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Az égő csipkebokorAz égő csipkebokorAz égő csipkebokorAz égő csipkebokor    
 
Több száz év múlt el azóta, hogy József letelepítette Izrael népét Egyip-

tomban. A héberek meggazdagodtak és annyira megsokasodtak, hogy már nem-
csak Gósen földjét lakták, hanem az egész országot. Az új fáraó, aki már nem 
ismerte József érdemeit, így szólt főembereihez: 

— Jó lesz vigyázni, mert Izrael népe maholnap nagyobb és erősebb az egyip-
tominál. Háború esetén majd ellenségünkhöz pártol, hogy kimehessen az or-
szágból. 

A fáraó elhatározta, hogy megnehezíti a héberek életét. Velük építtette föl ga-
bonatartó városait és velük végeztette a mezei munkát. De a keserves robotot is 
kevesellte a fáraó, és egy napon elrendelte, hogy minden újszülött fiút vessenek a 
Nílus vizébe. 

Ekkoriban történt, hogy egy Lévi-nemzetségből való házaspárnak kisfia szüle-
tett. Három hónap múltán belátta a lévita asszony, hogy nem rejtegetheti tovább 
a gyermekét. Ekkor gyékénykosarat szerzett, s azt gyantával és szurokkal vonta 
be. Csecsemőjét a kosárba helyezte, a kosarat pedig kicsempészte a folyópartra. 
Nővére a távolból figyelte, mi történik a kitett gyermekkel. 

Kis idő múlva, szolgálólányai kíséretében a folyóhoz ment a fáraó lánya für-
deni. Amint a víz közelébe ért, a hajladozó sás között fölfedezte a piciny kosarat. 

— Hozd ide! — utasította egyik szolgálóját azonnal. — Lássam, mi van ben-
ne. 

A szolgáló kihozta a nádasból a kosárkát, és felnyitotta. A síró csecsemő lát-
tán a királylány sajnálkozva szólt: 

— Bizonyára a héberek tették ki. 
Szeretettel hajolt a gyermek fölé, de nem tudta, mit is kezdjen vele. Töpren-

gett, habozott. Ekkor, mintha csak a kíváncsiság vitte volna, máris ott termett a 
lévita asszony nővére. 

— Ne hívjak a héber asszonyok közül valakit — kérdezte szolgálatkészen —, 
aki szoptatná a kicsit? 

— Menj! — bólintott a fáraó leánya. 
Hamar térült-fordult a lévita asszony nénje, és magával hozta az édesanyát. 
— Vidd magaddal a gyermeket — parancsolta a fáraó leánya —, tápláld és 

neveld föl! Én majd illő jutalmat adok cserébe. 



114 Múzsa és lant 

Az édesanya boldogan tért haza, hogy fölnevelje kisfiát. S az évek szinte száll-
tak. A lévita asszony gyakran fordult meg gyermekével a fáraó lányánál, aki saját-
jának tekintette és „vízből kihúzottnak”, Mózesnek nevezte a kisfiút. Így csepe-
redett, növekedett Mózes a szeretet és a fényűzés napjánál. 

Már erőteljes, szép fiatal férfi volt, amikor egy napon kiment az építkezé-
sekhez. Elnézte a héberek munkáját, akik vízzel és pelyvával keverik az agyagot, 
azután masszává gyúrják és tégla alakúra formázzák, majd az így megdolgozott 
anyagot kiteszik a napra száradni. Egyszer csak csetepatéra lett figyelmes. Fáradt-
ságtól tántorgó héber szolgát kezdett a szeme láttára ütlegelni az egyiptomi fel-
ügyelő, minden ok nélkül. Mózes az igazságtalanság láttán felindult, és hirtelen 
haragjában megütötte a felügyelőt. Az ütés végzetes volt: az egyiptomi férfi hol-
tan terült el. 

Mózes másnap is kiment a robotolók közé, és mit lát! Két ember hajba kap 
egymással valami semmiség miatt. Az erőszakos ember durván ütlegeli vézna tár-
sát. 

— Miért vered a társadat? — avatkozott Mózes az elfajult vitába. 
— Ki tett meg bírónak? — szájalt vissza a bajkeverő. — Vagy tán engem is 

meg akarsz ölni, mint az egyiptomit? 
Mózes megrettent az erőszakos férfi szavaitól. Világossá vált előtte, hogy tette 

nem maradt titokban. Így is volt: a fáraó halálra kerestette a letaglózott robot-
mester miatt. Mózes kénytelen volt menekülni. 

Távol Egyiptomtól, Midián földjén lelt otthonra. Ott feleségül vette a pap le-
ányát, Cippórát, és azontúl egyszerű pásztorként éldegélt. Apósa nyáját legeltette. 

