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SZÁJHŐS, VAGY HITHŐS VAGY?
2Mózes 2,1-10.
KEDVES TESTVÉREIM!
BEVEZETÉS
Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leányutódját. Az
asszony teherbe esett, és fiút szült. Akár egy gyönyörű romantikus regény is kezdődhetne ezekkel a sorokkal, de ha felidézzük e szerelem komor történelmi hátterét, akkor gyorsan kijózanodunk!
József halála után Izráel népe egyre gyarapodott. Gósen földjén viszonylagos elszigeteltségben élhettek, az egyiptomi szokásoktól és vallástól távol. De: Új király
került azonban Egyiptom élére, aki már nem ismerte Józsefet. A fáraó először
sanyargatni kezdte, rabszolgamunkára fogta Izráel népét. De mennél jobban sanyargatták őket, annál inkább sokasodtak és terjeszkedtek, úgyhogy félni kezdtek Izráel fiaitól. Ezért a fáraó megparancsolta a héber bábáknak, hogy öljenek
meg minden megszülető fiúgyermeket. De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy, ahogyan Egyiptom királya meghagyta nekik, hanem életben hagyták a fiúgyermekeket. Emiatt a fáraó még kegyetlenebb parancsot adott: … megparancsolta egész népének: Minden újszülött héber fiút dobjatok a Nílusba, csak
a leányokat hagyjátok életben!
Ebben a komor történelmi pillanatban találkozott tehát az előbb már említett héber
férfi és nő, Amrám és Jókébed, és született meg harmadik gyermekük, aki Mózes
néven vonult be Izráel történetébe.
Ma, mint ahogyan az gyerekek műsorából is hallottuk: elsősorban az édesanyákat
és a nagymamákat köszöntjük. Május első vasárnapja az édesanyák vasárnapja.
Ezért szól az igehirdetés ma egy édesanyáról, Jókébedről, aki félelmetes korszakban vívja meg a maga hit-harcát. Élete mindannyiunk számára példa lehet, függetlenül attól, hogy fiatalok vagy idősek, nők vagy férfiak, családosak vagy egyedülállók, édesanyák vagy édesapák vagyunk.
HONNAN VOLT EREJE?
A Mózes születése körül játszódó történetét olvasva, a felületes szemlélő számára
annyi érthetetlen esemény történik. A történt szereplői, különösen Mózes anyja: Jókébed, annyi furcsa dolgot cselekszik, ami mind ellene megy a józan észnek!
Mózes szülei úgy vállalják harmadik gyermeküket, hogy tisztában vannak vele, ha
fiúk születik, a fáraó ítélete miatt, meg kell halnia. Majd, amikor megszületik a gyermek, három hónapon keresztül rejtegetik. Csak sejteni tudom azt a rettegést, amiben három hónapon át élt az egész család. S felfoghatatlan, hogyan sikerült titkolniuk egy újszülött létezését! Megdöbbentő az is, hogy egy édesanya, kiviszi három
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hónapos gyermekét a Nílus partjára, készít egy gyékénykosarat, majd beleteszi ezt
a magatehetetlen kisdedet, és a vízre bízza, vigye, ahová vinnie kell. S az is olyan
döbbenetes, hogy utána képes úgy felnevelni ezt a gyermeket, hogy tisztában van
azzal, hogy a fiú valószínűleg sohasem tudhatja meg az igazságot: ő nem a dajkája, hanem az édesanyja volt.
Miért cselekszi ezeket és miért így ez az asszony? Honnan volt ereje mindazt megtennie, amit tett? Mert nem kérdés, hogy erő kellett ahhoz, hogy gyermeket szüljön.
Erő kellett ahhoz, hogy rejtegesse ezt a gyermeket. Micsoda erő kellett, hogy levigye a Nílushoz és a vízre téve elengedje az addig rejtegetett gyermeket. De ahhoz
is erő kellett, hogy édesanyaként elfogadja azt, hogy fia életében mindig is csak a
jelentéktelen második lesz, egy szoptatós dajka, akire talán emlékezni sem fog ez
a gyermek. Honnan volt és miből táplálkozott ez a hihetetlen erő, ami elegendő
volt mindahhoz, amit tennie kellett?
HIT ÁLTAL
A kérdésünkre akár lehetne az is a válasz, hogy a szeretet és az anyai ösztönök
vitték előre Jókébedet. De többről van itt szó! A Zsidókhoz írott levél híres 11. fejezetében ezt olvassuk: Hit által rejtegették Mózest születése után három hónapig
szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától.23.
Hit által… Ebben a két szóban benne van minden, ami egyszerre érthetővé teszi
mindazt, amivel az előbb még értetlenül álltunk szemben! Honnan volt és miből
táplálkozott Jókébed hihetetlen ereje, ami elegendő volt mindahhoz, amit tennie
kellett? Jókébed erejének titka egyszerűen ez: hit által tett mindent, amit tett. Hit
által születik Mózes, hit által rejtegetik három hónapig a szülei, hit által teszi őt anyja
a Nílusra, hit által képes vállalni a dajka szerepét.
Hit által… A legtöbb ember nem értékeli sokra a hitet. Szép dolog, jó dolog hinni, kell
valami, ami reményt ad, elviselhetőbbé teszi a valóságot. De hit legtöbbször nélkülözi a realitást és éppen ezért a gyakorlati életben használhatatlan. Hinni csak a
templomban kell! – mondogatják, de ha kilép az ember a templom ajtaján, akkor
visszalép a valóságba, ahol már nincsen helye másnak csak a józan észnek. Jókébed története éppen azt mutatja meg, hogy mennyire gyakorlati jelentősége van

