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Elhagyta Egyiptomot Izrael népe. A menekülőket a Vörös-tenger pusztájába 

vezette az Úr; nappal felhőoszlopként, éjszaka pedig tűzoszlopként haladt a né-
pes tömeg előtt. Azért választott kerülő utat, hogy megtévessze a fáraót. 

Amint hírül vette Egyiptom királya, hogy a héberek eltévedtek a pusztában, 
hadba szólította seregét. Minden szekérre három harcos jutott. Maga a fáraó is 
harcba szállt. Gyors vágtában közeledett az egyiptomi férfiak roppant serege, 
hogy visszatérítse a szolganépet. 

Izrael fiai a feléjük tartó lovasok és harci szekerek láttán így kiáltottak az Úrhoz: 
— Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Jobb szolgálni, mint halálra jutni 

a pusztában! 
— Mondd Izrael fiainak, hogy keljenek útra — szólt Mózeshez az Isten. — 

Te pedig emeld föl vessződet, és válasszad a vizet kétfelé, hogy átkelhessen a nép 
a tenger közepén. 

Hatalmas felhőoszlopként magasodott az Úr a menekülők és az üldözők tá-
bora közé. Éjjel tűzoszlopként szórta a fényt. Közben keleti szelet támasztott, s 
azzal korbácsolta a tengert, míg ketté nem vált a víz. Izrael fiai sértetlenül men-
tek át a tenger közepén. Jobbról és balról kőfalként magasodtak körülöttük a 
hullámok. Az egyiptomiak utánuk vetették magukat, de csakhamar alább hagyott 
a harckocsik sebessége, s így nőttön nőtt a távolság a két tábor között. Amikor a 
héberek kiértek a túlsó partra, Mózes ismét fölemelte vesszejét, s a Vörös-tenger 
föltornyosult hullámai azonnal visszahulltak, a víz pedig elborította a fáraó sere-
gét, amely a tengerbe nyomult. 

A csodás menekülés láttán Mózes énekbe kezdett. Vele együtt dicsérték az 
Urat a férfiak. Hangjuk betöltötte a pusztát: 

Erősségem az Úr, az én Istenem, 
Őt dicsérem, magasztalom. 
Az ellenség így szólt: 
„Űzöm! Utolérem! Zsákmányt osztok! Bosszút állok!” 
Berohantak a fáraó harcosai a tengerbe, 
De az Úr rájuk zúdította a hullámokat. 
Izrael fiai épen keltek át, bántódás nélkül, 
A futó habok falként szilárdultak kővé Isten leheletétől. 
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Kegyelmeddel vezeted, Isten, választott népedet, 
Hatalmad viszi táborodat Kánaán földjére. 
Miriám prófétaasszony, Mózes és Áron nővére dobolni kezdett, és táncra per-

dült örömében. Az asszonyok vele együtt verték a dobot, kerekedtek táncra. 
— Énekeljetek — buzdította asszonytársait Miriám —, adjatok hálát az Úr-

nak, amiért kimentett bennünket a rabságból! 
Az asszonyok hálaadó éneke is fölszállt a magasba. Izrael népe tovább vándo-

rolt. A Vörös-tenger mentén haladt dél felé, Súr pusztáján keresztül, de vizet se-
hol sem talált. Három nap múltán végre vízre bukkantak, de az olyan keserű volt, 
hogy nem ihattak belőle. Ekkor Mózes az Úr tanácsára egy fát vetett a vízbe, 
amitől a víz menten megédesült. Az emberek és barmok szomjukat oltották, 
majd ismét útra keltek. Párán pusztáját járva  gyönyörű oázisra találtak. Tizenkét 
forrást és pálmafát számláltak, amikor tábort ütöttek. 

Jó alvás, pihenés után tovább folytatták útjukat. De a pusztának se vége, se 
hossza nem volt. Az egész tábor éhségtől szenvedett. Dühösen támadtak az el-
keseredett emberek Mózesre és Áronra. 

— Inkább maradtunk volna Egyiptomban, a húsosfazekak mellett — jajve-
székeltek —, minthogy éhen haljunk a pusztában! 

Az Isten látta, milyen nagy a felzúdulás, ezért Mózessel így üzent: 
— Az Úr gondoskodik rólatok. Este húst kaptok ezentúl, reggel meg kenyeret. 
Úgy is lett. Este fürjek lepték el a tábort. Reggel pedig, amint fölszikkadt a 

harmat, látható lett az aprószemű darához hasonló manna. Édes volt, akár a 
mézespogácsa, a bőven juttatott fehér kenyér,   mellyel az Úr táplálta a sokasá-
got. Hús és kenyér volt már elegendő, és Izrael fiai tovább vándoroltak. De ivó-
vizet nem találtak, s a szomjúságtól majd elepedtek. Gyermeksírás, állatbődülés 
és férfiak fenyegetőzése verte föl a tábort. 

— Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? — támadt Mózesre a tömeg vad 
indulattal. — Azért, hogy szomjan haljunk? 

