volt, 
amely utolsóként sújt le az egyiptomiakra. Isten hosszútűrő és bővölködik az 
irgalmasságban. Gyengéden gondoskodik azokról, akiket a saját képmására te-
remtett. Ha Egyiptomot termésük, nyájaik és csordáik elvesztése bűnbánatra 
készteti, akkor a csapások nem sújtanak le gyermekeikre. De ők konokul ellen-
álltak az isteni parancsnak, és ezért az Úr most készült lesújtani rájuk utolsó és 
legrettenetesebb csapásával.

A fáraó a halálbüntetés terhe mellett tiltotta meg Mózesnek, hogy újra meg-
jelenjék színe előtt. Mózesnek azonban Isten utolsó üzenetét is át kellett adnia a 
lázadó uralkodónak. Ezért Mózes a tiltás ellenére ismét megjelent a fáraó előtt, 
és közölte vele Isten szörnyű üzenetét: „Éjfél körül kimegyek Egyiptomba. És 
meghal Egyiptom földén minden elsőszülött, a Fáraónak elsőszülöttétől fogva, 
aki az ő királyi székében ül, a szolgálónak első szülöttéig, aki malmot hajt; a 
baromnak is minden első fajzása. És nagy jajgatás lesz egész Egyiptom földén, 
amelyhez hasonló nem volt és hasonló nem lesz többé. De Izráel fiai közül az eb 
sem ölti ki nyelvét senkire, az embertől kezdve a baromig; hogy megtudjátok, 
hogy különbséget tett az Úr Egyiptom között és Izráel között. És mindezek a te 
szolgáid lejönnek hozzám és leborulnak előttem, mondván: Eredj ki te és mind a 
nép, amely téged követ, és csak azután megyek el” (2Móz 11:4-8).

Mielőtt ezt az ítéletet végrehajtotta volna az Úr, Mózes útján utasítást adott 
Izrael gyermekeinek az Egyiptomból való eltávozásukkal kapcsolatban, különös-
képpen azt közölte velük, miként menekedhetnek meg az eljövendő ítélettől. 
Minden egyes izraelita családnak külön vagy más családokkal együtt egy „ép”, 
hím bárányt vagy gödölyét kellett levágnia, a vérét pedig izsópköteggel rá kellett 
hintenie a „két ajtófélre és a szemöldökfára”, hogy a pusztító angyal, amikor 
éjfélkor eljön, ne lépjen be a lakásba. A húst éjjel roston kell megsütniük és 
megenniük kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel úgy, ahogy Mózes mond-
ta: „[...] Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok kezetekben, és 
nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az” (2Móz 12:11).
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Az Úr kijelentette: „Mert általmégyek Egyiptom földén ezen éjszakán és meg-
ölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, és 
Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok [...] És a vér jelül lesz néktek a 
házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és 
nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földét” 
(2Móz 12:12-13).

E nagy szabadulás emlékére Izrael népének évenként ünnepet kellett szen-
telni minden jövendő nemzetség idejében. „És legyen ez a nap néktek emléke-
zetül” - mondotta az Úr - „és innepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről 
nemzetségre; örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt” (2Móz 12:14). Amikor 
megtartják majd ezt az ünnepet az eljövendő években, akkor ismételten el kell 
mondaniuk gyermekeiknek a nagy szabadulás történetét úgy, ahogy Mózes 
megparancsolta nekik. Ez mondjátok: „Páskha-áldozat ez az Úrnak, aki elment 
az Izráel fiainak házai mellett Egyiptomban, mikor megverte az Egyiptombelie-
ket, a mi házainkat pedig megoltalmazta” (2Móz 12:27).

Úgy az ember, mint az állat elsőszülöttje az Úré kellett legyen. Ezeket az áldo-
zatokat csak váltságdíjjal tarthatták meg annak elismeréseként, hogy amikor az 
elsőszülöttek Egyiptomban elpusztultak, akkor Izrael elsőszülötteit Isten kegyel-
mesen megőrizte, a bemutatott engesztelő áldozatért életben maradhattak. 
„Mert enyém minden elsőszülött; amikor megöltem minden elsőszülöttet Egyip-
tom földén, magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izraelben; akár ember, 
akár barom, enyéim legyenek: én vagyok az Úr” (4Móz 3:13). A sátor-szolgá-
lat intézményének bevezetése után az Úr Lévi törzsét választotta ki magának a 
sátor-szentély körüli szolgálatra a nép elsőszülöttei helyett. Azt mondta: „Mert 
bizony nékem adattak ők Izráel fiai közül; mind azok helyett, akik az ő anyjok mé-
hét megnyitják; Izráelnek elsőszülöttei helyett vettem őket magamnak” (4Móz 
8:16). A népnek később is meg kellett fizetnie a váltságdíjat az elsőszülött fiúért 
Isten irgalmának elismeréséül (4Móz 18:15-16).

A páskának egyrészt emlékeztető, másrészt előremutató jelképes ünnepnek 
kellett lennie. Nemcsak az Egyiptomból való szabadulásra kellett emlékeztetnie, 
hanem arra a nagy szabadításra is előre kellett mutatnia, amelyet Krisztus visz 
majd véghez azzal, hogy kiszabadítja népét a bűn kötelékeiből. Az áldozati bá-
rány ábrázolja „Isten Bárányát”, akiben van a mi üdvösségünk egyedüli remény-
sége. Az apostol mondja: „[...] a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldozta-
tott érettünk” (1Kor 5:7). Az nem volt elegendő, hogy a páska bárányt levágják, 
a vérét még az ajtófélfára is fel kellett hinteniük. Éppen így Krisztus vérének 
érdemeit el kell fogadnia az embernek. Nem elég hinnünk, hogy Jézus Krisztus 
meghalt az egész világért, hanem azt is hinnünk kell, hogy személy szerint éret-
tünk is meghalt. Az engesztelő áldozatot úgy kell elfogadnunk, mint amelyet 
Krisztus személyesen érettünk hozott.

Az izsóp, amit a vér hintésére használtak, a megtisztítás jelképe volt. Ilyen 
értelemben alkalmazták a leprások megtisztításánál és azoknál, akik megfer-
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tőztették magukat a halottak megérintésével. A zsoltáríró imájából is kitűnik az 
izsóp jelentősége: „Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg en-
gemet, és fehérebb leszek a hónál” (Zsolt 51:9).

A bárányt egészben kellett elkészíteni. Egy csontját sem volt szabad eltörni. 
Eképpen „Isten Báránya” - aki értünk halt meg - egyetlen csontjának sem volt 
szabad megtöretnie. „[...] Az ő csontja meg ne törettessék” (Jn 19:36). Így jelké-
pezte Krisztus áldozatának tökéletes voltát.

A bárány húsát meg kellett enni. Nekünk sem elegendő, ha csak bűneink bo-
csánatáért hiszünk Krisztusban. Hittel állandóan Krisztustól kell kapnunk a táp-
lálékot és lelki erőt. Krisztus azt mondta: „Bizony, bizony mondom néktek: Ha 
nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet ben-
netek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és 
én feltámasztom azt az utolsó napon” (Jn 6:53-54). Hogy hallgatóinak megma-
gyarázza e kijelentésének értelmét, ezt fűzte hozzá: „[...] a beszédek, amelyeket 
én szólok néktek, lélek és élet” (Jn 6:63). Az Úr Jézus elfogadta Atyja törvényét, 
életében megvalósította annak alapelveit és kinyilatkoztatta szellemét, valamint 
megmutatta jótékony erejét az emberi szívben. János azt mondja: „Az Ige testté 
lett és lakozék mi közöttünk és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülött-
jének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1:14). Krisztus 
követőinek részeseknek kell lenniük az ő tapasztalatában. El kell fogadniuk Isten 
szavát úgy, hogy ez legyen indítéka tettünknek. Minden cselekedetüknek Krisz-
tus erejével el kell változnia az ő hasonlatosságára, és vissza kell tükröznie az 
ő jellemvonásait. Enniük kell Krisztus testét és inniuk Krisztus vérét, különben 
nincs bennük élet. Krisztus lelkületének és munkájának kell megnyilatkoznia a 
tanítványok lelkületében és munkájában.

A bárányt keserű füvekkel kellett enniük, ami Egyiptomban elszenvedett fog-
ságuk keserűségére mutatott rá. Éppen így, amikor Krisztus testével táplálko-
zunk, akkor ezt mi is csak töredelmes szívvel tehetjük meg bűneink miatt. A ko-
vásztalan kenyér használatának is megvolt a maga jelentősége. A páska-törvény 
kifejezetten hangsúlyozta azt az utasítást, amit a zsidók szigorúan be is tartottak 
gyakorlatukban, hogy az ünnep ideje alatt egy csipetnyi kovász se legyen ta-
lálható a házukban. Hasonló módon a bűn kovászát nekünk is el kell távolítani 
magunkból, ha meg akarjuk kapni az életünket és a táplálékunkat Krisztustól. Pál 
így ír erről a korinthusi gyülekezetnek: „Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy 
legyetek új tésztává, aminthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi 
húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásszal 
ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaság-
nak és igazságnak kovásztalanságában” (1Kor 5:7-8).

A rabszolgáknak szabadságuk elnyerése előtt meg kellett mutatniuk a nagy 
szabadításban való hitüket, amely már majdnem eljött. A vér jelével kellett ellát-
niuk házaikat, el kellett különíteniük magukat, családjaikat és hozzátartozóikat 
az egyiptomiaktól és saját lakásaikban kellett összegyülekezniük. Ha az izraeliták 
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a nekik adott utasítások valamelyikének nem engedelmeskedtek volna; ha gyer-
mekeiket nem különítik el az egyiptomiaktól; ha levágták volna a bárányt, de 
elmulasztották volna az ajtófélfákat meghinteni a bárány vérével, vagy ha valaki 
kiment volna a házból, akkor nem lettek volna biztonságban. őszintén hihették, 
hogy mindent megtettek, amit kellett, de ez a hiedelmük nem mentette volna 
meg őket. Mindazok, akik elmulasztották az Úr utasításait végrehajtani, elvesz-
tették volna elsőszülöttjüket.

A nép engedelmességével bizonyította élő hitét. Éppen így, akik abban re-
ménykednek, hogy Krisztus vérének érdemei által üdvözülnek, tudniuk kell, 
hogy üdvösségük érdekében nekik maguknak is tenniük kell valamit. Egyedül 
csak Krisztus az, aki megmenthet bennünket bűneink méltó büntetésétől. Ezért 
nekünk is el kell a bűntől az engedelmesség felé kell fordulnunk. Az ember hit ál-
tal üdvözül és nem cselekedetei által, de a hitnek cselekedetekben kell megmu-
tatkoznia. Isten azért adta nekünk egyszülött Fiát, hogy engesztelésként haljon 
meg bűneinkért. ő jelentette ki az igazság világosságát, és mutatta meg az élet 
útját. Isten adott nekünk lehetőségeket, szabályokat és kiváltságokat. Nekünk 
pedig együtt kell munkálkodnunk Isten üdvözítő tevékenységeivel. Értékelnünk 
és alkalmaznunk kell az Isten által nyújtott segítséget. Hinnünk kell Istenben, és 
engedelmeskednünk minden követelményének.

Amikor Mózes elmondta Izraelnek, hogy Isten miként gondoskodott szabadí-
tásukról, akkor a nép „[...] meghajtá magát és leborula” (2Móz 12:27). Az elnyo-
móik feletti küszöbön álló ítéletet, a gyors távozásukkal együtt járó gondokat és 
munkákat ebben a pillanatban elfeledtette az a hála, amelyet kegyelmes Szaba-
dítójuk iránt éreztek. Az egyiptomiak közül sokan eljutottak a héberek Istené-
nek, mint az egy igaz Istennek megismerésére. Ezek az emberek most engedélyt 
kértek az izraelitáktól arra, hogy menedéket találhassanak házaikban, amikor a 
pusztító angyal átvonul az országon. Az izraeliták szívesen befogadták őket, az 
egyiptomiak viszont elkötelezték magukat Jákób Istenének szolgálatára és az ő 
népével együtt történő kivonulásra.

Az izraeliták engedelmeskedtek az isteni utasításoknak. Gyorsan és titokban 
tették meg előkészületeiket a távozásra. Összegyűjtötték családjukat, leölték 
a páska bárányt, roston megsütötték, előkészítették a kovásztalan kenyeret és 
a keserű füveket. A családapa, aki egyben a család papja is volt, ráhintette a 
vért az ajtófélfára és csatlakozott a ház belsejében összegyűlt családjához. Si-
etve és csendben megették a páska bárányt. Izrael népe áhítattal imádkozott 
és őrködött. Az elsőszülöttek szíve - legyen az erős férfi, vagy kicsiny gyermek 
- kimondhatatlan félelemmel dobogott. Az apák és anyák karjaikban tartották 
szeretett elsőszülöttjüket, amikor az éjjel Egyiptomot sújtó félelmetes csapásra 
gondoltak. A pusztító angyal nem látogatta meg az izraeliták házait. A vér jele - a 
Megváltó védelmének a jele - ott volt az ajtófélfáikon, és a pusztító angyal nem 
lépett be a házba.