a hitnek, hogy mit jelent a hit a földi realitások világában, mit jelent hit által élni,
cselekedni, remélni, számítani, tájékozódni és győzni a földön, a mában, a mindennapok világában. 1
Hiszen ebben a történetben kívülről nem látszik más, mint az, hogy szereplői, különösen Mózes édesanyja: Jókébed, folyamatosan szembe megy a realitásokkal.
Kezdve attól, hogy összeházasodnak egy olyan korban, amikor mindenki azért
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küzdött, hogy túl éljen. Az a kor nem kedvezett a családalapításnak, a gyermekvállalásnak. Ott és akkor nem volt jövő, nem voltak kilátások, a rabszolgamunkával, a
fiúgyermekek elpusztításával terhelt jelenben, a könyörtelen és embertelen hatalom szorításában, egészen más volt a realitás. De Amrám és Jókébed képes túl
látni a jelen realitásán, és ahelyett, hogy elcsüggednének, ahelyett, hogy feladnák,
inkább bátran szembe mennek a valósággal, és gyermeket vállalnak, reménységben rejtegetik a gyermeket, majd a Nílus kiszámíthatatlan hullámaira bízzák.
Így mutatkozik meg a hit az élet realitásai között! Megérteti, hogy néha nem az a
valóság, amit látunk, és erőt ad a lehetetlennek látszó utakhoz, reménységet ébreszt, tettekre sarkall, mert segít tovább látni az élet realitásain.
A HIT REALITÁSA
Amit Jókébed és férje tesz az nem józanságot nélkülöző vakhit vagy őrült fanatizmus! Jókébed és férje egy másik realitás, a hit alapján cselekszik! Arra az alapra
építették fel az életüket, arra nézve tesznek mindent, hogy Isten nagyobb, mint az,
ami körül veszi őket! Hogy annak az Istennek, akiben ők hisznek, és akiben ők bíznak semmi sem lehetetlen! Nem tudják mi vár rájuk, amikor összeházasodnak, amikor gyermeket vállalnak, amikor rejtegetik ezt a gyermeket, amikor Jókébed a Nílusra bízza fiát, amikor vállalja a dajkaságot. De hiszik, hogy Isten ott van, jelen van,
és cselekedni fog!
A HIT HARCA
S miközben olvassuk Jókébed és férje történetét úgy tűnhet előttünk, hogy az, amit
tesznek, az milyen könnyű! Egyik lépés a másik után, fütyörészve haladnak előre!
De a valóság az, hogy itt minden lépés harc! Egyik csata a másik után! A látható
valóság harca a hit realitása ellen! Ki az erősebb? Kit látunk erősebbnek az adott
pillanatban? A fáraót vagy Istent? A nagyon is lehetséges következményektől tartó
félelmet vagy Istent?
Ha voltál már ilyen helyzetben, amiben ők, akkor tudod, hogy ez egy rettentő komoly küzdelem! Amikor az élet látható valósága, az ember által gondolt realitás,
ütközik a hit valóságával. Egy betegségben, egy mélységben, egy válaszút elé érkezve, egy kapcsolatban gyötrődve, egzisztenciális kérdések között vergődve.
Higgyek és bízzam magam Istenre vagy cselekedjek az által, ami jónak gondolok,
amit valóságnak vélek? Amikor minden kényszerít, hogy nincsen idő várni, nincsen
idő várni az Úrra, hanem azonnal cselekedni, lépni, dönteni kell? Ha voltál már ilyen
helyzetben, akkor tudod, hogy ez egy izzasztó küzdelem. Kiben bízzunk most? Ki-

nek engedjünk? Kire hallgassunk?
KINEK LÁTOD ŐT?
Minden azon múlik, hogy kinek látod Istent, akiben bízol. És azon, hogy mit jelent
számodra ez az Istenbe vetett bizalom. Mert hitünk és bizalmunk értéke, minősége
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és ereje nem a jó időkben, hanem éppen, hogy a válságos időkben mutatkozik
meg. A nehézségek, a kihívások között, amikor életünk látott és érzékelt valósága
egyszer csak feltéteti velünk a kérdést: na, hogyan tovább? Egy rossz szójátékkal
élve: ilyenkor derül ki az, hogy száj hősök vagyunk-e, vagy képesek leszünk hit hő-

sökké válni!
BEFEJEZÉS
Jókébed története megtanít arra, hogy talán egy egész nemzedék sorsának jobbra fordulása áll, vagy bukik azon, hogy a mai szülők, édesapák és édesanyák,
nagymamák és nagypapák, tehát mi így mindannyian, hithősökké tudunk-e válni
a hétköznapokban! Képesek leszünk-e a látható és körülöttünk kibontakozó vagy
nagyon is létező társadalmi és emberi realitások között, hit által nagyobb tartva
azt, akinek hittünk, akiben bízunk? Isten segítsen ebben mindannyiunkat! Így legyen! Ámen.
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