
 

 

 

163. Úgy állni a szeretet élő Lángolása előtt, mint Mózes  

 

Imádkozzuk a 122. számú éneket: 

  

 Most az Úr Krisztusnak drágalátos teste, 

 Itt felemeltetett szentséges szent vére, 

 A kenyér s bor színe alatt ez a titkos nagy áldozat, 

 Jézust magasztaljuk, szent, szent, szent! kiáltjuk. 

 

 Hierotheos Vlachos archimandritának az Egy éjszaka a szent hegy sivatagjában című 

könyvében van egy csodálatos vallomás a remetéről: „A remete az imából úgy bukkan fel, mintha 

égne.” Ezt Palamas Szent Gergely, a keleti egyház egyik legnagyobb misztikusa mondta. Ahogyan a 

vas izzik, amikor kivesszük a tűzből, úgy lobog a remete lelke, amikor Istennel találkozik. 

 Valahogyan úgy, amint Mózes arca ragyogott, amikor a Sínai-hegyről lejött, és a zsidók nem 

tudtak rátekinteni (Kiv 34, 29-30). 

 Ma mi mégis szeretnénk rátekinteni Mózes arcára, hogy lángra gyúljon a szívünk, hogy 

izzó lobogással áttüzesedjék a lelkünk, hogy megtanuljuk az imádságának, az Istennel való 

szeretetkapcsolatnak ezt a csodálatos módját. A Kivonulás könyve a 2. fejezettől ismerteti 

Mózes életét.  

 

 Kicsoda ez a Mózes?  
 

 1. Először is az, akit a vízből húztak ki (Kiv 2, 10). Ismerjük a történetet, most nem is 

annyira annak részletezése a lényeges, hanem a tény, hogy a vízből menekült meg. A saját 

keresztségünkre gondoljunk: mi a keresztvíz által kaptunk kimenekülést az örök halálból. Lelki 

értelemben kell nézni a dolgot: a tűz a vízből született meg. A Szentlélek tüze a keresztség vizében 

lett osztályrészünk. Keresztelő Szent János azt mondja: A bűnbánat jeléül én csak vízzel keresztelek, 

de Aki utánam jön, Aki hatalmasabb nálam, Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket (Mt 

3, 11). Szent János pedig azt írja: Hárman tanúskodnak: a (Szent)Lélek, a víz és a vér, és ez a 

három egy, tudniillik egy tanúságot tesznek az életről, az életet adó Krisztusról (1 Jn 5, 7. 11). 

 

 2. Kicsoda az a Mózes, akit mi testvérünknek tekintünk az imában? Az, akinek két 

édesanyja van: a test szerinti, meg a nagy király leánya, a fáraó leánya, akiben részvét ébredt iránta 

(Kiv 2, 6). Ezért azután gyermekévé fogadta, megmentette az életét. Úgy látszik, hogy a mi örök 

életünkhöz is kell a második Édesanya, a Boldogságos Szűz, akinek a szívében részvét ébredt 

irántunk. Ő a nagy Király leánya, és gyermekeivé fogadott minket, és királyi nevelésben részesít. 

 

 3. Ki az a Mózes, akit az Istennel való találkozásunk útján mesterünknek, példaképünknek 

tekintünk? Az, akit testvérei védelmezése miatt halálra ítéltek (Kiv 2, 15). Ekkor már másodszor 

ítélték halálra, hiszen először csecsemőkorában a fáraó ítélte el. El kell vállalnunk, hogy Mózes 

mintájára életünk árán is megvédelmezzük testvéreinket. Szent Pál úgy mondja magáról: 

Bennünk a halál működik, bennetek az élet (2 Kor 4, 12). A Krisztus halálában való részesedésünk 

végül is azt eredményezi, hogy Vele együtt élővé, illetve életet fakasztóvá válunk embertársaink 

számára.  

 

 4. Mózes az, aki a pusztába menekül, hogy életet és otthont találjon. Családot alapít, 

Jetrónak, Midián papjának a leányát veszi feleségül. Fiát Gersonnak nevezi, ami azt jelenti: 

„idegen földön jövevény voltam” (Kiv 2, 15. 21-22). Ha Mózessel egyszer mi is el akarunk jutni az 

égő csipkebokor színe alatt megjelenő Istenhez, akkor nekünk is vállalnunk kell azt a sorsunkat, 

hogy jövevények vagyunk ezen az idegen földön, hogy a mi igazi hazánk a mennyben van (Fil 3, 

20).  