Éjfélkor pedig „[...] lőn nagy jajgatás Egyiptomban; mert egy ház sem vala, 
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melyben halott ne lett volna” (2Móz 12:30). Az ország minden elsőszülöttét, 
„[...] a Fáraónak elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székiben ül vala, a töm-
löcbeli fogolynak elsőszülöttéig és a baromnak is minden első fajzását” (2Móz 
12:29) megölte a pusztító angyal. Egyiptom hatalmas területén a családok büsz-
kesége letört. A levegőt a gyászolók sírása és jajgatása töltötte be. A király és az 
udvarnokai sápadt arccal és remegő végtagokkal megrémülten álltak a rettene-
tes esemény miatt. A fáraónak eszébe jutott gőgös kijelentése: „Kicsoda az Úr, 
hogy szavára hallgassak, és elbocsássam az Izráelt? Nem ismerem az Urat és 
nem is bocsátom el Izráelt” (2Móz 5:2). Egetverő büszkesége most porba hullott 
és alázatossággá változott. Magához hívatta Mózest és Áront még az éjszaka 
folyamán és ezt mondta nekik: „Keljetek fel, menjetek ki az én népem közül, 
mind ti, mind Izráel fiai és menjetek, szolgáljatok az Úrnak, amint mondátok. 
Juhaitokat is, barmaitokat is vegyétek, amint mondátok és menjetek el és áldja-
tok engem is. És az egyiptombeliek erősen rajta valának, hogy a népet mentül 
hamarább kiküldhessék az országból; mert azt mondják vala: mindnyájan meg-
halunk” (2Móz 12:31-33).

<<< vissza az 5. tanulmányhoz

6. Tanulmány javasolt olvasmánya

 PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 237-239. (KIVONULÁS – részlet)

Izrael népe derekaikat felövezve, lábaikat felsaruzva és botjukkal a kezükben 
elcsendesedve, félelemmel, de mégis reménykedve állott és várta a királyi pa-
rancsot, amely megadja nekik az engedélyt az indulásra. Még mielőtt felkelt vol-
na a nap, már úton voltak. A csapások folyamán Isten hatalmának a kinyilatkoz-
tatása lángra gyújtotta a hitet a rabszolgák szívében és ugyanakkor rémülettel 
verte meg elnyomóikat. Az izraeliták fokozatosan összegyülekeztek Gósenben. 
Menekülésük hirtelensége ellenére azért némileg gondoskodtak már a szüksé-
ges szervezésről és a vonuló sokaság ellenőrzéséről. A népet csoportokba osz-
tották és kijelölt vezetők irányítása alá rendelték.

Kivonultak Izrael fiai „[...] mintegy hatszázezeren gyalog, csupán férfiak a 
gyermekeken kívül. Sok elegy nép is méne fel velök” (2Móz 12:37-38). Ebben 
a sokaságban nemcsak olyanok voltak, akik hittel elfogadták Izráel Istenét, de 
nagy számban voltak egyiptomiak is, akik csak el akartak menekülni a csapások 
elől, vagy pusztán kíváncsiságból csatlakoztak a menetelőkhöz.

Az emberekkel „juh is, szarvasmarha is, felette sok barom” is ment. Ezek az 
izraeliták tulajdonai voltak, akik sohasem adták el vagyonukat a királynak, mint 
ahogy az egyiptomiak tették. Jákób és fiai elhozták magukkal a nyájaikat és a 
csordáikat Egyiptomba, ahol ezek nagyon megszaporodtak. Egyiptom elhagyása 
előtt a nép Mózes utasítására megkövetelte, hogy az ingyen végzett munkáju-
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kért kárpótolják őket. Az egyiptomiak annyira vágytak megszabadulni jelenlé-
tüktől, hogy nem utasították vissza követelésüket. A rabszolgák az elnyomóiktól 
elvett zsákmánnyal megrakodva vonultak ki.

Azon a napon beteljesedett az a történet, amelyet Isten évszázadokkal előbb 
prófétikus látomásban jelentett ki Ábrahámnak: „Tudván tudjad, hogy a te ma-
god jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgat-
ják őket négyszáz esztendeig. De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megíté-
lem én, és annakutána kijőnek nagy gazdagsággal” (1Móz 15:13-14). A négyszáz 
év beteljesedett és „ugyanazon napon hozá ki az Úr az Izráel fiait Egyiptomnak 
földéről, az ő seregeik szerint” (2Móz 12:51). Egyiptomból való eltávozásuk 
alkalmával Izrael fiai értékes örökségüket, József csontjait is magukkal vitték, 
amelyek olyan régóta várakoztak Isten ígéretének beteljesedésére, és amelyek 
rabszolgaságuk sötét évei alatt mindig a szabadulásra emlékeztették őket.

A Kánaánba vezető közvetlen út követése helyett - amely a filiszteusok or-
szágán vitt át -, az Úr dél felé irányította őket, a Vörös-tenger partja irányába. 
„[...] mert monda az Isten: Netalán mást gondol a nép, ha harcot lát, és visszatér 
Egyiptomba” (2Móz 13:17). Ha megkísérlik, hogy Filiszteán átmenjenek, akkor 
ellenállásba ütköznek. Mert a filiszteusok uruktól menekülő rabszolgáknak te-
kintették volna őket, és nem haboztak volna a megtámadással. Az izraeliták nem 
voltak felkészülve, hogy megütközzenek a filiszteusok hatalmas, harcos népével. 
Az izraelitáknak nagyon kevés ismeretük volt Istenről, és benne való hitük is 
nagyon gyenge volt, és így minden bizonnyal elvesztették volna bátorságukat. 
Nem voltak felfegyverkezve és nem szoktak hozzá a háborúskodáshoz. A hosszú 
évtizedekig tartó rabszolgaság bátortalanná tette őket és kiölte belőlük a harcias 
szellemet, ezen kívül az is megnehezítette helyzetüket, hogy feleségeik, gyer-
mekeik, nyájaik és csordáik is velük voltak. Isten azzal, hogy a Vörös-tenger felé 
vezető úton vitte őket, tulajdonképpen nemcsak az ítélet, hanem a könyörület 
uraként is kijelentette magát.

„És elindulának Szukhótból és táborba szállának Ethámban, a puszta szé-
lén. Az Úr pedig megy valaelőttök nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket 
az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nékik, hogy éjjel és nappal 
mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép 
elől” (2Móz 13:20-23). A zsoltáríró mondja: „Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze 
őket, és tüzet, hogy világítson éjjel” (Zsolt 105:39; lásd: 1Kor 10:1-2). Láthatat-
lan vezetőjük zászlója mindig velük volt. Nappal a felhő irányította menetelésü-
ket, mutatta útjuk irányát és napvédő sátorként terjedt szét fölöttük. Egyfelől 
védelmül szolgált a nap égető sugarai ellen, másfelől árnyékának hűvössége, pá-
ratartalma felüdülést nyújtott a szikkadt, víztelen pusztában. Éjjel tűzoszloppá 
vált, hogy megvilágítsa táborozásuk helyét, és biztosítsa őket Isten jelenlétéről.

Ésaiás próféciájának versei közül az egyik legszebb és legvigasztalóbb szakasz 
utal a felhőoszlopra és a tűzoszlopra, mint olyanra, amely Istennek népéről való 
gondoskodását ábrázolja a gonosz hatalmasságokkal való végső nagy küzdelem 
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idején: „Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyüle-
kezetei fölé nappal felhőt és ködöt, s lángoló tűznek fényességét éjjel; mert ez 
egész dicsőségen oltalma lészen; És sátor lészen árnyékul nappal a hűség ellen, 
s oltalom és rejtek szélvész és eső elől” (Ésa 4:4-5).

Izrael népe sivár, sivatagszerű nagy területen vonult át. Csodálkoztak, vajon 
hová is vezet útjuk. Elfáradtak a sok vesződséggel együtt járó fárasztó menete-
léstől. Néhányan féltek, hogy esetleg az egyiptomiak majd üldözőbe veszik őket. 
A felhő azonban továbbra is elől ment, ők pedig követték. Az Úr most arra uta-
sította Mózest, hogy térjen le a sziklás hegyszorosba és táborozzon le a tenger 
mellett. Isten kijelentette Mózesnek, hogy a fáraó üldözőbe vette őket. De Isten 
nevét megdicsőíti majd megszabadításuk.

Egyiptomban eközben elterjedt az a hír, hogy Izrael gyermekei a pusztában 
való időzés és Isten imádása helyett továbbmennek előre a Vörös-tenger irá-
nyában. A fáraó tanácsosai jelentették a királynak, hogy rabszolgáik megszöktek 
és sohasem fognak visszatérni. Az egyiptomiak sajnálkoztak, hogy balgaságuk-
ban az elsőszülöttek halálát Isten hatalmának tulajdonították. A nagy emberek, 
félelmük elmúltával, a csapásokat természeti okokkal magyarázták. „[...] Mit 
cselekedtünk, hogy elbocsátottuk Izraelt a mi szolgálatunkból?” (2Móz 14:5) - 
kérdezgették egymástól.

<<< vissza a 6. tanulmányhoz

7. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 240-245. (KIVONULÁS – részlet)

A fáraó összegyűjtötte haderőit: „És vőn hatszáz válogatott szekeret és Egyip-
tom minden egyéb szekerét és hárman-hárman valának mindeniken” (2Móz 
14:7). Maga mellé vette: a lovasokat, a vezetőket és a gyalogosokat. Maga a 
király, akit birodalmának nagyjai kísértek, vezette támadó hadseregét fővezér-
ként. Azért pedig, hogy isteneik kegyét és vállalkozásuk sikerét biztosítsák, a pa-
pok is csatlakoztak hozzájuk. A király elhatározta, hogy nagyszerű haderejének 
megmutatásával megfélemlíti az izraelitákat. Az egyiptomiak attól féltek, hogy 
egy újabb - esetleg kikényszerített meghódolás Izrael Istene előtt, más nemze-
tek gúnyolódásának tárgyává tenné őket. Ha azonban most hatalmuk megmu-
tatásával mennek előre és visszahozzák a szökevényeket, akkor visszaszereznék 
dicsőségüket és rabszolgáik szolgálatát.

A héberek a tenger mellett táboroztak, amelynek vize látszólag áthidalhatat-
lan akadályt jelentett számukra. Déli irányban durva, göröngyös hegység akadá-
lyozta a továbbmenetelt. Ekkor hirtelen a távolban megpillantották az egyiptomi 
katonák csillogó fegyvereit, és feltűntek a feléjük robogó harci szekerek is, a nagy 
hadsereg előőrsei. Mikor közelebb értek, rádöbbentek, hogy az egyiptomi sereg 
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üldözőbe vette őket. Izrael szívét rémület töltötte be. Néhányan az Úrhoz kiáltot-
tak segítségért, a nép nagyobb része azonban Mózeshez sietett panaszával: „[...] 
Hát nincsenek-é Egyiptomban sírok, hogy ide a pusztába hoztál minket meghal-
ni? Mit cselekedtél velünk, hogy kihoztál minket Egyiptomból? Nem ez volt-é a 
szó, amit szóltunk vala hozzád Egyiptomban, mondván: Hagyj békét nékünk, hadd 
szolgáljunk az Egyiptombelieknek, mert jobb volt volna szolgálnunk az Egyiptom-
belieknek, hogynem mint a pusztában halnunk meg” (2Móz 14:11-12).

Mózest igen bántotta, hogy népének ilyen kevés hite van Istenben; pedig ta-
pasztalták Isten érettük való hatalmának megnyilvánulásait. Hogyan vádolhatják 
őt veszedelmes és nehéz helyzetükért, amikor ő mindig Isten kifejezett parancsa 
szerint járt el? Igaz, hogy semmi lehetőségük nem volt a szabadulásra, hacsak 
Isten közbe nem lép szabadon bocsátásuk érdekében. Miután azonban Isten 
utasításának engedelmeskedve kerültek ebbe a helyzetbe, azért Mózes nem félt 
a következményektől. Nyugodtan és bíztatóan szólt: „[...] Ne féljetek, megállja-
tok! és nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek; mert amely 
Egyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Az Úr hadakozik ti 
érettetek; ti pedig veszteg legyetek” (2Móz 14:13-14).

Nem volt könnyű Izrael seregeit az Úr szabadítására várakoztatni. A fegye-
lem és az önuralom hiányában hamar erőszakosak lettek. Valószínűnek tartot-
ták, hogy hamarosan ellenségeik, elnyomóik kezébe esnek. Ezért hangosan 
jajgattak, siránkoztak. A csodálatos felhőoszlopot Isten jelenlétének jeleként 
követték mindeddig; most azt kérdezgették maguk között: vajon ez a felhőosz-
lop nem vetíti-e előre valami nagy szerencsétlenség árnyékát? Vajon nem 
vezette-e be őket a hegy oldalán ebbe az átjárhatatlan útba, amelyből nincs 
menekvés? Így Isten angyala a szerencsétlenség előhírnökeként jelent meg fél-
revezetett elméjükben.