— Mondd, mit tegyek? — kiáltott fel Mózes az Úrhoz. — Mindjárt megkö-
veznek a szomjazók! 

Isten parancsára Mózes maga mellé vette a véneket és elment a közeli hegy-
hez. Ott vesszőjével megérintette a hegy oldalát, s forrást fakasztott a sziklából. 
A nép haragja elcsitult: szomját oltatta ember, állat. 

Bár a lakott településeket Izrael fiai messze elkerülték, amint Refidimhez ér-
keztek, sereggel támadtak rájuk az amálekiták. Mózes rögtön megbízta Józsuét, 
hogy vegyen maga mellé fegyveres férfiakat és ütközzön meg az ellenséggel. Így 
is történt. Míg Józsué a bátor férfiak élén fölvette a harcot Amálek seregével, 
Mózes a közeli hegytetőn állt fölemelt karral. Amint lankadni kezdett az ereje, s 
keze lehanyatlott, mindjárt erőre kapott Amálek. Ekkor az éltes vezér karjait 
megtámasztották, és a hadiszerencse megfordult. Mózes mindkét karját föl-
emelve tartotta naplementéig, Józsua pedig fényes győzelmet aratott az amá-
lekiták fölött. 
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A vándorlás harmadik hónapjában Izrael népe a Szinaj pusztába érkezett, és 
tábort ütött a hegy lábánál. Harmadnapra, virradatkor hatalmas mennydörgés tá-
madt és villámlás a hegytetőn. Az Úr tűzben, erős kürtzengés közepette szállt alá 
és a Szinaj csúcsáról, a gomolygó füstfelhőből így szólt a táborhoz: 

— Én, az Úr vagyok a te Istened, aki téged kihoztalak Egyiptom földjéről, a 
szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem. 

A táborba gyűlt sokaságot félelemmel töltötte el a kürtzengés meg a füstölgő 
hegycsúcs. Megrendülve hallgatták a héberek Isten szavát. Az Úr kihirdette előt-
tük törvényeit és átadta Mózesnek a két kőtáblára vésett tíz parancsolatot, hogy 
azt Izrael népe betartsa. 

A Szinaj hegy lábától Izrael fiai tovább vándoroltak a  tejjel-mézzel folyó Ká-
naán felé. Útközben támadóikat és ellenségeiket legyőzték. Lépteiket az Úr ve-
zette: nappal felhőoszlopként, éjjel tűzoszlopként járt a bolyongók előtt. Hosszas 
vándorlás után sátrat vertek. Mózes minden törzsből kiválasztatta a főembereket, 
és az Úr rendelése szerint elküldte őket Kánaán kikémlelésére. 

Dél felől közelítették meg tizenketten az Ígéret Földjét, és azt tapasztalták, 
hogy bővizű patakok, tiszta források és mély folyók hálózzák be a vidék hegyeit-
völgyeit. Gazdagon termett a búza, árpa, szőlő, füge és gránátalma, mert vizét a 
föld az ég esőjéből itta. Nem kellett öntözni a termőföldet, mint Egyiptomban. 

— Milyen a föld, amit az Úr ígért? — kérdezték a főemberektől, amint vissza-
jöttek. 

— Jó az a föld, melyet Istenünk ad nekünk — válaszolták, és eldicsekedtek a 
völgyben szakasztott gyümölcsökkel: a gyönyörű fügével és gránátalmával meg a 
szőlőfürttel, melyet rúdra kötöztek, de így is alig tudták ketten elcipelni. 

— Jó a föld, ám a városok nagyok — tették hozzá szomorúan —, és meg 
vannak erősítve. Nagy termetű óriások lakják Kánaánt, akik mellett mi szúnyo-
gok vagyunk. 

Ekkor fejéhez kapott az egész tábor, jajongott és zúgolódott. 
— Miért hoztál ki Egyiptomból? — lángolt fel Mózes ellen a harag. — In-

kább térjünk vissza a szolgaság házába, minthogy elhulljunk az óriások kezétől! 
Az Úr ekkor ismét megmutatta Izrael fiainak, hogy milyen hatalmas. Erőt 

adott ahhoz, hogy az útjukat álló népeket legyőzzék. Amint a tábor elérkezett a 
Jordán folyóhoz, Mózes fölment a Nébó hegyére. Érezte, hogy közeleg már vég-
órája. A szirttetőről tekintete bekalandozta a tenger határolta, pálmafákkal ékes 
gyönyörű Kánaánt. 

— Íme a föld, ahova beviszem Izrael népét — mondta az Úr Mózesnek —, 
utódaidé lesz Kánaán, amint megígértem. 

Mózes örökre behunyta a szemét, de tanítása halála után is úgy táplálta a nép 
szívét, mint aszott földet az eső, mint harmat a füvet, mert az Urat magasztalta, 
és hitet, bátorságot öntött szolgasort elhagyó népébe, amely sok megpróbáltatás 
és szenvedés után visszafoglalta ősei honát, a tejjel-mézzel folyó Kánaánt. 


