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Mózes Áronnal együtt elment a fáraóhoz, és azt követelte, hogy bocsássa el 
Izrael fiait a pusztába, ahol szabadon ünnepelhetik Istenüket. 

— Mózes és Áron! — gerjedt haragra a fáraó. — Ne vonjátok el a népet a 
munkától, különben megkeserülitek. 

A fáraó még aznap megparancsolta a felügyelőknek, hogy ne adjanak pelyvát 
a téglavetéshez, de ugyanannyi téglát követeljenek Izrael népétől, mint azelőtt. 

— Ne hagyjatok nekik időt más egyébre, mint a munkára — rendelte el a fáraó 
—, mert restek, és azon jár az eszük, hogy istenüknek áldozzanak a pusztában. 

Izrael népe szétszéledt a tarlókon pelyvát gyűjteni, de nem tudta elvégezni a 
rászabott munkát, mert nem volt elegendő pelyvája. Panaszt tettek, s válaszként 
ütlegeket kaptak. Amikor az Izrael népéből származó felügyelők látták, milyen 
irgalmatlan sanyargatás vár rájuk, így szóltak Mózeshez és Áronhoz: 

— Rossz hírbe kevertétek népünket a fáraó és szolgái előtt. Fegyvert adtatok 
kezükbe, hogy elbánjanak velünk. 

Mózes kétségbeesésében az Úrhoz fordult: 
— Uram, miért küldtél engem ide? Mióta nevedben szóltam a fáraónak, még 

rosszabbul bánnak Izrael népével, mint azelőtt! 
— Súlyos kéz nehezedik nemsokára a fáraóra — szólt az Isten —, és arra 

kényszerül Egyiptom királya, hogy elbocsássa Izrael fiait. De most menj hozzá 
ismét, és szólítsd föl nevemben! Ha nem hallgat szavadra, kemény büntető ítéle-
tek között hozom ki az én seregemet Egyiptom földjéről. 

Mózes és Áron ismét elment a fáraóhoz. 
— Kicsoda a ti istenetek, az Úr? — háborodott fel kérésükön Egyiptom ural-

kodója. — Én nem ismerem őt. De lássuk, tud-e csodát tenni! 
Ekkor Mózes a fáraó trónja elé vetette vesszejét, s az menten átváltozott szi-

szegő kígyóvá. A fáraó intésére Egyiptom bölcsei és írástudói is eldobták vesszei-
ket, s azokból is kígyók lettek. De a Mózes kígyója egykettőre fölfalta az egyip-
tomi bölcsek kígyóit. A fáraó mégis megkeményítette a szívét, és erősebben 
kezdte sanyargatni Izrael népét. 

Ekkor így szólt Mózeshez a Teremtő: 
— Menj ki hajnalban a folyóhoz. Állj a fáraó elé követeléseddel, s ha nem 

hallgatna meg, sújts vessződdel a vízre! 
Kora reggel, amikor az uralkodó kiment főembereivel a folyópartra, Mózes és 

Áron előállt, és megismételte Isten üzenetét. De a fáraó válaszra se méltatta őket. 
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Mózes ezt látva, vesszejével a vízre sújtott, és a Nílus vize nyomban vérré változott. 
Áron ugyanakkor kinyújtotta kezét Egyiptom minden folyójára, csatornájára, tavára, 
vízfogójára, az összes fa- és kőedényekre, hogy minden víz vérré váljék. Hét nap múlt 
el, és se ember, se állat nem jutott vízhez. A halak elpusztultak, országszerte terjengett 
a bűz. Az egyiptomiak kutak ásásába fogtak, hogy szomjan ne vesszenek. De a fáraó 
szíve hajthatatlan maradt: azért se engedte el Izrael népét a pusztába. 

Hét nap múlva a csodatevő vessző érintésére a folyók vizét, a tavakat és a csa-
tornákat békák lepték el. A békák hemzsegő raja elhagyta a vizek rejtekét, és el-
lepte az egész határt, behatolt a házakba is. Az ágyakon ugráltak a békák, a sütő-
kemencébe bújtak, nem kímélték sem a népet, sem a fáraó palotáját. Ekkor a fá-
raó magához hívatta Mózest és Áront. 

— Kérjétek az Urat — könyörgött nekik —, hogy távolítsa el Egyiptom föld-
jéről a békákat, és én elengedem Izrael népét a pusztába. 

Másnap a békák eltűntek a szárazföldről. Visszahúzódtak a tavakba és a fo-
lyók vizébe. De a fáraó, bár tapasztalta az Úr hatalmát, nem tartotta be ígéretét. 

Harmadszorra a csodatevő vessző érintésétől a föld pora tetvekké változott, 
melyek elárasztottak embert, barmot. 

— Az Isten ujja ez! — emelték fel szavukat az írástudók. 
De a fáraó nem hallgatott rájuk. Tovább sanyargatta Izrael népét. Ekkor Isten 

kártevő rovarokat küldött Egyiptomra, csak a héberek lakhelyét, Gósen földjét 
kímélte meg. A bogarak elárasztották a földeket, megsemmisítették a termést, 
behatoltak a házakba is, hogy mindent elpusztítsanak. Amikor a fáraó házát is el-
lepték, Egyiptom királya magához hívatta Mózest és Áront. 

— Menjetek — mondta —, áldozzatok Isteneteknek a pusztában, de előbb 
távoztassátok el a kártevő bogarakat! 