Most azonban, amikor az egyiptomi hadsereg már megközelítette őket ab-
ban a reményben, hogy Izrael népét könnyen zsákmányul ejtik, a felhőoszlop 
fenségesen az égbe emelkedett, átment az izraeliták feje fölött és leereszkedett 
az izraeliták és az egyiptomi sereg közé. Sötét fal támadt az üldözők és üldözöt-
tek között. Az egyiptomiak nem láthatták többé az izraeliták táborát és így kény-
telenek voltak megállni. Azonban az éjszaka legsötétebb szakában, a felhőfalból 
világosság áradt a héberekre és fénnyel árasztotta el az egész tábort.

Ekkor visszatért a reménység Izrael szívébe. Mózes pedig felemelte szavát 
az Úrhoz. „És monda az Úr Mózesnek: Mit kiáltasz hozzám? Szólj Izráel fiainak, 
hogy induljanak el. Te pedig emeld fel a te pálcádat és nyújtsd ki kezedet a ten-
gerre és válaszd azt kétfelé, hogy Izráel fiai szárazon menjenek át a tenger köze-
pén” (2Móz 14:15-16).

A zsoltáríró, amikor megemlékezik Izraelnek a tengeren való átkeléséről, így 
énekel: „Utad a tengeren volt és ösvényed a nagy vizeken; és nyomaid nem lát-
szottak meg. Vezetted mint nyájat, a te népedet, Mózesnek és Áronnak kezé-
vel” (Zsolt 77:20-21). Amikor Mózes kinyújtotta botját, a víz kettévált, és Izrael 
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bement a tenger kettévált vize közé. Száraz mederben mentek, mivel a vizek 
falként álltak mindkét oldalon. Isten tűzoszlopából világosság vetődött a tajté-
kosan feltornyosuló hullámokra és megvilágította az utat, amelyet hatalmas ba-
rázdaként vágott a tenger vizén át, és amely a távolabbi túlsó part homályában 
veszett el.

„Az Egyiptombeliek pedig utánok nyomulának és bemenének a Fáraó min-
den lovai, szekerei és lovasai a tenger közepébe. És lőn hajnalkor, rátekinte az 
Úr az Egyiptombeliek táborára a tűz- és felhőoszlopból és megzavará az Egyip-
tombeliek táborát” (2Móz 14:23-24). A titokzatos felhő tűzoszloppá változott 
a megdöbbent egyiptomiak szeme láttára. Visszhangzottak a mennydörgések 
és cikáztak a villámok. „A felhők vizet ömlesztének; megzendülének a fellegek, 
és a te nyilaid széjjel futkostanak. Mennydörgésed zúgott a forgószélben; vil-
lámlásaid megvilágosították a mindenséget; megrázkódott és megindult a föld” 
(Zsolt 77:18-19).

Az egyiptomiakat zavar és rémület szállta meg. Az elemek haragos tombolása 
közben, amelyben a haragvó Isten hangját hallották meg, igyekeztek kimenekül-
ni az elhagyott partra. Mózes azonban ismét kinyújtotta a botját és a feltornyo-
sult vizek zúgva, tajtékozva és prédára sóvárogva csapódtak össze az egyiptomi 
hadsereg fölött és elnyelték őket a tenger fekete mélységei.

A hajnal világosságában Isten megmutatta Izrael sokaságának mindazt, ami 
megmaradt hatalmas ellenségük hadaiból - a páncélba öltözött holttesteket a 
partra vetette a víz. A legrettenetesebb veszélyből egyetlen éjszaka tökéletes 
szabadulást hozott Izrael számára. A harchoz nem szokott rabszolgák hatalmas, 
de tehetetlen tömege, - az asszonyok és a gyermekek, a szarvasmarhák, előttük 
a tenger és mögöttük Egyiptom előrenyomuló hatalmas hadserege - meglátta 
a vízen átvezető megnyílt ösvényt, és a remélt diadal pillanatában legyőzött el-
lenségüket. Egyedül Jahve hozta el számukra a szabadulást, és ezért szívük most 
hálával és hittel fordult felé. Érzelmüket csak Istent dicsérő énekben tudták kife-
jezni. Isten Lelke Mózesen nyugodott meg, és ő a hálaadás diadalmas himnuszá-
ra tanította meg népét, amelyet a legkorábbi idő legfenségesebb himnuszaként 
ismer az emberiség.

„Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett.¤n¤ 
Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt 
dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.¤n¤ Vitéz harcos az Úr; az ő neve 
Jehova.¤n¤ A Faraónak szekereit és seregét tengerbe vetette, s válogatott har-
cosai belefúltak a Veres tengerbe.¤n¤ Elborították őket a hullámok, kő módjá-
ra merültek a mélységbe.¤n¤ Jobbod, Uram, erő által dicsőül, jobbod, Uram, 
ellenséget összetör.[...] Kicsoda az istenek közt olyan, mint te Uram?¤n¤ Ki-
csoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő és csudatévő? 
[...] Kegyelmeddel vezérled te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be te 
szent lakóhelyedre.¤n¤ Meghallják ezt a népek és megrendülnek; [...] Félelem 
és aggodalom lepi meg őket; karod hatalmától elnémulnak mint a kő, míg át-
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vonul néped, Uram!¤n¤ Míg átvonul a nép, a te szerzeményed.¤n¤ Beviszed s 
megtelepíted őket örökséged hegyén, melyet Uram, lakhelyül magadnak készí-
tél, szentségedbe Uram, melyet kezed építe.¤n¤ Az Úr uralkodik mind örökkön 
örökké” (2Móz 15:1-18)

Mint a nagy mélységek hangja, úgy tört fel Izrael hatalmas seregének ajká-
ról ez a fenséges ének. Izrael asszonyai vették ajkukra, akiknek énekét Miriam, 
Mózes nővére vezette. Éneküket kézi dobbal tánccal kísérték előrehaladásuk 
közben. A puszta és a tenger fölött zengett, zúgott az ének vidám refrénje; és a 
hegyek visszhangozták dicséretük szavait: „Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő” 
(2Móz 15:1).

Ez az ének és az a nagy szabadulás, amelyre ez emlékeztette őket, olyan 
mély benyomást tett a népre, amelyet soha senki és semmi sem törölhetett 
ki emlékezetükből. Izrael prófétái és énekesei korszakról korszakra visszhan-
gozták ennek az éneknek a szavait, amelyek bizonyságot tesznek arról, hogy 
egyedül Jahve az ereje és szabadítója a benne bízóknak. Ez az ének nemcsak 
a zsidó nép tulajdona. Előre mutat az igazság ellenségeinek pusztulására és 
Isten Izraelének a végső győzelmére. Pathmos prófétája látta a fehér ruhába 
öltözött sokaságot, amely kivívta a „győzelmet” és az üvegtenger partján, ke-
zükben Isten hárfáival énekelték „Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a 
Báránynak énekét” (Jel 15:2-3).

„Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, 
a te kegyelmedért és hívségedért” (Zsolt 115:1). Ez volt az a lelkület, amely 
áthatotta Izraelnek a szabadulásról szóló énekét és ez az a lelkület, amely ott 
lakozik mindazok szívében, akik szeretik és félik Istent. Amikor Isten kiszaba-
dítja lelkünket a bűn bilincséből, akkor a Vörös-tengernél történt szabadítás-
nál sokkal nagyobban részesít. Ekkor a héberekhez hasonlóan nekünk is di-
csérnünk kell az Urat szívünkkel és lelkünkkel, nagy csodáiért, amelyeket „az 
emberek fiai iránt” tesz (Zsolt 107:8). Azok, akik tudják, hogy csak Isten nagy 
kegyelméből élnek és ebben a kegyelemben lakoznak, nem feledkezve meg 
Isten egyetlen ajándékáról sem, boldogan övezik fel derekaikat és szívükben 
mindig dicséretet zengenek az Úrnak. A naponkénti áldások, amelyeket Isten 
kezéből kapunk, és mindenekfelett Jézus áldozata, amely elhozta nekünk a 
boldogságot és elérhetővé tette számunkra a mennyet, állandó hálára kell 
késztessen bennünket. Végtelen nagy könyörületet és páratlan szeretetet mu-
tatott meg Isten irántunk, elveszett bűnösök iránt azzal, hogy összekapcsolt 
bennünket önmagával és különleges tulajdonává és drága kincsévé tett ben-
nünket. Megváltónk igen nagy áldozatot hozott érettünk azért, hogy minket, 
bűnösöket Isten gyermekeinek mondhasson. Dicsérnünk kell Istent azért az 
áldott reménységért, amelyet a megváltás nagy tervének ismerete ébresztett 
szívünkben. Dicsérnünk kell Istent mennyei örökségünkért és nekünk is szóló 
gazdag ígéreteiért. Mindenekfelett pedig azért kell dicsérnünk Istent, mert Jé-
zus azért jött el, azért halt meg, azért támadt fel, azért lakozik most is közöt-
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tünk Igéjében Szentlelkével, azért ment fel a mennyekbe, hogy közbenjárjon 
érettünk Istennél.

„Aki hálával áldozik” - mondja a Teremtő, - „az dicsőít engem” (Zsolt 50:23). 
A menny összes lakói egyesülnek Isten dicséretében. Tanuljuk meg az angyalok 
énekét már most, hogy majd mi is énekelhessük, amikor ott leszünk a meny-
nyei fényes szentek soraiban. Mondjuk együtt a zsoltáríróval: „Dicsérem az Urat, 
amíg élek; éneklek az én Istenemnek, amíg vagyok” (Zsolt 146:2). „Dicsérnek 
téged a népek, óh Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan” (Zsolt 67:6).

Isten gondviselése vezette el a hébereket a tenger előtti hegyekbe, hogy 
kinyilváníthassa hatalmát megszabadításukban és rendkívüli módon megaláz-
hassa ellenségük büszkeségét, gőgjét. Más úton-módon is megvédhette volna 
őket, de Isten ezt a módszert választotta azért, hogy próbának vesse alá hitüket 
és megerősítse benne való bizodalmukat. Az emberek fáradtak és megretten-
tek voltak. Ha vonakodnak a tovább meneteltől, amikor Mózes ezt parancsolta 
meg nekik, akkor Isten sohasem nyitotta volna meg számukra a szabadulásuk 
felé vezető utat. „Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön” 
(Zsid 11:29). Amikor lementek a tenger vizéhez, világosan megmutatták, hogy 
elhitték Isten üzenetét, úgy, ahogy azt Mózes átadta nekik. Mindazt megtették, 
amit meg tudtak tenni saját erejükből és azután Izrael mindenható Istene ketté-
választotta a tengert, hogy ösvényt készítsen nékik.

Az itt tanított lecke minden időre szól. Gyakran keresztény életünk tele van 
veszedelmekkel és olyan kötelességekkel, amelyeket felettébb nehéz vagy szin-
te lehetetlen teljesítenünk. Képzeletünk sokszor küszöbön álló romlásokat, sőt 
halált láttatnak meg velünk. Isten hangja azonban tisztán csendül a fülünkbe: 
„Indulj előre!” Engedelmeskednünk kell ennek a parancsnak még akkor is, mi-
kor nem látunk át a lelki vagy testi szemeink előtt leereszkedett sötétségen és 
a hideg hullámokat már érezzük lábunk körül. Azok az akadályok, amelyek meg 
akarják gátolni előrehaladásunkat, sohasem tűnnek el előlünk, ha a lelkünk in-
gadozik, vagy kételkedik. Ha nem tudunk engedelmeskedni addig, amíg a bi-
zonytalanság minden árnyéka el nem tűnik előlünk és a vereség veszélye el nem 
hárul, akkor nem fogunk engedelmeskedni sohasem. A hitetlenség ezt suttogja 
fülünkbe: „Várjunk addig, amíg az akadályok el nem tűnnek és világosan látjuk 
azt az utat, amelyen járnunk kell!” A hit előre ösztönöz, mert mindent hisz, min-
dent remél.

Az a felhő, amely a sötétség fala volt az egyiptomiak számára, fényár volt 
a hébereknek, megvilágítva az egész tábort és ragyogó fényt vetve az előttük 
lévő útra. Így az isteni gondviselés is, amíg sötétséget és kétségbeesést hoz a 
hitetlenek számára, addig az Istenben bízók lelkét világossággal és békességgel 
tölti el. Az az út, amelyen Isten vezet bennünket, akkor is a biztonság ösvénye, 
ha pusztaságon vagy tengeren visz keresztül.

<<< vissza a 7. tanulmányhoz
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8. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 246-249. (A VÖRÖS-TENGERTŐL A SINAI 
HEGYIG – részlet)

A Vörös-tengertől Izrael seregei továbbmentek útjukon a felhőoszlop veze-
tése alatt. Körülöttük kopár vidék, elhagyatottnak látszó hegyek, terméketlen 
síkság és a messzire nyúló tenger terült el, amelynek partján ellenségük holttes-
tei hevertek. Szabadságuk tudatában mégis örömmel és boldogsággal volt tele 
szívük és az elégedetlenség elcsitult bennük.