 

 

 5. Mózes az, aki vizsgálódva, vagyis elmélkedve közeledett az égő csipkebokorhoz (Kiv 3, 

4). Juhait terelgette, és közben volt ideje felemelni a tekintetét a különös jelenségre: a csipkebokor 

lángol, de nem ég el. Nem ismerte fel Istent, mint ahogyan mi sem látjuk az Úr Jézus drága szent 

testét és vérét a kenyér és a bor színe alatt, de vizsgálódva, elmélkedve, hitünket, reményünket 

és szeretetünket megélve közelíthetünk Hozzá.  
 

 6. Mózes az, akihez szól az Isten, és nevén szólítja (Kiv 3, 4). Itt már egészen közel vagyunk 

a misztériumhoz, a nagy titokhoz. Amikor az elmélkedő ember a maga erejével már nem tud 

közelebb kerülni Istenhez, Isten jön hozzá közelebb. Nevünkön szólít. Isten a kezdeményező. 

Ahogyan Mózest, úgy minket is Ő vonz magához.  

 Néma csendben, áhítatban álljunk meg a lángoló, isteni szeretet előtt! (Petőfi szavaival: 

„Ottan némán, mozdulatlan álltam, mintha földbe gyökerezett volna lábam”). Vágyakozzunk arra, 

hogy Isten minket is nevünkön szólítson! Engedjük, hogy valami határtalan vidámság keletkezzen 

a szívünkben! A néven szólítás azt jelenti, hogy Isten ismer bennünket, nemcsak számon tart – vagy 

antropomorf módon kifejezve: nemcsak „száján tart” bennünket, tudniillik hogy kimondja a 

nevünket, hanem a szívében őriz, onnan, a szív bőségéből szól a szája (Mt 12, 34).  

 Gondoljunk csak vissza, hogy imádságunkban hányszor és hányszor kimondjuk Isten nevét, 

amikor imádságunk Istenhez száll. Szent örömmel, gyönyörűséggel kell konstatálnunk, hogy ebben 

az imakapcsolatban ott vagyunk mi is, mert Isten a mi nevünket ejti ki, konszekrálja bele a 

létünket az Ő világába, amikor a nevünkön szólít. Az ember személy, és ezért önállóságát, 

személyének a függetlenségét, másoktól való különbözőségét szüntelenül, újra meg újra megéli. 

Jézus tanítványa az eredeti bűn nagy hiányosságát életének tudatos önátadásával szeretné kijavítani. 

Az első ember ugyanis nem Istent, hanem önmagát tette az első helyre az életében. A krisztusi 

ember pedig önmaga helyébe Istent akarja engedni érvényesülni az életében. Szent Pál ezt így 

fejezi ki: Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem (Gal 2, 20). Az imádságban, ebben az 

Istennel való én-te viszonyban pedig – amikor kimondjuk Isten nevét –, akkor Ő helyreállítja a 

rendet, és újra kimondja a teremtő szót. Nevemen szólítva mintegy azt mondja: „Akarom, legyél, 

képemre és hasonlatosságomra alkotlak (vö. Ter 1, 26). Te az én teremtményem vagy, te az enyém 

vagy, és én gyönyörködöm benned.”  

 A sivatag csendjében tehát érdemes megállnunk az égő, lobogó szeretetláng előtt! Minél 

tovább maradunk meg ebben a csendben, annál többet élhetünk meg abból, hogy mi mindent 

jelent számunkra az, amikor Isten kimondja a nevünket, nevünkön szólít.  

 

 7. Mózes az, aki leveti saruját a szent helyen, a szent Isten előtt (Kiv 3, 5). Isten igényli tőle 

ezt a megtisztulást. Ahogyan a magyar ember a kalapját veszi le tisztelete jeléül, úgy a keleti ember 

a saruját. Nézzem meg, hogy nekem még mit kell letennem tiszteletem, imádásom, hódolatom 

jeléül. A Szent Isten ugyanis azt akarja, hogy Előtte állhassak. 