— Szólok az Úrnak — válaszolta Mózes —, de attól tartok, most is ámítasz bennünket. 
Másnap mindenünnen eltűntek a rovarok. De a fáraó most sem engedte el a hébereket. 
Ötödször az Úr dögvésszel sújtotta Egyiptomot. Egyedül Gósen földjével tett 

kivételt. Elhullt minden barom. Ám a fáraó szívét ez a csapás se lágyította meg. 
— Markoljatok fel kemencehamut, úgy menjetek a fáraóhoz — parancsolta 

Mózesnek az Úr. — A király szeme láttára szórjátok ég felé a hamut, hadd lássa, 
mivé lesz nemsokára minden alattvalója. 

Mózes és Áron úgy tett, amint Isten parancsolta. A hamu szétszóródott 
Egyiptom fölött. Ahol lehullt, minden embert hólyagosan fakadó fekély táma-
dott meg. Az írástudókat is leverte a fekete himlő.  

De a fáraó továbbra is megkeményítette a szívét. Nem hallgatott az Úr küldötteire. 
— Azt üzeni az Úr — járult Mózes és Áron a fáraó elé —, hogy pusztító jég-

esőt zúdít országodra, ha tovább tartóztatod Izrael fiait. 
Sokan megijedtek a fáraó főemberei közöl e szavak hallatán, és elrendelték, 

hogy szolgáik és barmaik húzódjanak fedél alá. A többiek, akik nem féltek az Úr-
tól, kinn hagyták szolgáikat és barmaikat a szabad ég alatt. Mózes kinyújtotta 
vesszejét az égre, az Isten pedig iszonyatos mennydörgést támasztott, jeget és tü-
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zes villámokat bocsátott a földre. Embertől baromig mindent elvert a jégeső, le-
tarolt fát, füvet, kalászos árpát és virágzó lent. Egyedül Gósen földjén maradt 
meg épen a termés, mert a héberek lakta vidéket elkerülte a csapás. 

— Vétkeztem — ismerte el a fáraó Mózes és Áron előtt —, gonosz voltam 
hozzátok, a népem is gonosz volt. Imádkozzatok istenetekhez, hogy múljon el 
Egyiptomról a veszedelem, és ígérem, elbocsátom Izrael fiait. 

Mózes kiment a városból, fölemelte a csodatevő vesszőt, és a jégeső elállt. De 
veszedelem múltán a fáraó megfeledkezett ígéretéről. Ekkor Mózes ismét föl-
emelte vesszejét: egész nap és egész éjjel tombolt a keleti szél. Reggel a széllel 
együtt megérkeztek a sáskák, hogy ellepjék a földet. Mindent fölfaltak, ami a jég-
eső után maradt, a később érő búzát, tönkölyt és a fák gyümölcsét. Semmi zöld 
nem maradt fán-mezőn. A sáskafelhők eltakarták a napot, hogy vaksötét lett, 
majd behatoltak a házakba is. 

— Engedd szabadon a hébereket! — követelték a fáraótól a főemberek. — 
Nem látod, hogy elvész Egyiptom miattuk? 

Visszahozták Mózest és Áront a fáraóhoz. 
— Csak most az egyszer bocsássátok meg vétkemet — könyörgött Egyiptom 

ura —, imádkozzatok istenetekhez, hogy szabadítson meg a sáskáktól! 
Mózes imájára az Úr nyugati szelet támasztott, amely fölkapta és a Vörös-ten-

gerbe szórta a sáskákat. De a fáraó ezúttal is megszegte adott szavát. Ekkor Isten 
megint lesújtott. Három napig fekete éjszaka vonta be az országot. Csak Gósen 
földjén sütött a nap. Az egyiptomiak mozdulni se mertek három napon át a sűrű 
sötétben. Ekkor így szólt a fáraó: 

— Menjetek innen! Csak barmaitokat és juhaitokat hagyjátok itt. 
— Nem megyünk állataink nélkül — jelentette ki Mózes. 
— Pusztulj a szemem elől — kiáltott rá a fáraó —, ha még egyszer itt látlak, 

halálnak halálával halsz! 
— Helyesen szóltál, fáraó — felelte Mózes —, engem többé nem látsz! 
Mózes Áronnal együtt kiment a pusztába. Ekkor Isten megmondta, hogy a ti-

zedik csapás lesz az utolsó. Ezért föl kell készíteni Izrael népét a szabadulásra. 
Mózes és Áron kihirdette az Úr rendelkezéseit. Mindenki úgy tett, ahogyan Isten 
akarta. Éjfélkor az Úr elküldte a halál angyalát Egyiptom földjére, hogy ragadjon 
el minden újszülöttet, a barmokét éppúgy, mint az emberekét, a rabszolga fiától a 
trónörökösig. A halál csak a héberek házait kerülte el, mert Isten utasítására a le-
vágott bárány vérével jelölték meg kapufélfáikat.  

Éjfél után egész Egyiptom hangos volt a zokogástól, jajveszékeléstől: minden első-
szülöttet megölt az Úr azon az éjszakán. A fáraó gyors parancsba adta, hogy azonnal 
menjenek ki Egyiptomból Izrael fiai, méghozzá juhaikkal, barmaikkal együtt. 

Férfi, asszony, vén és gyermek ugyanazon a napon hagyta el Gósen földjét, 
ahova hajdanán József telepítette le apáikat. Az asszonyok a ruhákba göngyölt 
sütőteknővel együtt kapták fel a kovásztalan tésztát. A nyájakat terelő sokaság 
fejvesztve menekült az egyiptomiak haragja elől. Így szabadultak ki Egyiptomból, 
a szolgaság házából a héberek az Úr segítségével, s kerekedtek föl, hogy az Ígéret 
Földjét, a tejjel-mézzel folyó Kánaánt fölkutassák. 