Utazásuk első három napja alatt azonban nem találtak sehol sem ivóvizet. 
Vízkészletük kimerült. Nem volt semmi, amivel olthatták volna égő szomjúsá-
gukat, amint fáradtan vonszolták magukat a napégette síkságon. Mózes, aki jól 
ismerte ezt a vidéket, tudta, amit a többiek nem, hogy Márában, a legközelebbi 
forráslelő helyen, a víz ihatatlan. Nagy aggodalommal figyelte az őket vezető 
felhőoszlopot. Amikor pedig eljutottak Márába, csüggedő szívvel hallgatta ván-
dorló népe örvendező kiáltását: „Víz! víz” - visszhangzott a kiáltás a sorokon vé-
gig. Férfiak, nők és gyermekek boldogan tódultak a forráshoz, azután egyszerre 
gyötrelmes kiáltás tört ki belőlük - a víz keserű volt.

Ijedtségükben és kétségbeesésükben korholni kezdték Mózest, hogy miért 
vezette őket ilyen úton. Nem gondoltak arra, hogy tulajdonképpen nem Mózes, 
hanem a felhőoszlopban lakozó isteni jelenlét vezette Mózest is éppen úgy, mint 
őket. Nehéz helyzetük miatt érzett fájdalmában Mózes nagyon komolyan Isten-
hez kiáltott segítségért: „[...] és mutata néki az Úr egy fát és beveté azt a vízbe, 
és a víz megédesedék” (2Móz 15:25). Ezután Mózes útján Isten ilyen ígéretet 
adott a népnek: „Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt 
cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és 
megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek kö-
zül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód” 
(2Móz 15:26).

Márából Élimbe vonult a nép, ahol „[...] tizenkét forrás vala és hetven pálma-
fa” (2Móz 15:27). Mielőtt bevonultak volna Szin pusztaságába, néhány napig itt 
maradtak. Már egy hónapja távol voltak Egyiptomtól, amikor először letáboroz-
tak a pusztaságban. Az élelmiszer fogytán volt. Miként lássák el élelemmel ezt 
a hatalmas sokaságot? Kétség támadt a szívekben és zúgolódni kezdtek. Még a 
nép kormányzói és vénei is csatlakoztak azokhoz, akik panasszal voltak tele az Is-
ten által kijelölt vezetők ellen: „Bár megholtunk volna az Úr keze által Egyiptom 
földén, amikor a húsos fazék mellett ültünk vala, amikor jól lakhatunk vala ke-
nyérrel; mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy mind e sokaságot 
éhséggel öljétek meg” (2Móz 16:3).

Eddig még nem szenvedtek éhségtől. Jelenlegi szükségleteikről is gondos-
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kodott Isten, de féltek a jövőtől. Nem tudták elképzelni, hogy miként fog majd 
megélni ez a hatalmas sokaság a pusztában, amelyen át kell vonulniuk. Képzele-
tükben már maguk előtt látták éhező gyermekeiket. Az Úr pedig megengedte a 
nehézségeket, az élelem csökkenését, hogy teljes szívvel hozzá forduljanak, aki 
mindeddig Szabadítójuk volt. Ha szükségükben őt hívják segítségül, akkor meg-
ajándékozza őket szeretete és gondoskodása nyilvánvaló jeleivel. Isten megígér-
te nekik, hogyha engedelmeskednek parancsainak, akkor nem betegednek meg. 
Részükről bűnös hitetlenség volt az, amikor előre úgy látták, hogy ők és gyerme-
keik éhségtől halnak meg.

Isten megígérte, hogy Istenük lesz nekik, hogy népeként magához fogad-
ja őket, és hogy elvezeti a „jó tágas földre”. ők azonban mindig készek voltak 
minden akadály láttán, - amellyel találkoztak a megígért országba vezető úton 
- a csüggedésre. Isten csodálatos módon kihozta őket az egyiptomi rabszolga-
ságból, hogy felemelje és nemessé tegye őket, s így áldássá legyenek a földön. 
Azonban szükségük volt a nehézségekre, a szűkölködés elhordozására. Isten az 
emberi méltóságtól megfosztott állapotukból hozta ki őket, hogy megtisztelő 
helyet foglaljanak el a népek és nemzetek között, és átvehessék fontos és szent 
megbízatásukat. Ha lett volna hitük benne mindazért, amit érettük cselekedett, 
akkor szívesen elhordoztak volna minden kényelmetlenséget, éhséget, még a 
szenvedést is. Azonban nem bíztak az Úrban továbbra sem, bár látták hatalmá-
nak és jóságának jeleit. Már elfelejtették a keserű szolgálatukat Egyiptomban. 
Elfelejtették Istennek azt a jóságát és hatalmát, amelyet érettük a rabszolga-
ságból való kiszabadításukban megmutatott. Elfelejtették, hogy gyermekeik 
megmenekültek, biztonságban voltak, amikor a pusztító angyal minden első-
szülöttet megölt Egyiptomban. Elfelejtették az isteni hatalom nagyszerű meg-
nyilatkozását a Vörös-tengernél. Elfelejtették azt, hogy mialatt ők biztonságban 
keltek át a tengeren azon az ösvényen, amelyet Isten nyitott meg számukra, 
ugyanakkor ellenségük hadseregét a tenger vize elborította és mindenestől 
maga alá temette. Csak mostani kényelmetlenségeiket és megpróbáltatásaikat 
látták és érezték. Ahelyett, hogy ezt mondták volna: „Nagy dolgokat cselekedett 
velünk az Úr, mert rabszolgák voltunk, de nagy nemzetté emelt bennünket”, az 
út nehéz voltáról beszélgettek, és azt szerették volna tudni, vajon mikor is ér 
már véget vándorlásuk.

Izrael pusztai életének történetét Isten Izraelének tanulságára jegyezték fel 
az idők végezetéig. A feljegyzések arról, hogy Isten milyen bánásmódban része-
sítette a pusztában vándorlókat, - amikor éhségnek, szomjúságnak és fáradtság-
nak voltak kitéve, és amikor tapasztalták Isten hatalmának enyhítésükre történt 
meglepetésszerű megnyilvánulásait, - mind figyelmeztetéssel és utasítással tel-
jesek az minden időben élő népe számára az idők végezetéig. Mert a héberek 
tapasztalata előkészítő iskola volt a megígért kánaáni otthonuk számára. Isten 
azt akarja, hogy népe ezekben a napokban alázatos szívvel és tanítható lelkü-
lettel tekintse át azokat a próbatételeket, amelyeken a hajdani Izrael keresztül 
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ment, hogy így felkészülésük során oktatást nyerjenek és elkészülhessenek a 
mennyei Kánaánra.

Sokan azok közül, akik visszatekintenek Izraelre, elcsodálkoznak hitetlensé-
gükön és gyakori zúgolódásaikon és úgy érzik, hogy ők maguk nem lettek volna 
ilyen hálátlanok. Amikor a hitüket valami megpróbálja, akkor ők sem tanúsí-
tanak több hitet vagy nagyobb türelmet, mint amennyit a hajdani Izrael tanú-
sított. Valahányszor nehéz helyzetbe kerülnek, azonnal elkezdenek zúgolódni 
azért az eljárásért, amelyet Isten csak azért alkalmazott velük szemben, hogy 
megtisztítsa őket. Bár jelenlegi szükségleteiket Isten kielégítette, de a jövőjü-
ket mégsem hajlandók teljesen rábízni Istenre. Állandóan aggodalmaskodnak 
a szegénység miatt, amelytől gyermekeik szenvednek majd. Némelyek mindig 
gonosznak és sötétnek látják a jövőt maguk előtt és felnagyítják a tényleg léte-
ző nehézségeiket annyira, hogy szemeik megvakulnak azoknak az áldásoknak 
láttán, amelyekért hálásaknak kellene lenniük. Azok az akadályok, amelyekkel 
szemben találják magukat, ahelyett, hogy az Istenhez, az erő egyetlen forrásá-
hoz vezetnék őket, eltávolítják őket Istentől, mert ezek az akadályok mindig csak 
nyugtalanságot és zúgolódást keltenek szívükben.

Jól tesszük-e, ha ennyire átadjuk magunkat a hitetlenségnek? Tulajdonkép-
pen miért is lennénk hálátlanok és bizalmatlanok Isten iránt? Jézus Krisztus a 
mi barátunk és az egész menny érdekelt a jólétünkben. Aggodalmaskodásunk 
és félelmünk a jövőtől megszomorítja Isten Szentlelkét. Nem szabad átadni ma-
gunkat olyan aggodalomnak, amely csak nyugtalanít, rág és lázít bennünket, és 
nem segít meg próbatételeink elhordozásában. Semmi helyet nem szabad adni 
szívünkben az Istennel szembeni bizalmatlanságnak, amely leköti időnk java ré-
szét a jövő szükségleteinek biztosításával, mintha boldogságunkat csak ezekben 
a földi dolgokban találnánk. Isten akarata nem az, hogy népét a földi gondok ter-
heljék le. Urunk azonban nem azt mondja nekünk, hogy földi életünk ösvényén 
semmi veszedelem nem várakozik ránk. Nem azt ígéri, hogy kiveszi népét a bűn-
nel teljes gonosz világból, hanem megmutatja a biztos menedéket, amely soha-
sem csal meg bennünket. Magához hívja a megfáradtakat és a megterhelteket: 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és 
én megnyugosztlak titeket” (Mt 11:28). Tegyétek le magatokról az aggodalmas-
kodás és a földi, a világi gondok igáját, amelyet magatok helyeztetek saját nya-
katokra, és „vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy 
én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek” (Mt 
11:29). Istenben nyugalmat és békességet találhatunk és minden gondunkat reá 
vethetjük, mert néki gondja van reánk. (Lásd 1Pt 5:7)

<<< vissza a 8. tanulmányhoz
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9. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 249-253. (A VÖRÖS-TENGERTŐL A SINAI 
HEGYIG – részlet)

Pál apostol ezt mondja: „Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bár-
melyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon” (Zsid 
3:12). Tekintettel mindarra, amit Isten éretünk tett, a mi hitünknek erősnek, 
cselekvőnek és kitartónak kell lennie. Zúgolódás és panaszkodás helyett, szívünk 
beszéde mindig ez legyen: „Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent 
nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről” 
(Zsolt 103:1-2).

Isten nem feledkezett meg Izrael szükségleteiről. Isten ezt mondta népe ve-
zetőinek: „Ímé én esőképpen bocsátok néktek kenyeret” (2Móz 16:4). Ugyanak-
kor utasítást is adott, hogy a nép a napi ellátmányát naponként gyűjtse össze, a 
hatodik napon azonban dupla mennyiséget szedjen össze, hogy a szombat szent 
napját tiszteljék.

Mózes biztosította a gyülekezetet arról, hogy a szükségleteiket Isten kielégí-
ti. „Estve húst ád az Úr ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jól lakjatok; mert 
hallotta az Úr a ti zúgolódástokat, mellyel ellene zúgolódtatok” - majd hozzáfűz-
te - „de mik vagyunk mi? Nem mi ellenünk van a ti zúgolódástok, hanem az Úr 
ellen” (2Móz 16:8). Azután megparancsolta Áronnak, mondja meg nekik: „[...] 
Járuljatok az Úr elé; mert meghallotta a ti zúgolódástokat” (2Móz 16:9). Mialatt 
Áron beszélt Izrael fiai egész gyülekezetéhez, azok „[...] a puszta felé fordulának, 
és ímé az Úr dicsősége megjelenék a felhőben” (2Móz 16:10). Eddig soha nem 
látott fényesség jelezte Isten jelenlétét. A kinyilatkoztatás útján - amelyet Isten 
az érzékeikhez szabott - el kellett jutniuk Isten ismeretére. Meg kellett tanulniuk, 
hogy a Legfenségesebb, és nem csupán csak az ember Mózes a vezetőjük, hogy 
féljék nevét és engedelmeskedjenek szavának.

Alkonyatkor a fürjek hatalmas serege vette körül és lepte el a tábort úgy, 
hogy mindenki számára volt elegendő hús. Reggel pedig a talaj felszínén „[...] 
apró gömbölyegek valának, aprók mint a dara a földön” (2Móz 16:14). „[...] 
olyan vala mint a kóriándrum magva, a színe pedig mint a bdelliomnak színe” 
(4Móz 11:7) „Amint megláták az Izrael fiai, mondának egymásnak: Mán ez!” 
(2Móz 16:15). Az emberek „manná”-nak nevezték el. Mózes pedig ezt mondta: 
„Ez az a kenyér, melyet az Úr adott néktek eledelül” (2Móz 16:15). Az emberek 
összegyűjtötték a mannát és látták, hogy bőségesen elég volt mindenki számá-
ra. „Kiomol vala pedig a nép, és szedik vala a mannát, és őrlik vala kézimal-
mokban, vagy megtörik vala mozsárban, és megfőzik vala fazékban, és csinálnak 
vala abból pogácsákat: az íze pedig olyan vala, mint az olajos kalácsé” (4Móz 
11:8). Az Úr utasítása szerint naponta minden személy számára egy „ómerrel” 
kellett szedjenek a mannából. Nem volt szabad abból meghagyniuk reggelre. 
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Néhányan megkíséreltek megtartani belőle a következő napig, de az nem volt 
többé alkalmas eledelnek, mert megférgesedett. Az egy napra elegendő man-
nát reggel kellett összegyűjteniük. Mindazt a mannát, ami a talajon maradt, a 
nap elolvasztotta.