 

 8. Mózes az, aki eltakarta arcát, mert félt Istenre tekinteni (Kiv 3, 6). Akik a tábortűznél túl 

közel vannak a tűzhöz, érzik arcukon a tűz hevének sugárzását. Egy idő után már letakarják az 

arcukat, hogy óvják a hő hatásától. Milyen lehetett az az égő szeretetlángolás, Isten arcának a 

ragyogása, amely csak halványan tükröződött a csipkebokor lángjaiban? Akkor Mózes már tudta, 

hogy ki az, Aki szólt hozzá. Mert az Úr megmondta: Én vagyok atyáid Istene: Ábrahám Istene, 

Izsák Istene és Jákob Istene (Kiv 3, 6). Akkor már tudta, hogy Isten az, Aki őseit kiválasztotta, Aki 

meghívta, Aki nagy néppé akarta tenni őket, Aki megígérte: Ábrahám utódában, a Messiásban nyer 

áldást a föld minden nemzetsége (vö. Ter 15, 6). Mózes akkor már tudta, hogy az az Isten szólt 

hozzá, Aki a világmindenség Ura, aki a világ felett áll, Aki a Minden; ő, az ember pedig a semmi, a 

porszem. Bár eltakarja arcát, mégsem szalad el, bár fél Istenre tekinteni, mégis vágyódik 

ottmaradni, kész meghallgatni a hozzá szóló Istent, adjon akármilyen küldetést is számára.  

 

 9. Mózes az, akit népéhez küld az Úr (Kiv 3, 10). A népe kiszabadítására ad küldetést neki. 



 

Ahhoz, hogy az élő, szerető Lángolással, az élő Istennel találkozhassunk, kell hogy meglegyen 

bennünk is a készség: bárhová küld az Úr, bármit kér vagy elkér, mindenre készek vagyunk. 

Mózes bár tudta, hogy nehéz a küldetés, mégis hajlandó volt elvállalni azt, mert nem a maga 

erejében bízott. 

 

 10. Mózes tehát az, akinek Isten megígéri: „Veled leszek!” (Kiv 3, 12). Az Anyaszentegyház 

azóta sem tud nagyobbat kívánni Krisztus híveinek, mint hogy „Az Úr legyen veletek!” Isten maga 

ígéri meg nekünk is, hogy bárhová küld minket, velünk lesz. Istent köti az Ő szava. Ha most az 

imádságba hívott, akkor boldogan ismerjük fel, hogy Ő itt is velünk van. Jézus így mondja 

magáról: A Mennyei Atya, Aki engem küldött, nem hagy magamra sohasem, mindig velem van, mert 

azt teszem, ami kedves Előtte (Jn 8, 29). Éppen ez az isteni ígéret – „veled leszek!” – a biztosíték 

arra, hogy a küldetésünket, a hivatásunkat képesek leszünk megvalósítani.  
 

 11. Mózes az, akinek Isten kinyilatkoztatja magát: Én vagyok, aki vagyok (Kiv 3, 14). Ha 

minket, embereket meghat, amikor Isten nevünkön szólít, akkor joggal gondolhatjuk azt is, hogy 

Isten szívét is meghatja az, amikor mi az Ő nevét mondjuk ki. Valahányszor elkezdjük a 

Miatyánkot, ezt a nevet idézzük fel: Aki vagy, Aki a mennyekben vagy, Te vagy a mi Atyánk. 

Valahányszor kimondjuk ezt a szent nevet, „Aki vagy!”, Mózes és Isten találkozása élményének 

kellene megismétlődnie a lelkünkben; annak a lángolásnak, amellyel az imádkozó ember 

szívének a lángolása beleolvad az isteni szeretetlángolásba, egyesül vele. Mint a két gyertya 

lángja egybeolvad, amikor egymáshoz érintik, úgy kell a mi imádkozó lelkünknek is Isten 

lelkével eggyé lobognia, egymásba ölelkeznie. Akkor az imádságban a mi lelkünk is annál az 

Istennél van, Aki a mennyekben van. Amikor az imában Jézus tanítása szerint az Atyához fordulunk, 

akkor hittel kell megélnünk, hogy mi is ott vagyunk Vele a mennyben. Azért lesz meg Isten akarata 

itt a földön általunk, mert már itt a földön mennyei életet kezdünk élni, annak az embernek az 

életét, akit betölt az Istenség, aki egy Lángolás az Istennel, akár a mennyben, akár a földön. 

