
ISTEN MEGSZABADÍTJA A NÉPÉT: MÓZES TÖRTÉNETE 

 

Isten kiválasztott embereinek és néppé válásuk története Mózes II. könyvében folytatódik. Az 

itt leírt események nemcsak a zsidóság életében kulcsfontosságúak, hanem a szabadító Istent 

felismerve, számunkra is. A választott nép számára az elnyomás és a szabadítás (szabadulás) 

olyan fordulópontok, melyekhez újra és újra visszatér az Ószövetség. 

Egy hosszabb eltelt időszakról olvashatunk a könyvben, és megtudhatjuk, hogy a 70 ember, 

akik Egyiptomba érkeztek, néppé növekedtek. A pontos létszámukról nem olvashatunk, de elég 

hosszú és részletes családfák találhatók a könyvben. Sőt, a 2Móz 12,40 szerint 430 évig élt a 

nép Egyiptomban, majd a távozók számát 600.000 férfiban és a családjaikban határozza meg 

(2Móz 12,37). Valószínűleg ekkor már törzsi szövetségekben élhettek. A kutatók azt is 

feltételezik, hogy nem az egész nép, hanem csak bizonyos törzsek maradtak ekkora már csak 

Egyiptomban.1 Arról is tudósít a Szentírás, hogy az eltelt idő alatt a fáraó hozzáállása 

megváltozott az izraelitákhoz. Már nem emlékeztek József tetteire és az utódai rabszolgaként 

éltek az országban. Ramszesz és Pitóm városainak az építésére is utal a bibliai szöveg, melyet 

a kortörténészek a Kr.e. 1200-as évekhez kapcsolnak.2  

Rabszolgaság, kényszermunka, elnyomás, terror és annak a nyomorúságos következményei 

találhatók az Egyiptomból való szabadítás kezdetén. Sőt, Mózes életén keresztül találkozhatunk 

a gyilkosság bűnével és annak a következményeivel is. A Szentírásból feltételezhető, hogy 

Mózes tudta, honnan származik, és ezért követte el a tettét. Teológiailag azonban Mózes 

életének eseményein át találkozhatunk a szabadító Isten kegyelmével és vezetésével. Isten 

gondviselése látható Mózes csecsemőkori megmenekülésében, valamint abban is, hogy a 

pusztába menekülő férfi Jetrónál talál menedéket. A pusztában töltött időszaka alatt Mózes 

nemcsak családot talál (megnősül és gyermekei születnek), hanem ő maga is átformálódik. Sőt, 

Jetró hite (az egyetlen Istenben) hatással van rá. Ez alatt az idő alatt jelenti ki magát az Úr is 

számára, majd a távollét esztendei (40 év) után feladatot bíz Mózesre. Az események mögött 

folyamatosan látható és megtapasztalható az, hogy Istennek terve van, mely a választott nép 

érdekében valósul meg. Sőt, a terv megvalósításába embereket von be. Az elhívás 

legkülönlegesebb eseménye, amikor Isten bemutatkozik Mózesnek, megosztva vele a nevét. 
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Ezután Mózes vezetőként jelenik meg a népe előtt és Isten szavára közvetítőként megy a 

fáraóhoz, majd végül Isten cselekvésének eredményeként kivezeti Egyiptomból az elengedett 

népet.  

A szabadulás eseményei között több csodás elemmel is találkozhatunk. A tíz csapás, a Vörös-

tengeren való átkelés emelkednek ezek közül ki. A történések egy ünnepben, a páska ünnepében 

csúcsosodnak ki – melyet napjainkig úgy ünnepel a zsidóság, hogy a gyermekek kérdésére 

elmesélik az egyiptomi szabadulás történetét és a páska szereztetésének körülményeit. Az 

Egyiptomból való kijövetel után a pusztába megy a nép – ahol aztán Isten ellen fordulnak 

(miközben Mózes Isten törvényeiért tartózkodik az Úr hegyén), így 40 évig kell vándorolniuk 

büntetésként, míg az Ígéret Földjének a határáig elérnek. Teológiai oldalról nézve Istenről, 

valamint Isten és ember kapcsolatáról a következőket tudhatjuk meg az eseményekből: 

● Isten a leghatalmasabb. Mindenre van ereje és hatalma. 

● Meghallotta és meglátta népe szenvedését és tett azért, hogy ennek vége legyen. (Még 

ha ez emberi szemmel nézve hosszabb időbe is telt.) 

● Isten terve és a kötött szövetség folyamatosan jelen volt a nép életében. De Isten népe 

nem mindig tartotta magát az Úrral kötött szövetségéhez. 

● Isten önkijelentésében a „létezőként” nevezi meg magát. Ő olyan Úr, aki népe és a Vele 

szövetségben lévő emberek életében folyamatosan jelen van áldásaival. 

Valláspedagógiailag az egyiptomi szabadulás története fontos teológiai alapigazságokat hordoz 

a gyermekek számára. A Történetek a Bibliából c. könyv feldolgozása már nem szól a pusztai 

vándorlásról és a Tízparancsolatról, de az alsós gyermekek számára is fontosak ezek. Viszont 

a történetek elmondásakor figyeljünk arra, hogy ne domborítsuk ki a nagy számban jelen lévő 

véres eseményeket, ami félelmet kelthet a gyermekekben. Isten hatalmát, szabadító kegyelmét, 

a Vele szövetségben lévő egyénekre és népre való odafigyelését, valamint a folyamatosan 

megvalósuló tervét emeljük inkább ki.   

Az MRE általános iskolai hit- és erkölcstan kerettantervében (2012) és tananyagaiban 3. 

évfolyamon kerülnek elő ezek a történetek. 

 