A manna összegyűjtése közben rájöttek, hogy egyesek többet, míg mások 
kevesebbet szedtek a meghatározott mennyiségnél. Amikor megmérték a sze-
dett mannát „ómerrel”, úgy találták, hogy „[...] annak aki többet szedett, nem 
vala fölöslege, és annak, aki kevesebbet szedett, nem vala fogyatkozása” (2Móz 
16:18). Ennek a szentírási résznek a magyarázatát éppen úgy, mint a gyakor-
lati leckéjét Pál apostol adja meg a Korinthusiakhoz írott második levelében, 
amikor azt mondja: „nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, néktek pedig 
nyomorúságtok legyen, hanem egyenlőség szerint; e mostani időben a ti bőség-
tek pótolja amazoknak fogyatkozását. Hogy amazoknak bősége is pótolhassa a 
ti fogyatkozástokat, hogy így egyenlőség legyen, Amint megvan írva: Aki sokat 
szedett, nem volt többje; és aki keveset, nem volt kevesebbje” (2Kor 8:13-15).

A hatodik napon a nép két ómert szedett minden egyes személy részére. A 
vezetők azonnal tudatták Mózessel a történteket. ő pedig ezt felelte: „Ez az, 
amit az Úr mondott: A holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat; 
amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg; ami 
pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre” (2Móz 16:23). 
Így cselekedtek, és a manna nem romlott meg. „És monda Mózes: Ma egyétek 
azt meg, mert ma az Úrnak szombatja van; ma nem találjátok azt a mezőn” 
(2Móz 16:25).

Isten azt kívánja, hogy az ő szent napját ma is éppen olyan szentül megtart-
suk, amilyen szentül megtartották azt Izrael napjaiban. Azt a parancsot, amelyet 
Isten a hébereknek adott, az összes kereszténynek Jahve parancsaként kellene 
megtartani. A szombat előtti napot az előkészület napjává kell tennünk, hogy 
minden készen legyen a szent órákra. Semmi esetre sem szabad megenged-
nünk, hogy saját ügyeink intézése belenyúljon a szent időbe. Isten azonban a 
betegek és szenvedők szombatnapi gondozásáról is intézkedett. Az a gondosko-
dás, amelyet lelkiismeretünk érdekében ezen a napon is végeznünk kell, az az 
irgalmasság munkája, amellyel nem törjük meg a szombat szentségét. Minden 
hétköznapi munkát kerülnünk kell. Sokan meggondolatlanul a kisebb munkákat, 
amelyeket a felkészülés napján elvégezhettek volna, a szombat kezdetére hagy-
ják. Ennek nem szabadna megtörténnie. Azt a munkát, amelyet elmulasztottunk 
megtenni a szombat kezdetéig, elvégezetlenül kell hagynunk a szombat végéig. 
Ez a eljárás serkentse a meggondolatlanok emlékezetét, és figyelmeztesse saját 
munkájuk gondos végzésére a hat munkanap alatt.

Hosszú pusztai vándorlásuk ideje alatt az izraeliták minden héten három cso-
dának lehettek tanúi. Ezeknek célja és rendeltetése, hogy a szombat-nap szent-
ségét belevéssék elméjükbe. A hatodik napon kétszer annyi mennyiség hullott 
a mannából, a hetedik napon pedig semmi sem. De csak a szombatnapra szük-
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séges manna nem romlott meg, míg a máskor meghagyott manna másnap reg-
gelre mindig megromlott.

A manna adásával összekapcsolt körülmények között döntő bizonyítékunk 
van arra, hogy a szombatot Isten nem akkor rendelte el, - mint ahogy sokan 
állítják - amikor a törvényt adta a Sinai hegyen. Mielőtt az izraeliták eljutottak 
a Sinai hegyhez már tudták, hogy a szombat megtartása kötelező. A szombat 
szentségére állandóan emlékeztette őket az, hogy minden pénteki napon két-
szer annyit gyűjtöttek a szombatra való előkészület céljából, mivel akkor semmi 
manna nem hullott. A nyugalom napjának szent jellege folyamatosan mély be-
nyomást tett rájuk. Amikor pedig a nép közül néhányan szombaton is kimentek 
mannát gyűjteni, akkor az Úr azt kérdezte: „Meddig nem akarjátok megtartani 
az én parancsolataimat és törvényeimet?” (2Móz 16:28).

„Az Izráel fiai pedig negyven esztendőn át evék a Mánt, míg lakó földre jutá-
nak; Mánte vének mindaddig, míg Kánaán földének határához jutának” (2Móz 
16:35). Negyven évig naponta emlékeztette őket ez a csodálatos eledel Isten 
kifogyhatatlan gondoskodására és gyengéd szeretetére. A zsoltáríró szavai sze-
rint isten „mennyei gabonát”, „angyalok kenyerét” (Zsolt 78:24-25) adott nekik, 
vagyis eledelt, amelyről az angyalok gondoskodtak számukra. Mivel „mennyei 
gabonával” tartották fenn magukat, ezért ez a tény naponta tanította őket. Meg-
kapták Isten ígéretét, biztosított volt a táplálékuk, mintha Kánaán termékeny 
lankáin búzakalászt ringató szántóföldek vették volna körül őket.

A manna, amely az égből hullott alá Izrael fenntartására, Jézus Krisztus jel-
képe volt, aki Istentől jött, hogy életet adjon a világnak. Jézus azt mondta: „Én 
vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghal-
tak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá [...] ha valaki eszik e kenyérből, 
él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok 
a világ életéért” (Jn 6:48-51). Isten népének a jövendő életére szóló áldás ígé-
retei között ezt is feljegyezték: „A győzedelmesnek enni adok az elrejtett man-
nából” (Jel 2:17).

Miután elhagyta Szin pusztáját, Izrael Refidimben táborozott le. Itt nem volt 
innivaló vize a népnek. Ismét kételkedni kezdtek Isten gondviselésében. Vak-
ságukban és balgaságukban ezzel a követeléssel fordultak Mózeshez: „Adjatok 
nékünk vizet, hogy igyunk.” Mózes azonban nem veszítette el türelmét és ezt 
mondta nekik: „Miért versengtek én velem? Miért kísértitek az Urat?” (2Móz 
17:2). Azok azonban haragosan ezt kiáltották Mózesnek: „Miért hoztál ki minket 
Egyiptomból? hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmain-
kat?” (2Móz 17:3). Amikor Isten bőségesen ellátta őket élelemmel, akkor szé-
gyenkezve emlékeztek vissza hitetlenségükre, zúgolódásukra és megígérték, 
hogy a jövőben bízni fognak az Úrban. Ígéretükről azonban hamarosan megfe-
ledkeztek és hitük első próbatétele alkalmával kudarcot vallottak. A felhőoszlop, 
amely vezette őket, úgy tűnt nekik, mintha félelmetes titkot rejtegetne. Meg-
kérdőjelezték Mózes személyét és szerepét. Ki ez a Mózes? - kérdezgették egy-
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mástól - és mi lehetett a célja azzal, hogy kivezetett bennünket Egyiptomból? 
Gyanakvás és bizalmatlanság töltötte be szívüket és vakmerően azzal vádolták 
meg Mózest, hogy meg akarta ölni őket és gyermekeiket éhséggel, szomjúság-
gal és nehézségekkel, mert így gazdagodhat meg legkönnyebben vagyonukból. 
Dühük és méltatlankodásuk zűrzavarában már-már ott tartottak, megkövezik őt.

<<< vissza a 9. tanulmányhoz

10. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 252-256. (A VÖRÖS-TENGERTŐL A SI-
NAI-HEGYIG – részlet)

Nehéz helyzetében Mózes az Úrhoz kiáltott: „Mit cselekedjem ezzel a nép-
pel?” (2Móz 17:4). Az Úr utasította, vegye maga mellé Izrael véneit és fogja 
botját, amellyel a csodákat művelte Egyiptomban, induljon el és menjen a nép 
előtt. Az Úr pedig ezt mondta neki: „Ímé én oda állok te elődbe a sziklára a Hó-
reben, és te sújts a sziklára, és víz jő ki abból, hogy igyék a nép” (2Móz 17:6). 
Mózes engedelmeskedett és a sziklából folyamként ömlött ki a friss víz, még-
pedig olyan bőségesen, hogy ellátta az egész tábort. Isten ahelyett, hogy azt 
parancsolta volna Mózesnek: emelje fel botját és valami rettenetes csapással 
sújtson a gonosz zúgolódók közé, mint ahogy Egyiptomban cselekedte, nagy ir-
galmasságában megszabadításuk eszközévé tette Mózes botját.

„Sziklákat hasított meg a pusztában, és inniok adott bőségesen, akárcsak a 
mélységes vizekből. Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vi-
zeket ömlesztett” (Zsolt 78:15-16). Mózes megütötte a kősziklát, de Isten Fia 
volt az, aki a felhőoszlopban ott állt Mózes mellett és kifakasztotta a sziklából az 
életadó vizet. Nemcsak Mózes és a vének, hanem az egész gyülekezet is, amely 
bizonyos távolságban ott állt és figyelt, megpillantotta az Úr dicsőségét. Nem 
kétséges azonban, hogyha a felhő elmozdult volna, akkor az Úr dicsőségének 
rettenetes ragyogása mindazokat megölte volna, akik ott tartózkodtak.

Szomjúságában a nép megkísértette Istent, mert ezt kérdezte: „Vajon köz-
tünk van-é az Úr vagy nincsen?” „Mert ha ő hozott bennünket ide, miért nem ád 
vizet is úgy, mint kenyeret?” Az így megnyilvánuló hitetlenség bizony már bűn-
nek számított. Mózes félt is, hogy Isten ítélete szakad rájuk. Ezért azt a helyet 
„Masszának és Méribának” nevezte, ami azt jelenti „megkísértés, versengés”, 
hogy ez emlékeztesse őket bűnükre.

Most pedig egy újabb veszedelem fenyegette őket. Mivel zúgolódtak az Úr 
ellen, az Úr megengedte, hogy ellenségeik megtámadják őket. Az amálekiták 
- vad és harcias törzs, amely azon a vidéken lakott - kivonultak ellenük és meg-
ölték mindazokat, akik kimerülten és fáradtan elmaradtak a néptől és így köny-
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nyen hátba támadhatták és hatalmukba keríthették őket. Mózes tudta, hogy a 
nép zöme nem készült még fel a harcra, ezért arra utasította Józsuét, hogy a 
különböző törzsekből válasszon ki katonának alkalmas férfiakat és szervezzen 
belőlük egy sereget. A következő napon vezesse őket az ellenség ellen, miköz-
ben ő maga, Mózes, egy közeli magaslatra álljon Isten botjával a kezében. Ennek 
megfelelően a következő napon Józsué és csapata megtámadta az ellenséget, 
mialatt Mózes, Áron és Húr a csatateret ellenőrző dombon álltak. Az ég felé 
nyújtott karokkal és jobb kezében az Isten botját tartva Mózes Izrael hadsere-
gének győzelméért imádkozott. A csata folyamán észrevették, hogy addig, amíg 
Mózes a karjait kitárva felfelé tartotta kezeit, Izrael győzelmesen tört előre, de 
abban a pillanatban, amikor karjait leeresztette, az ellenség kerekedett felül. 
Amikor Mózes elfáradt, Áron és Húr megfogták és magasra tartották karjait egé-
szen napnyugtáig, amikor az ellenséget megfutamították.

Áron és Húr ezzel megmutatták az izraelitáknak, hogy nekik is kötelességük 
lenne Mózes mellé állni és munkájában támogatni őt, miközben az Istentől át-
vett parancsot számukra továbbítja. Mózes cselekedete jelentőségteljes, mert 
világossá tette népe előtt, hogy sorsukat Isten tartotta kezében. Amíg a nép Is-
tenbe veti bizalmát, addig Isten is harcol érettük és legyőzi ellenségeiket. Ami-
kor azonban elfordulnak Istentől és nem ragaszkodnak hozzá, hanem csak saját 
erejükben bíznak, akkor még az Istent nem ismerőknél is gyengébbek lesznek és 
ilyenkor ellenségeik győzedelmeskednek felettük.

A héberek akkor diadalmaskodtak, amikor Mózes a kezeit az ég felé tárta és 
érettük imádkozott. Isten Izraele is akkor győzedelmeskedik, amikor hittel meg-
ragadja hatalmas segítője erejét. Ezt az isteni erőt azonban egyesíteni kell az 
emberi erőfeszítéssel. Mózes nem hitte azt, hogy Isten akkor is legyőzi majd 
ellenségeiket, ha Izrael tétlen marad. Mialatt Izráel nagy vezetője az Úrhoz kiál-
tott, azalatt Józsué és bátor társai nagy erőfeszítéseket fejtettek ki az ellenség 
visszaveréséért.

Az amálekiták veresége után Isten ezt az utasítást adta Mózesnek: „Írd meg 
ezt emlékezetül könyvbe és add tudtára Józsuénak, hogy mindenestől eltörlöm 
Amálek emlékezetét az ég alól” (2Móz 17:14). Közvetlenül halála előtt, nagy ve-
zetőjük, Mózes ezt az ünnepélyes, komoly megbízást adta át népének: „Megem-
lékezzél arról, amit Amálek cselekedett rajtad az úton, amikor Egyiptomból ki-
jöttetek: Hogy reád támadt az úton, és megverte a seregnek utolsó részét, mind 
az erőtleneket, akik hátul valának, amikor magad is fáradt és lankadt voltál, és 
nem félte az Istent [...] töröld el Amálek emlékezetét az ég alól; el ne felejtsd!” 
(5Móz 25:17-19). Erről az istentelen népről Isten még ezt jelentette ki: „Meges-
küdött az Úr, hogy harca lesz az Úrnak Amálek ellen nemzetségről nemzetségre” 
(2Móz 17:16).