 

 12. Mózes az, akinek segítőtársat ad Isten Áron személyében. Azt mondja: Én majd téged is, 

őt is segítelek a beszédben és megtanítalak arra, hogy mit kell tennetek (Kiv 4, 15). Ahhoz, hogy 

tudjunk Istenhez beszélni embertársainkról, illetve Istenről beszélni embertársainknak, az Úr a 

szenteket adja segítségül nekünk. Ők megtanítanak arra, hogy mit kell gondolnunk, 

mondanunk és cselekednünk. Megtanítanak arra, mit kell tennünk, hogy a Szent Isten, az élő 

Szeretetlángolás eluralkodhasson bennünk.  

 

 13. Mózes az, aki az Úr erejével kivezeti Isten népét a rabságból a víz által (vö. Kiv 14, 15-

31). A keresztvíz által mindnyájan megszabadulunk a rabságból a mi Mózesünk, tudniillik 

Jézus Krisztus vezetésével. Kövessük Őt tűzön-vízen át! Buzdítsuk a félénkeket, a csüggedőket, a 

közömbösöket, a lanyhákat, a buzgókat! Menjünk együtt! Jó példánk mindig hat, megerősít, lendít. 

Ha pedig mi magunk vagyunk kicsinyhitűek, szomorkodók, gyengék vagy elfáradtak, akkor 

tekintsünk a nagyobb testvéreinkre, a szentekre! Kapaszkodjunk beléjük, amint a kisebb testvér 

megfogja a nagyobb testvér kezét. Akkor mi, Isten népe egymást segítve tudunk átjutni a 

menekülést nyújtó Túlsó Partra, ahol Isten szövetséget köt velünk. 

 

 14. Mózes az, akihez a sűrű felhőben (Kiv 11, 9) és a tűzben szólt az Úr (Kiv 19, 18), és 

általa szövetséget kötött népével. Nem baj tehát, ha a lelki élet éjszakája vesz körül, és nem látjuk 

az Úr arcát, mert mi már tudjuk: a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság Jézus 

Krisztussal valósult meg (Jn 1, 17). Ez már az Újszövetség, amelyben Isten kegyelmet ad, vagyis 

szeretetből önmagát ajándékozza, hogy legyen életünk. 

 

 15. Mózes az, aki által az Úr kenyeret és vizet ad népének (vö. Kiv 16, 4; 17, 6). A mi új 

Mózesünk, Jézus által pedig nem csupán kenyeret és bort ad, hanem annak külső színe alatt az Ő 

testét és vérét adja ajándékba, hogy életünk legyen, hogy el ne tikkadjunk a pusztában, az Ígéret 



 

Földjére való vándorlásunk folyamán.  

 

 16. Mózes az, akinek közbenjáró imájára a nép győzedelmeskedik (vö. Kiv 17, 11). Amikor 

Mózes imára kitárt karja elfárad, Áron és Hur két oldalról megtámasztják, segítenek az 

imádságban (vö. Kiv 17, 12). Ha elfárad a kezünk vagy a lelkünk, amikor kitárjuk az 

imádságra, akkor kérjük meg a védőszentjeinket, szent őrzőangyalunkat, égi Édesanyánkat, 

testvéreinket, és akkor ők segítenek, hogy Mózes mintájára ki tudjunk tartani az imádságban, hogy 

népünk, vagyis Isten népe – amelyhez tartozunk – győzedelmeskedjék a gonosz lélek ellen vívott 

harcban.  

 

 17. Mózes az, aki képviselte a népet Isten előtt, és az ügyeiket Isten színe elé vitte (vö. Kiv 

18, 8). Ebben a Mózes lelkületével való imádságban az Úr nekünk is hasonló feladatot ad: 

képviselni népünket, ügyeit Isten elé vinni. Akkor az imádságban nemcsak egyedül mi találkozunk 

az Úrral, hanem a testvéreinket is belevonjuk ebbe az élő Szeretetlángolásba. Akkor nemcsak mi 

bukkanunk fel úgy az imából, mintha égne a lelkünk, hanem a testvéreinket is betölti ez a 

Szeretetlángolás! 

 

Befejezésül a 8. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Bűnös néped sírva kiált Hozzád, ne takard el üdvösséges orcád! 

 Jöjj, apaszd el könnyeinknek kútját, igazítsd el üdvösségünk útját! 

 


