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Jákób Egyiptomban; áldásai, halála és temetése. (Gen 45,26-50,14)

Munkáltatás: 38.
Énekek: Ré. 80; 105. Jertek énekeljünk! 63; 65; 85. Harangszó 39; 44.

Bevezetés
Emlékeztek József történetére?
József Kánaán földjén lakott apjával, Jákóbbal és 11 testvérével. Jákób mindegyik fiánál jobban szerette
Józsefet, ezért testvérei irigyelték, haragudtak rá. Ráadásul József árulkodott is rájuk és nagyképűen
viselkedett, amiért annyira meggyűlölték, hogy elhatározták, megölik őt. Egyszer – amikor senki sem látta –
bedobták egy üres kútba, de József nem halt meg. Kereskedők húzták ki a kútból és magukkal vitték
Egyiptomba, ahol eladták rabszolgának. A fáraó főembere, a testőrparancsnok vette meg Józsefet. A neve
Potifár volt.
Az Úr Józseffel volt, nem hagyta, hogy baja essék, sőt észrevette Potifár, hogy József ügyes és értelmes
mindenben, amit csak rábíznak. Ezért egész vagyonának felügyelőjévé tette őt.
Isten megajándékozta Józsefet az álomfejtés képességével is, ezáltal – bár sok megpróbáltatás után - egész
Egyiptom nagy vezető embere lett, csak maga a fáraó volt nála nagyobb. Isten akarta így, hogy József 30
éves korára Egyiptom második embere legyen. József sorsa jóra fordult.
Ahogyan előre kijelentette az Úr a fáraó álmában; 7 bőséges esztendő jött, amikor bőven volt termés,
gazdagon termett a föld. József rengeteg gabonát halmozott fel és hatalmas magtárakban tárolta el, mert
tudta az álomból, hogy a 7 év elteltével 7 szűk esztendőt hoz Isten a föld összes országára, amikor nem
lesz termés és éhínség vár az emberekre.
Így is történt, súlyos volt az éhség az egész földön, ezért minden országból Egyiptomba mentek gabonát
vásárolni. Kánaánban sem volt ennivaló, ezért József apja, Jákób is Egyiptomba küldte 10 fiát élelemért.
József, a fáraó nagyhatalmú embere azonnal megismerte őket, de testvérei nem ismerték meg őt. Csak
később, amikor újra Egyiptomba jöttek, ismertette meg magát velük. Elmondta nekik; Isten irányította így
sorsát, hogy népes családja előtt jusson el Egyiptomba, népe megmaradásának eszközéül. Nagy örömmel
hallotta, hogy él még idős édesapja, Jákób. Megüzente testvéreivel, hogy jöjjön egész családjával ő is
Egyiptomba, ő, József majd gondoskodik mindannyiukról.
Egyiptom királya, a fáraó pedig egy külön földterületet ígért nekik a letelepedésre.
Történet
Amikor a testvérek hazaérkeztek Kánaánba, elmondták apjuknak, hogy halottnak hitt fia, József él. És hívja,
várja őket, azt szeretné, hogy az egész család vele együtt Egyiptomban éljen. Jákób boldogan beleegyezett
a hosszú útba, mert nagyon vágyott a Józseffel való találkozásra.
Összecsomagoltak és elindultak, de egy helyen még megálltak. Áldozatot mutattak be, mert Jákób nem
mert volna idegenbe költözni Isten ígérete nélkül. Isten azonban éjjel azt a biztatást adta, hogy bátran
mehetnek, Ő velük lesz. Így hát Jákób elindult egész családjával, fiaival, lányaival, unokáival Egyiptomba.
Magával vitte minden vagyonát és állatait is.
A találkozásnál nagy volt az öröm. Egymás nyakába borultak, és sokáig sírtak. Isten újra eggyé tette a
szétszakadt családot. József sem haragudott testvéreire, amiért annak idején meg akarták ölni, hiszen
megértette, hogy egész útja és egyiptomi felemelkedése Isten akaratából történt. Ha testvérei rosszat
akartak is neki annak idején, Isten nagy hatalma és szeretete jóra fordította a rosszat.
A fáraó, úgy ahogy ígérte, a zsidóknak adta Gósen földjét, ahol legeltetésre alkalmas füves területek voltak.
Nyugodtan élhették dolgos életüket. Múltak az évek, és a zsidók egyre többen lettek.

17 év telt el azóta, hogy Jákób Egyiptomba költözött, amikor magához hívatta fiait. József tudta, hogy utolsó
órái következnek, apjuk a halálra készül.
Ott állt testvéreivel apjuk betegágyánál és hallgatta Jákób áldást osztó szavait. Ott volt az elsőszülött,
Rúben. Simeon és Lévi, akik erőszakosságukról voltak híresek, Júda, aki a legerősebb volt közöttük. Aztán a
többi testvér: Dán, Naftali, Gád, Áser, Issakár, Zebulon, József és Benjámin. Apjuk mindannyiukra mondott
valami jellemzőt. Aztán azt kérte, hogy abba a barlangba temessék majd Kánaán földjén, amit még
nagyapja, Ábrahám vásárolt, és ott is nyugszik feleségével, Sárával együtt. Oda temették később Jákób
apját, Izsákot és anyját, Rebekát is. Aztán végigfeküdt az ágyon, és meghalt Jákób, 147 éves korában.
70 napos mélységes gyász következett Egyiptomban, ezalatt Jákób testét is bebalzsamozták, előkészítették
a hosszú útra. József engedélyt kért a fáraótól, hogy apja testét hazaszállíthassa Kánaánba. Az engedély
megérkezett. Sőt, az egyiptomi vezetők olyan nagyra becsülték Józsefet, hogy többen jelezték, elkísérik
útjára. Katonák nagy serege is ment velük, hogy ne kelljen a rablóktól tartani. Kánaán földjén elhelyezték
Jákób testét a makpélai mezőn lévő barlangba.
Ezután József visszatért Egyiptomba testvéreivel és mindazokkal együtt, akik elmentek vele apja
temetésére.
Befejezés
József továbbra is szeretettel bánt testvéreivel. Izrael egész népe jólétben élhetett Egyiptomban. József el
tudta felejteni az őt ért sérelmeket, de magától nem tudott volna igazán megbocsátani, mint ahogy mi sem
tudunk. Isten taníthat meg minket arra, hogy Ő még a minket érő rossz dolgok felett is Úr. Azt is fel tudja
használni úgy, hogy abból nekünk és másoknak is csak jó származzon.
Kérjük Istent, hogy ébressze fel szívünkben a bocsánatra való készséget, mindenben az Ő vezető kezét
lássuk!