Az amálekiták előtt nem volt ismeretlen Isten jelleme vagy korlátlan uralma, 
de ahelyett, hogy félelemmel és tisztelettel viselkedtek volna előtte, elhatároz-
ták, hogy dacolnak erejével. Azokat a csodákat, amelyeket Mózes Egyiptomban 
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cselekedett, a gúny tárgyává tették, és a körülöttük élő népek félelmét kinevet-
ték. Esküt tettek isteneikre, hogy a hébereket elpusztítják úgy, hogy egy sem 
marad meg közülük. Azzal dicsekedtek, hogy Izrael Istene erőtlen lesz arra, hogy 
ellenálljon nekik. Pedig az izraeliták nem bántották meg és nem is fenyegették 
meg őket. Az amálekiták támadásukat minden kihívás nélkül indították meg. 
Isten iránti gyűlöletüket és akaratával szembeni ellenszegülésüket akarták ki-
nyilvánítani azzal, hogy igyekeztek megsemmisíteni Isten népét. Az amálekiták 
már régóta fennhéjázó bűnösök voltak. Bűneik bosszúért kiáltottak az égre. Is-
ten irgalmassága azonban még mindig bűnbánatra szólította fel őket. Amikor 
az amálekiták Izrael népe elfáradt, védtelen soraira támadtak, megpecsételték 
nemzetük sorsát. Isten gondviselése mindenekelőtt leggyengébb gyermekeire 
terjed ki. A kegyetlenség vagy az elnyomás egyetlen egy cselekedete sem marad 
figyelmen kívül a mennyben. Isten keze védőpajzsként tárul ki szeretett gyerme-
kei előtt. Az emberek óvakodjanak attól, hogy rácsapjanak vagy megüssék ezt a 
kezet, mert az igazság kardját is ez a kéz forgatja.

<<< vissza a 10. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmánya

GONDOLATOK A HEGYIBESZÉDRŐL, 19-22. (Boldogok a szelídek)

Ha a Hegyi Beszéd verseit sorban átvesszük, bizonyos előrehaladást látha-
tunk a keresztény tapasztalatokban. Akik megérezték, hogy Krisztusra van szük-
ségük, bánkódtak bűneik miatt, és Krisztussal végigjárták a szenvedések iskolá-
ját, azok szelídséget is tanultak a mennyei Tanítótól.

Sem a pogányok, sem pedig a zsidók nem értékelték azt a jellemet, amely 
türelmes és szelíd, mikor igazságtalanul szenved. Bár a Szentírás azt tanítja, hogy 
Mózes a legalázatosabb és legszelídebb ember volt a földön (4Móz 12:3), ez kor-
társaira mit sem hatott; sőt ellenkezőleg: sajnálták és megvetették miatta. Jézus 
pedig a szelídséget azon erények közé számítja, amelyek alkalmasakká tesznek 
bennünket Isten országára. Saját élete és jelleme által szemléltette e fenséges 
erény isteni szépségét.

Jézus, az Atya dicsőségének fénye, nem tekintette nyereségnek, hogy Ő Is-
tenhez hasonló, „hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, embe-
rekhez hasonlóvá lévén” (Fil 2:7). Leereszkedett a földi élet mélységeibe, és nem 
tiszteletet követelő királyként járt az emberek között, hanem úgy, mint aki hiva-
tásának tekinti az embertársaiért végzett szolgálatot. Lényében semmi nyoma 
nem volt az álszenteskedésnek vagy a hideg szigorúságnak. A világ Megváltójá-
nak az angyalokénál is nemesebb jelleme volt, de isteni fensége oly szelídséggel 
és alázatossággal párosult, amely az embereket vonzotta.
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Jézus „megüresíté önmagát”; cselekedeteiből sohasem ütközött ki az önző 
én, hanem mindent Atyja akaratának rendelt alá. Mikor földi műve a befejezés-
hez közeledett, elmondhatta: „Én dicsőítettelek téged e földön, elvégeztem a 
munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt” (Jn 17:4). Megparancsolta: 
„Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok” (Mt 11:29). „Ha 
valaki jönni akar énutánam, tagadja meg magát” (Mt 16:24). Űzzétek ki szívetek-
ből az önző ént, és ne engedjétek ott tovább uralkodni!

Ha Krisztust önmegtagadó szelídségében és alázatosságában szemléljük, 
a tapasztalat ki kell, hogy mondassa velünk, mint egykor Dániellel, amikor lá-
tomásában az Emberfiához hasonló lényt megpillantotta: „És semmi erő sem 
marada bennem, és orcám eltorzula” (Dán 10:8). Ekkor függetlenségünket és 
fennhéjázásunkat — amelyeket nagyra tartunk — igazi fényükben látjuk majd, 
mint Sátán hatalmának jeleit. A romlott emberi természet mindig elő akar törni 
belőlünk, készen a harcra, de aki Krisztustól tanul, az megszabadul önző énjétől, 
a büszkeségtől és az uralomvágytól; lelkében békesség honol, mert önmagát 
Isten Lelkének adta át. Többé nem igyekszünk magunknak a legjobb, a legfőbb 
helyeket biztosítani; nem igyekszünk mások figyelmét magunkra vonni, tudva, 
hogy számunkra a legmagasztosabb hely Üdvözítőnk lábánál van. Jézusra né-
zünk fel, várva, hogy kezünket megfogja, és vezessen; szavára figyelünk, hogy 
irányítsa életünket. Pál apostol mindezt átélte, és így szólt: „Krisztussal együtt 
megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely 
életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett 
engem, és önmagát adta érettem” (Gal 2:20).

Ha Krisztus állandó vendég nálunk, akkor Istennek a minden emberi értelmet 
felülmúló békessége megőrzi szívünket és értelmünket a Krisztus Jézusban. Bár 
Üdvözítőnk állandó küzdelmet folytatott, élete mégis békességes volt. A dühös 
ellenség állandóan üldözte, de Ő így szólt: „Aki küldött engem, énvelem van. 
Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, 
amelyek néki kedvesek” (Jn 8:29). Istennel való tökéletes közösségének békéjét 
sem emberi, sem sátáni harag nem bonthatta meg. Így szól hozzánk: „Békes-
séget hagyok néktek; az én békességemet adom néktek” (Jn 14:27). „Vegyétek 
fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos 
szívű vagyok; és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek” (Mt 11:29). Hordjátok ve-
lem a szolgálat igáját Isten dicsőítésére és az emberiség felemelésére, és igámat 
gyönyörűségesnek, terhemet könnyűnek találjátok majd.

Csak az önszeretetünk, az önimádatunk rontja meg békénket. Amíg önző 
énünk él, folyton szükségét érezzük a kellemetlenségek és bántalmazások el-
leni védekezésnek. Ha azonban önző lényünk már halott, és életünk Krisztussal 
Istenben elrejtett élet, akkor a velünk szemben éreztetett lekicsinylés nem fáj 
többé. Süketek és vakok leszünk a gúnnyal és bántással szemben. „A szeretet 
hosszútűrő, kegyes: a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fu-
valkodik fel, nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed 
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haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az 
igazsággal; mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A 
szeretet soha el nem fogy; de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; 
vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik” (1Kor 13:4—8).

A földi forrásokból reánk áradó szerencse éppoly változékony, mint a körül-
mények, amelyekből származik. Krisztus békéje ezzel szemben állandó, mara-
dandó béke. Nem függ az élet körülményeitől, sem vagyonunk nagyságától, 
sem barátaink számától. Krisztus az élő víz forrása, s az általa nyújtott boldogság 
soha ki nem apad.

Ahol Krisztus szelídsége nyilvánul meg, annak a háznak lakói boldogságban 
élnek. A szelíd ember nem idéz elő viszálykodást, és nem válaszol gorombán, 
hanem megnyugtatja a felizgatott kedélyeket; olyan jóindulatot áraszt, amely a 
ház minden tagjára jó hatással van. A szelídlelkű család már itt a földön is Isten 
nagy mennyei családjának része.

A szelídek „öröklik a földet”. Az én felmagasztalásának hiú vágya hozta vi-
lágunkba a bűnt, s emiatt vesztették el ősszüleink a szép föld feletti uralmat. 
Énjének feláldozása által váltotta meg Jézus az elveszetteket, és azt mondja, mi 
is győzzünk úgy, ahogy Ő győzedelmeskedett (Jel 3:21)! Örököstársaivá lehetünk 
az alázatosság és odaadás által, amikor az alázatosak öröklik a földet, és nagy 
békességnek örvendenek (Zsolt 37:11).

Az alázatosaknak ígért föld nem hasonlít a mostani, a halál és átok árnyéká-
tól elhomályosított földhöz. „De új eget és új földet várunk, az ő ígérete szerint, 
amelyekben igazság lakozik” (2Pt 3:13). „És semmi elátkozott nem lesz többé; 
és az Istennek és a Báránynak királyi széke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak 
néki” (Jel 22:3).

Ott többé nem lesz csalódás, gond és bűn; ott senki nem mondja majd, beteg 
vagyok. Ott nem lesz gyászmenet, halál, elválás, sem megtört szív; de Jézus ott 
lesz — s vele a békesség. „Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket 
délibáb és a nap; mert aki rajtuk könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz 
viszi” (Ésa 49:10).

<<< vissza a 11. tanulmányhoz

12. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 257-261. 
A Vörös-tengertől a Sinai-hegyig – részlet

Az izraeliták táborhelyétől nem messze feküdt Jethrónak, Mózes apósának 
otthona. Jethró hallott a héberek kiszabadításáról és most felkerekedett, hogy 
meglátogassa őket és visszaadja Mózesnek feleségét és két fiát. Izrael nagy vezé-
rét a hírnökök értesítették Jethróék közeledéséről és Mózes kiment eléjük, hogy 
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örömmel találkozzék velük. A viszontlátás első örömei után sátorába vezette 
őket. Amikor Mózes rájött, hogy Izrael kivezetése Egyiptomból komoly veszé-
lyekkel jár, visszaküldte családját apósához. Most azonban örülhetett társasá-
guknak. Jethrónak beszámolt arról, hogy Isten milyen csodálatos dolgot csele-
kedett Izraellel. Jethró, a pátriárka örvendezett és áldotta az Urat. Mózessel és 
a vénekkel együtt áldozatot mutatott be az Úrnak, és ünnepet szenteltek Isten 
irgalmasságának emlékezetére.

Jethró egy ideig a táborban maradt és hamarosan észrevette, hogy milyen 
súlyos terhek nehezednek Mózesre. Fenntartani a rendet és a fegyelmet az izra-
eliták hatalmas, tudatlan és képzetlen sokaságában - óriási feladat volt. Mózest 
ismerte el vezetőjének és bírájának a nép. Ő intézte el nemcsak az általános 
ügyeit, hanem a kötelességeit is a népnek. Az egyesek között támadt ellentéte-
ket is neki kellett elintéznie. Mózes vállalta mindezeket a feladatokat, mert ezek 
elintézése alkalmat adott neki az oktatásra. „[...] tudtára adom az Isten végezé-
seit és törvényeit” (2Móz 18:16) - mondta Jethrónak, aki azonban a következő 
ellenvetést tette: „Felettébb kifáradsz te is, ez a nép is, amely veled van; mert 
erőd felett való dolog ez, nem végezheted azt egymagad” (2Móz 18:18). Azu-
tán tanácsolta Mózesnek, hogy válasszon ki a népből megfelelő személyeket és 
tegye őket elöljárókká, egyeseket ezrek, másokat százak és másokat tízek fölé. 
Ezeknek alkalmas embereknek kell lenniük, olyanoknak, akik „derék, istenfélő 
férfiak”, igazságosak és gyűlölik a haszonlesést. Ezeknek kell ítélkezniük a kisebb 
ügyekben, mialatt a nehéz és fontos ügyek továbbra is Mózes elé kerülnek. „[...] 
Te légy a népnek szószólója Isten előtt” - tanácsolta - „és te vidd az ügyeket Isten 
eleibe. És tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre és add tudtokra az utat, 
amelyen járniok kell és a tennivalót, amelyet tenniök kell” (2Móz 18:19-20). Mó-
zes elfogadta apósa tanácsát és ezzel nemcsak magának szerzett könnyebbsé-
get, hanem ennek eredményeként a rend is tökéletesebb lett a nép között.

Az Úr nagymértékben kitüntette Mózest, és csodákat vitt véghez keze által. 
Abból a tényből, hogy Isten őt választotta ki mások oktatására, nem következ-
tette azt, hogy neki nincs szüksége tanácsra. Izrael Isten által választott vezetője 
boldogan figyelt oda egy istenfélő midiánita pap javaslataira és bölcs rendelke-
zésekként tette azt magáévá.

