
10. oldal 2006. február

TEGYETEK CSODÁT

Na végre itt az alkalom
te kérted Fáraó
hát lásd
s csodáld
mit tesz az Isten
Áron vedd azt a vesszõt
vedd azt a botot
kígyó lesz belõle

Uram
mi történt csodáddal?
A fénye megtörött
varázslók kígyóival
van tele a csarnok

(De nézd
a mi kígyónk
elnyeli amazokat.
Áron, te érted ezt?)

BÉKÁK

Rettenetes volt Uram! Ezek a békák...
De végre megmozdult a Fáraó: “Könyö-
rögjetek az Úrnak!” Erre vártam! Tudja
már, hogy te vagy az Úr. Mikorra kö-
nyörögjek érted? - kérdeztem tõle kissé
meglepõdve.

Holnap eltünnek majd a békák s me-
gyünk, megyünk, megyünk

AZ ISTEN UJJA EZ (2Móz 8:19)

Köszönöm Uram!
Nekem is jól jött
a varázslók ijedt felismerése:
az Isten ujja ez.
Bár én eddig is tudtam,
hogy te vagy az Úr.
Faraó mostmár engedni fog.
Kígyók - vér - békák és tetvek
Fáraó - varázslóid
tovább nem nevetnek rajtunk
s rajtad sem Urunk,
mert látják,
ilyedten deklarálják:
az Isten ujja ez!

HOGY MEGTUDD, hogy én vagyok
az Úr ezen a földön (2Mózes 8:22)

Nehéz, keserû pirula lesz ez a Fáraó-
nak. Te vagy az Úr az õ földjén is.
Nekem nagyszerû, de neki? Eddig azt
hitte, õ a mindenható, az isten: élet - ha-
lál ura. Egyszerre minden megváltozott
volna?

“NEHÉZ AJKÚ VAGYOK” (2Mózes 6:12)

Újra meg újra beleesünk ebbe a csapdába: azt hisszük, hogy rajtunk múlnak az
eredmények.

Nem megy, mert nehéz ajkú vagyok. Így születtem, nem tehetek róla. Ha jobban
tudnék beszélni, ha szebben tudnék énekelni, ha megnyerõbb lenne a tekintetem, ha
kicsivel nagyobb lennék, ha tanultabb, bölcsebb, szorgalmasabb, ha kitartóbb
lennék...

Hogy hallgatna rám a Fáraó, holott én nehéz ajkú vagyok?
Nem tehetett róla Mózes, hogy nehéz ajkú, talán dadogós volt, hogy nem tudta

gyorsan kívánatos formába önteni gondolatait.
De jó is, hiszen még azt hihette volna, amit mi. Hogy menne az, hogyha jobban,

ha szebben, ha gyorsabban, ha hangosabban, ha nagyobbat kiáltva-ugorva-ütve, ha
megfontoltabban, ha tüzesebben...

Nehéz ajkú vagyok...
Ha ismerte volna Mózes Pál küzdelmeit saját gyengeségeivel, melyekrõl - hosszú

vívódások után végül is ezt mondta: amikor erõtelen vagyok, akkor vagyok erõs
(2Kor 12:10), vagy olvashatta volna Ézsaiás szavait: néztünk reá, de nem volt
ábrázata kívánatos (Ézs 53:2).

Dehát ki tudja, segített volna-é neki, hisz nekünk sem segít, amíg azt hisszük,
hogy azért nincs szabadulás, mert Mózesünk nehéz ajkú, nehéz fejû, kicsi vagy
éppen nagy, mert magyar, mert szegény, sovány vagy kövér, mert megjelenése
jelentéktelen. Herjeczki Géza

(még jó hogy Áron itt van velem)

kemény a Fáraó szíve
de még keményebb az Úr

nagyobb
nincs hozzá fogható

nincs hozzá hasonlítható
a földön

VALAHOGY MÁSHOGY

Nincs valami más módszered Uram?
Úgy fáj úgy terheli szívem
e sok egyiptomi
meg midenféle idegen
szenvedése és halála
Nem lehetne valahogy máshogy
vinni ki innen népedet?

Várj még, Mózes, ne siess!
Képzelõdöm
vagy te mondod ezt Uram?
Tervem öröktõl fogva kész van
ha itt lesz az idõ
eljön Õ
Aki majd máshogy cselekszik
Õ majd elvégez mindent.
Õ hal meg majd - mindenkiért
hogy minden hívõ éljen
zsidó meg egyiptomi
meg mindenféle nép
élhessen és reméljen

csak várj
még nem jött el az az óra
de hidd el eljön
itt forog kezemben
a mutatója

Egyszerre? Hiszen régen is Te voltál
az Úr, csak nem tudták.

Most sem tudják még, se a Fáraó se a
nép. De látni fogják, mert jönnek már a
bogarak. A te bogaraid Uram, nem az õ
szent bogaraik.

NINCS HOZZÁM HASONLÓ AZ
EGÉSZ FÖLDÖN. (2Mózes 9:14)

hogy megtudd! hogy megértsd!
elfogadd!

Uram, nekem se könnyû
hát még nekik

döghalál / fekélyek / jégesõ
nekünk se könnyû

pedig Gósent
mindeddig elkerülted
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