Telt-múlt az idő és az egyiptomiak egyre inkább sanyargatták Izrael népét, de 
erről Mózes mit se tudott. Egyszer azonban, amint áthajtotta juhait a pusztán, és 
eljutott a Hóreb hegy lábához, lángoló csipkebokrot pillantott meg. Lába földbe 
gyökerezett a látványtól: az égő csipkebokrot nem emésztették el a lángok. 
Közelebb merészkedett, hadd lássa, miért nem hamvasztja el a tűz. 

— Mózes! Mózes! — szólalt meg Isten az égő csipkebokorból. 
— Itt vagyok — felelte Mózes. 
— Oldd meg saruidat — parancsolta az Úr —, mert szent helyen állsz. Én 

vagyok a te atyáidnak Istene! 
Mózes nem mert az Úrra tekinteni. Félelmében köntösébe rejtette arcát. 
— Láttam népem nyomorúságát, és meghallgattam könyörgését — mondta 

az Úr. — Kiszabadítom népemet az egyiptomiak kezéből, és elhozom a tejjel-
mézzel folyó Kánaán földjére. Indulj hát a fáraóhoz, és hozd ki Izrael fiait 
Egyiptomból! 

— Ki vagyok én, Uram, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kihozzam Izrael fiait 
Egyiptomból? — tiltakozott Mózes. 

— Én veled leszek — bátorította az Úr. — Mondd meg Izrael véneinek, hogy 
megjelent neked a héberek Istene, ezért kéritek a fáraótól: engedje el a népet há-
rom napi járóföldre a pusztába, hogy áldozhasson az Úrnak. Én pedig ki-
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nyújtom kezemet, és rettentő csapásokkal sújtom Egyiptomot. Így kényszerítem 
a fáraót arra, hogy elbocsásson titeket. 

— És mit tegyek akkor — kérdezte Mózes —, ha a fáraó nem hiszi el, hogy 
megjelent nekem az Úr? 

— Mi van a kezedben, Mózes? — kérdezte ekkor az égő csipkebokorból a 
Teremtő. 

— Vessző. 
— Dobd a földre a vesszőt! — parancsolta az Úr. 
Az elhajított vessző szempillantás alatt kígyóvá lett. Mózes ijedten hátrált. De 

a Teremtő így biztatta: 
— Nyújtsd ki bátran a kezedet, és ragadd meg a kígyó farkát! 
A megragadott kígyó menten vesszővé változott. 
— Rejtsd kezedet a köntösöd alá! — rendelkezett az Úr. 
Mózes köntöse alá dugta a kezét, és amikor előhúzta, bőre fehér volt a leprá-

tól. 
— Most ismét rejtsd el! — hangzott a csipkebokorból az Úr szava. 
Mózes elrejtette, majd ismét előhúzta a kezét. A bőre megint olyan volt, mint 

azelőtt. 
— És ha ennek a két jelnek se hisz a fáraó? — kételkedett Mózes. 
— Akkor hinni fog a harmadiknak. Meríts vizet a folyóból, öntsd a földre, s 

az menten vérré válik. Ennek a jelnek biztosan hisz majd! — nyugtatta meg Mó-
zest a Teremtő. 

De Mózes így se mert arra vállalkozni, hogy fölkeresse a fáraót. Jól tudta ma-
gáról, milyen nehezen forog a nyelve. Nem volt kenyere az ékesszólás. De Isten 
ezen is segített: megígérte, hogy melléje adja Mózes fivérét, az ékesszavú Áront, 
hogy ő szóljon helyette a néphez, és beszéljen a fáraóval. 

— Most pedig indulj! — utasította Mózest az Isten —, és tégy úgy, ahogy 
meghagytam. A vesszőt pedig vidd magaddal, hogy véghez vidd a csodás jeleket. 

Mózes eltávolodott az égő csipkebokortól, és hazaterelte nyáját. Apósának azt 
mondta: vissza fog térni Egyiptomba rokonaihoz. 

— Menj, fiam, békességgel — felelte apósa, az öreg pap —, hiszen nem él 
már a fáraó, aki halálra kerestetett, sőt emberei is kivesztek azóta. 

Mózes búcsút vett apósától és a háznéptől. Cippórát és a fiait szamárra ültet-
te. Magához vette a csodatevő vesszőt, és elhagyta a midianiták földjét. Amint 
Egyiptom felé haladt családjával a pusztán keresztül, a Hóreb-hegy lábánál 
Áronnal találkozott. Megcsókolták egymást a fivérek, és együtt mentek Egyip-
tomba. Ott összegyűjtötték Izrael véneit. Áron elmondta nekik, amit az Úr 
üzent, Mózes pedig megmutatta a csodás jeleket a nép előtt. 

Az emberek megértették, hogy Isten valóban megjelent Izrael fiainak, mert ki 
akarja szabadítani őket a rabságból.  

Mózes és Áron útja ezután a fáraóhoz vezetett. 