Refidimből elindulva a nép folytatta vándorlását, követve a felhőoszlop moz-
gását. Útjuk kopár síkságokon, meredek lejtőkön és sziklás hegyszorosokon ve-
zetett keresztül. Gyakran - amikor homokos pusztaságokon vonultak át - látták a 
barátságtalan hegyeket, amelyek óriási sziklabástyákként halmozódtak fel előt-
tük és keresztezték útvonalukat, és úgy látszott, hogy lehetetlenné teszik elő-
rejutásukat. Amikor azonban megközelítették ezt az akadályt, meglátták a szik-
lafalban lévő nyílásokat, melyek mögöttük újabb sík terület tárult szemük elé. 
Most éppen egy ilyen mély, köves átjárón haladtak át. Mély benyomást keltő 
jelenet volt ez az átkelésük. A sziklás kőszirtek között, amelyek több száz méter 
magasra nyúltak fel mindkét oldalon, ameddig a szem ellátott, eleven folyam-
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ként hömpölygött Izrael serege nyájaikkal és csordáikkal. Azután hirtelen ott 
emelkedett szemeik előtt a Sinai hegy tömör homlokzata. A felhőoszlop meg-
telepedett, megnyugodott a hegy ormán és az emberek felállították sátraikat 
a hegy aljánál elterülő síkságon. Ez a hely volt az otthonuk majdnem egy évig. 
Éjjel a tűzoszlop biztosította őket Isten oltalmáról. Mialatt éjnek idején Izrael 
gyermekei álomba merülten békésen pihentek, a mennyei kenyér csendesen 
hullott táborukra.

A hajnal pirkadása bearanyozta a hegyek gerinceit és a nap tündöklő sugarai 
behatoltak a mély szakadékokba. A fáradt, kimerült vándorok számára az irgal-
masság sugarainak látszottak ezek, amelyek Isten királyi székétől áradnak. Úgy 
tűnt, mintha ezek a hatalmas, göröngyös magaslatok magányos nagyszerűsé-
gükben Isten örökkévaló állhatatosságáról és fenséges voltáról beszélnének. Itt, 
ezen a helyen mindenkinek az elméjére mély benyomást tett az ünnepélyesség 
és a félelem. Mindenkinek éreznie kellett tudatlanságát és gyengeségét Isten 
jelenlétében, aki „[...] a hegyeket körtefontra tette, és a halmokat a mérlegser-
penyőbe” (Ésa 40:12). Itt kapta meg Izrael azt a legcsodálatosabb kijelentést, 
amelyet Isten valaha is adott az embereknek. Az Úr ide gyűjtötte népét, hogy 
hatással lehessen rájuk követelményeinek szentsége azzal, hogy saját hangján 
jelentette ki népének szent törvényét. Nagy és alapos változásnak kellett vég-
bemennie bennük. Mert rabszolgaságuk lealacsonyító befolyásai és a bálvány-
imádással hosszú ideig tartó kapcsolatuk rányomta bélyegét szokásaikra és jelle-
mükre. Isten azon munkálkodott, hogy magasabb erkölcsi szintre emelje fel őket 
azzal, hogy megismerteti magát velük.

Az Izraelnek adott törvény – részlet

Hamarosan a Sinai hegynél való letáborozásuk után Mózest felhívták a hegy-
re, hogy találkozzék Istennel. Egyedül kapaszkodott fel a meredek és göröngyös 
ösvényen és közeledett ahhoz a felhőhöz, amely Jahve jelenlétét takarta el sze-
mei elől. Izrael most közeli és különleges kapcsolatba került a Magasságossal 
- hogy Isten kormányzása alatt egyházzá és nemzetté egyesüljön. Isten üzenete, 
amelyet Mózesnek kellett átadnia a népnek, így szólt:

Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasz-
szárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket. Mostan azért ha figyelmesen 
hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem 
valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld. És lesztek ti nékem 
papok birodalma és szent nép (2Móz 19:4-6).

Mózes visszatért a táborba és miután összehívta Izrael véneit, elmondta Is-
ten üzenetét. Azok pedig ezt felelték: „Valamit rendelt az Úr, mind megtesszük” 
(2Móz 19:8). Így léptek ünnepélyes szövetségre Istennel és elkötelezték magu-
kat, hogy uralkodójuknak fogadják el őt. Ezáltal bizonyos értelemben Isten te-
kintélyének, hatalmának az alattvalóivá váltak.
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Vezetőjük, Mózes, ismét felment a hegyre és ott az Úr ezt mondta: „Ímé én 
hozzád megyek a felhő homályában, hogy hallja a nép mikor beszélek veled és 
higgyenek néked mindörökké” (2Móz 19:9). Amikor nehézségekkel találkoztak 
az úton az Egyiptomból való kivonulásuk során, akkor a nép mindig Mózes és 
Áron ellen zúgolódott, azzal vádolván a két vezetőt, hogy elpusztításuk céljából 
vezették őket ki Egyiptomból. Az Úr ezért meg akarta előttük tisztelni Mózest 
arra késztetvén őket, hogy bízzanak intézkedéseiben.

Isten szándéka az volt, hogy törvénye kihirdetését tiszteletet keltű alkalom-
má teszi annak felmagasztalt és magas rangú jellegével. A népbe bele kellett 
vésődjön, hogy mindannak, ami Isten szolgálatával kapcsolatos, a legnagyobb 
tisztelettel adózzon. Az Úr így szólt Mózeshez: „Eredj el a néphez és szenteld 
meg őket ma, meg holnap és hogy mossák ki az ő ruháikat; És legyenek készek 
harmadnapra; mert harmadnapon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Si-
nai hegyre” (2Móz 19:10-11). Az adott idő alatt mindenkinek ünnepélyesen elő 
kellett készülnie, hogy méltóképpen jelenhessék meg az Úr előtt. Személyüket 
és ruházatukat meg kellett tisztítaniuk minden tisztátalanságtól. Amikor pedig 
Mózes rámutat bűneikre, alázkodjanak meg böjtöléssel és imádkozással, hogy 
szívük megtisztulhasson minden romlottságtól.

Az előkészületeket megtették a parancs szerint, és még egy további parancs-
nak is engedelmeskedtek. Mózes ugyanis utasítást kapott Istentől arra is, hogy 
vegye körül korláttal a hegyet, hogy se állat, se ember meg ne közelíthesse a 
környéket, be ne mehessen a szent térségbe. Ha bárki meg merné érinteni a 
szent hegyet, az azonnali halállal lakol.

A harmadik nap reggelén minden embernek a tekintete a hegy felé fordult, 
amelynek ormát sűrű felhő borította be. A felhő egyre feketébb és sűrűbb lett, 
amint lefelé ereszkedett mindaddig, míg az egész hegyet sötétség és félelmetes 
titokzatosság burkolta be. Azután kürt hangja hallatszott. Ez hívta a népet, hogy 
lépjen Isten elé. Mózes odavezette őket a hegy lábához. Ekkor a sűrű sötétség-
ből villámok cikáztak, miközben a mennydörgés döreje visszhangzott a környék 
magaslatai között. „Az egész Sinai hegy pedig füstölög vala, mivelhogy leszállott 
arra az Úr tűzben és felmegy vala annak füstje, mint a kemencének füstje, és az 
egész hegy nagyon reng vala” (2Móz 19:18). Az Úr dicsősége emésztő tűzként 
lebegett a hegycsúcson az összegyűlt sokaság szeme láttára. „És a kürt szava 
mindinkább erősödik vala” (2Móz 19:19). Jahve jelenlétének jelei olyan rettene-
tesek voltak, hogy Izrael seregei remegni kezdtek a félelemtől és arcukra estek 
az Úr előtt. Mózes is így kiáltott fel: „[...] Megijedtem és remegek” (Zsid 12:21).

Azután megszűnt a mennydörgés, a kürt sem hallatszott; csendes lett a föld. 
Ünnepélyes nyugalom állt be. Az Úr szava hangzott az őt övező sűrű sötétségből, 
amint angyaloktól körülvéve ott állott a hegyen. Így ismertette meg törvényét. 
Mózes így írta le ezt a jelenetet: „Az Úr a Sinai hegyről jött, és Szeirből támadt fel 
nékik; Párán hegyéről ragyogott elő, tízezer szent közül jelent meg, jobbja felől 
tüzes törvény vala számukra. Bizony szereti ő a népeket! Mind kezednél vannak 
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az ő szentjei, oda szegődnek, a te lábaidhoz, és hallgatják a te beszédeidet” 
(5Móz 33:2-3).

Jahve nemcsak a bíró és a törvényadó félelmetes fenségében jelentette ki 
magát, hanem az ő népének irgalmas őrizőjeként is: „Én, az Úr, vagyok a te Is-
tened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából” (2Móz 
20:2). Isten, akit ők már vezetőjükként és szabadítójukként ismertek, aki kihozta 
őket Egyiptomból, aki utat készített számukra a tengeren át, és aki legyőzte a 
fáraót hadseregét, aki így Egyiptom minden istenénél felettébb állónak mutatta 
meg magát, itt és most ő volt az, aki kihirdette törvényét előttük.

Isten az ő törvényét nem kizárólag csak a hébereknek adta. Isten ugyan ki-
tüntette Izrael népét azzal, hogy őket tette meg törvénye őrizőivé és megtar-
tóivá, de ezt a törvényt olyan törvénynek kellett tekinteni, mint amely szent 
megbízatás volt az egész világ számára. A Tízparancsolat előírásait Isten az egész 
emberiségre alkalmazta és minden ember oktatására és kormányzására adta. 
Ez a tíz rövid, átfogó és ellentmondást nem tűrő parancs magában foglalja min-
den ember Isten és embertársai iránti kötelességeit. Ezek a parancsok a szeretet 
nagy alapelvén nyugszanak. „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és 
teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, 
mint magadat” (Lk 10:27. Lásd 5Móz 6:4-5 és 3Móz 19:18). A Tízparancsolat 
ezeket az alapelveket külön-külön is részletesen kifejezi és alkalmazhatóvá teszi 
az emberek életének feltételeire és körülményeire.

<<< vissza a 12. tanulmányhoz

13. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 261-267. (AZ IZRAELNEK ADOTT TÖR-
VÉNY – részlet)

„Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem”.
Jahve, az örökkévaló, az önmagában létező, a nem teremtett Isten, aki maga 

a forrása és fenntartója mindennek, aki egyedül jogosult arra, hogy őt illesse 
meg a legnagyobb tisztelet és imádat. Ezért az embernek tilos, hogy érzelme-
iben vagy szolgálataiban az első helyet valaki vagy valami másnak adja, mert 
mindaz bálvány, ami az Isten iránti köteles szeretetünket csökkenti. Másik istent 
alkotunk magunknak, ha olyan szolgálatot végzünk, amely egyedül őt illeti.

„Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek 
fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt 
vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat” (2Móz 20:4-5).

A második parancsolat megtiltja, hogy az igaz Istent képekben vagy szobrok-
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ban imádjuk. A pogány népek közül sokan azt állították, hogy az ő képmásaik 
csupán csak alakok és jelképek, amelyek segítségével könnyebben tudják imádni 
istenségüket; de Isten az ilyen istenimádatot bűnnek jelentette ki. Az örökkévaló 
Isten anyagi tárgyakkal való ábrázolásának kísérletével lealacsonyítjuk Istenről 
alkotott fogalmunkat. Elménk elfordul, eltér Jahve végtelen tökéletességétől 
és inkább a teremtmény gyakorol ránk vonzást, mint maga a Teremtő. Amilyen 
mértékben süllyed Istenről alkotott fogalmunk, olyan mértékben süllyedünk le 
magunk is.

„Én, az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok” (2Móz 20:5). Isten szoros 
és szent viszonyát népéhez a házasság kötelékével ábrázolja. A bálványimádás 
nem más, mint lelki házasságtörés. Isten nemtetszését ezzel szemben találóan 
nevezhetjük féltékenységnek.

„Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik en-
gem gyűlölnek” (2Móz 20:5). Elkerülhetetlen, hogy a gyermekek ne szenvedje-
nek a szülők bűneinek következményei miatt. Isten azonban nem bünteti meg 
a gyermekeket szüleik bűneiért, hacsak ők maguk is nem vesznek részt szüleik 
bűneiben. Rendszerint a gyermekek szüleik nyomdokaiban járnak. Öröklődés és 
szüleik példája útján a fiak részt vesznek atyáik bűneiben. A bűnös hajlamok, a 
romlott kívánságok és durva, lealjasodott erkölcsök éppen úgy, mint a testi be-
tegségek és elkorcsosulások átszállnak örökségként apáról fiúra a harmadik és 
negyedik nemzedékig. E félelmetes igazságnak vissza kellene tartania bennün-
ket a bűn útjának követésétől.

„De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és 
az én parancsolataimat megtartják” (2Móz 20:6). A hamis istenek imádatának 
megtiltásával a második parancsolat egyben magában foglalja az igaz Isten imá-
dását és utasít is ennek a gyakorlására. Azoknak, akik hűségesek az ő szolgálatá-
ban, Isten irgalmasságot ígért meg, mégpedig nemcsak a harmadik és negyedik 
nemzedékig - mint ahogy harmad és negyedíziglen fenyegeti meg haragjával 
azokat, akik gyűlölik - hanem az ezredik nemzedékig.

„Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az 
Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi” (2Móz 20:7).

Ez a parancs nemcsak a hamis esküt, vagy a megszokott esküdözéseket tiltja 
meg, de Isten nevének azt a könnyed és gondatlan használatát is, amikor nem 
vesszük tekintetbe e név félelmetes jelentőségét. Isten nevének az általános be-
szélgetés közben történő meggondolatlan említésével, jelentéktelen ügyekben 
a nevére való hivatkozással valójában tiszteletlenek vagyunk Istennel szemben. 
„Szent és rettenetes az ő neve” (Zsolt 111:9). Mindnyájunknak elmélkednünk 
kell Isten neve fenségéről, tisztaságáról és szent voltáról, hogy szívünkre hatást 
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gyakoroljon neve felmagasztalt jellegének értelme; az ő szent nevét mindig tisz-
telettel és ünnepélyesen ejtsük ki.

„Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át 
munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az Úrnak a te Iste-
nednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se 
szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belől 
van; Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, 
ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a 
szombat napját, és megszentelé azt” (2Móz 20:8-11).

Isten a szombatot nem valami új intézményként vezette be, mert a teremtés 
alkalmával alapította. Meg kell emlékeznünk róla és ünnepként kell megtarta-
nunk, mint Isten teremtő munkájának emlékét. Mivel a szombat a menny és 
a föld Teremtőjeként mutat rá Istenre, ezért az igaz Istent megkülönbözteti a 
hamis istenektől. Mindazok, akik megtartják a hetedik napot, ezzel a cselekede-
tükkel azt fejezik ki, hogy ők Jahve imádói. Így a szombat az Isten iránti hűségünk 
jele mindaddig, amíg emberek élnek a földön azért, hogy szolgálják Istenünket. 
A negyedik parancsolat az egyetlen parancsolat a tíz közül, amelyben benne van 
a törvényadó neve és jogcíme. Ez az egyetlen parancsolat, amely megmutatja, 
kinek a tekintélye adta a törvényt. Magán viseli Isten pecsétjét, amelyet törvé-
nyére helyezett annak hitelessége és kötelező ereje bizonyítékaként.

Isten hat napot adott az embereknek a munkálkodásra, és Isten meg is kö-
veteli tőlünk, hogy minden munkánkat végezzük is el a hat munkanap alatt. 
Isten megengedi, hogy az irgalmasság elkerülhetetlenül szükséges munkáit 
szombaton is elvégezzük: a betegekről és a szenvedőkről mindenkor gon-
doskodni kell; de a szükségtelen munkák végzését szigorúan kerülni kell. „Ha 
megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napo-
mon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges nap-
jának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván” 
(Ésa 58:13). A tiltásnak azonban még nincs vége. A próféta még azt is hoz-
záteszi: „Hamis beszédet sem szólván”. Azokat, akik szombaton üzleti ügye-
iket tárgyalják meg és terveket készítenek, Isten olyanoknak tekinti, mint 
akik tényleges üzleti tevékenységet hajtanak végre. Ha a szombatot valóban 
szent napnak akarjuk megtartani, akkor nem szabad megengednünk, hogy 
elménk világi jellegű dolgokkal foglalatoskodjék. Ez a parancsolat mindent 
magában foglal, ami kapuinkon belül van. Mindazok, akik házunkban laknak, 
háztartásunkhoz tartoznak, tegyék félre világi dolgaik intézését a szent órák 
alatt. Mindnyájan készséges szolgálattal tiszteljék Istent az ő szent napján.

„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az 
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Úr a te Istened ád te néked” (2Móz 20:12).
A szülők a szeretet és a tisztelet olyan mértékére jogosultak, ami nem illet 

meg senki más személyt. Maga Isten, aki felelősséget helyezett rájuk azokért 
a lelkekért, akiket gondjaikra bízott, úgy rendelkezett, hogy a gyermek életé-
nek korai időszakában, a szülők Isten helyét töltsék be. Azok a gyermekek, akik 
elvetik, megvetik szüleik jogos tekintélyét és hatalmát, tulajdonképpen Isten 
tekintélyét és hatalmát vetik meg. Az ötödik parancsolat nemcsak azt követeli 
meg a gyermekektől, hogy adják meg szüleiknek a köteles tiszteletet és engedel-
mességet, hanem azt is, hogy szeressék szüleiket, legyenek hozzájuk gyengéd-
ek, könnyítsék terheiket, őrizzék és óvják meg tekintélyüket és öreg korukban 
támogassák és vigasztalják őket. Ez a parancsolat magában foglalja a lelkészek, 
sőt az uralkodók és mindazok iránti tiszteletadást is, akiknek Isten tekintélyt és 
hatalmat adott mások, elsősorban a gyermek és az ifjak felett.

Az apostol ezt mondja: „Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (ami az első 
parancsolat ígérettel)” (Ef 6:2). Az izraeliták számára, akik azt remélték, hogy 
hamarosan bevonulnak Kánaán földjére, ez a parancsolat annak az isteni ígéret-
nek volt a záloga, hogy ha engedelmeskednek Istennek, akkor hosszú ideig élnek 
majd azon a földön. Ennek a parancsolatnak azonban egy szélesebb értelmezé-
se is van, amely magában foglalja Isten egész Izraelét, és örök életet ígér, amikor 
a föld megszabadul majd a bűn átkától.

„Ne ölj” (2Móz 20:13).
Az igazságtalanság minden olyan cselekedete, amely hajlamos az élet meg-

rövidítésére; a gyűlölet és a bosszúállás lelkülete; vagy bármiféle szenvedély 
élvezete, amely sértő cselekedetre vezet bennünket mások iránt; vagy azt a kí-
vánságot ébreszti fel bennünk, hogy megbántsunk másokat, hogy ártsunk nekik 
(mert „aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az” 1Jn 3:15) megszegik e 
parancsolatot. A szükségben lévőkről vagy a szenvedőkről való gondoskodásunk 
önző semmibevevése; saját vágyaink kielégítése; szükségtelen nélkülözésünk; 
túlfeszített munkatempónk, amellyel mások és a magunk egészségét tesszük 
tönkre - mindezek kisebb vagy nagyobb mértékben a hatodik parancsolat meg-
sértése.

„Ne paráználkodjál” (2Móz 20:14).
Ez a parancsolat nemcsak a nemi tisztátalanságot tiltja meg, hanem az érzéki 

gondolatokat és kívánságokat is, és azokat a gyakorlatokat is, amelyek ezeket a 
gondolatokat és kívánságokat felkeltik bennünk. Ez a parancsolat nemcsak azt 
követeli meg tőlünk, hogy legyünk tiszták külső életünkben, hanem azt is, hogy 
legyünk tiszták szívünk szándékaiban és érzelmeiben is. Krisztus, aki Isten törvé-
nye iránt messzemenő elkötelezettséget tanúsított, kijelentette, hogy a gonosz 
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gondolat vagy tekintet éppen úgy bűn, mint a törvénytelen cselekedet.
„Ne lopj!” )2Móz 20:15).
A nyilvános és a magányos lopásokat is magában foglalja. A nyolcadik paran-

csolat éppen úgy elítéli az emberek meglopását, kizsákmányolását, az ember-
rablást, mint a rabszolgákkal való bánásmódot, és megtiltja a területeket hódító 
háborúkat is. Életünk ügyeinek legkisebb részleteiben is szigorú igazságosságot, 
becsületességet követel meg tőlünk. Megtiltja a kereskedelemben elkövetett 
rászedéseket, csalásokat. Megköveteli a tartozások és a munkabérek jogos és 
tisztességes meg- és kifizetését. Kijelenti, hogy minden kísérletet, amely arra 
irányul, hogy hasznot szerezzünk mások tudatlanságából, gyengeségéből vagy 
szerencsétlenségéből, Isten csalásként sorol fel a menny könyveiben.

„Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!” (2Móz 20:16).
A mindenféle hamis beszédet; minden kísérletünket vagy szándékunkat arra, 

hogy megcsaljuk felebarátunkat, magában foglalja ez a parancsolat. Minden 
csalási szándékunk hamisságot jelent. Szemünk pillantásával, kezünk mozdula-
tával, arcunk kifejezésével éppen úgy követhetünk el hamisságot vagy mondha-
tunk ki egy hazugságot olyan hatásosan, mint szavainkkal. Minden szándékos 
túlzásunk, minden célzásunk vagy gyanúsításunk, amellyel másokra valamiféle 
téren téves vagy túlzott benyomást számítunk tenni; még a tényeknek olyan 
módon való állítása is, amellyel másokat félrevezetünk, nem más, mint hazug-
ság, hamisság. Ez a törvény megtiltja minden erőfeszítésünket, amelyet annak 
érdekében fejtünk ki, hogy tönkre tegyük felebarátunk jó hírnevét, elferdítés 
vagy gonosz feltevés útján, rágalmazással, hazug hírekkel, történetek hordozá-
sával, pletyka útján. Még az igazság szándékos elnyomásával, elhallgatásával is, 
ami mások kárát okozza, megsértjük, áthágjuk ezt a kilencedik parancsolatot.

„Ne kívánd a te felebarátodnak házát! Ne kívánd a te felebarátodnak felesé-
gét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te 
felebarátodé” (2Móz 20:17).

A tizedik parancsolat minden bűn gyökerére sújt le azzal, hogy megtiltja az 
önző kívánságot, amelyből a bűnös cselekedet ered. Ha Isten törvénye iránti en-
gedelmességünkben visszatartjuk magunkat a mások tulajdonát képező bűnös 
dolgok kívánásától, akkor nem vétünk embertársaink ellen.

E Tízparancsolat szent előírásai, amelyeket Isten mennydörgések és villám-
lások között, törvényadó hatalmának, fenségének csodálatos megmutatásával 
mondott el. Isten az ő törvénye kihirdetését hatalma és dicsősége megmutatá-
sával kísérte, hogy a nép soha ne felejtse el e jelenetet, és mélységes tisztelettel 
hatása alá kerülhessen a törvény szerzőjének, a menny és a föld Teremtőjének. 
Isten törvénye szentségét, fontosságát és állandóságát is meg akarta mutatni 
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minden embernek.
Izrael népén erőt vett a rettegés. Isten kinyilatkoztatásának félelmetes ha-

talma több volt annál, mint amennyit a remegő szívek el tudtak hordozni. Mert 
amikor Isten a jog és az igazság nagy szabályát elébük tárta, akkor azonnal fel-
fogták azt, és oly mértékben tudatára ébredtek a bűn támadó jellegének és 
saját bűnüknek is, mint soha azelőtt a szent Isten szemei előtt. Félelemmel és 
rettegéssel húzódtak vissza a hegytől. A sokaság így kiáltott Mózeshez: „Te be-
szélj velünk, és mi hallgatunk; de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne 
haljunk” (2Móz 20:19). Mózes pedig ezt válaszolta: „Ne féljetek, mert azért jött 
az Isten, hogy titeket megkísértsen, és hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy 
ne vétkezzetek” (2Móz 20:20). A nép bizonyos távolságra maradt a hegytől és 
rettegéssel tekintett a jelenetre, mialatt Mózes „[...] közelebb méne a felhőhöz, 
melyben az Isten vala” (2Móz 20:11).

A nép elméje, amelyet megvakított és durvává tett a rabszolgaság és a po-
gányság, nem készült fel arra, hogy teljes mértékben meg tudja érteni Isten 
Tízparancsolatának messze ható alapelveit. Isten azért, hogy a Tízparancsolatot 
az izraeliták jobban megérthessék és érvényre juttathassák, további előíráso-
kat adott, hogy ezekkel szemléltesse a Tízparancsolat alapelveit. E törvényeket 
ítéletnek mondták, egyrészt mert Isten végtelen bölcsesség és jogosság kereté-
be foglalta ezeket, másrészt mert az elöljáróknak ezek szerint kellett az ítéletet 
meghozniuk. A Tízparancsolattól eltérően azonban ezeket a rendeleteket Isten 
nem nyilvánosan adta át Mózesnek, de neki kellett azokat közölni a néppel.

E törvények közül az első a rabszolgákra vonatkozott. Az ősi időkben a go-
nosztevőket néha rabszolgáknak adatták el a bírák. Néhány esetben a hitelezők 
adták el rabszolgáknak adósaikat. Sokszor a szegénység kényszerítette rá a szülő-
ket arra, hogy rabszolgáknak adják el magukat vagy gyermekeiket. A héber em-
bert azonban nem lehetett, nem volt szabad egész életére rabszolgának eladni. 
Rabszolgaságának időtartamát hat évre korlátozták. A hetedik évben szabadon 
kellett bocsátani. Az emberrablást, a szándékos gyilkosságot és a szülői tekintély 
elleni lázadást halállal kellett büntetni. A nem izraelita születésű rabszolgák tar-
tása megengedett dolog volt, de életüket és személyüket szigorúan meg kellett 
védeni. A rabszolgák gyilkosait meg kellett büntetni. Ha pedig a rabszolgát az ura 
részéről valamiféle testi sérelem érte, mint fogának a kiverése, akkor ez feljogo-
sította szabadsága visszanyerésére.

<<< vissza a 13. tanulmányhoz
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