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Az egyiptomi szolgaság. (Gen 50,24-Ex 1,22)

Munkáltatás: 40.
Énekek: Ré. 6; 77; 256; 380. Jertek énekeljünk! 141; 173. Harangszó 39; 44.
Bevezetés
Amikor Jákób temetéséről visszatértek Egyiptomba, József egészen megbékélt testvéreivel. A zsidók
jólétben éltek Gósen földjén. Elmúlt az éhség, volt termés bőven, mert eső is volt. A Nílus rendszeresen
kiáradt, iszaphordalékától termékeny volt a föld.
Aztán lassan meghaltak Jákób fiai. Hogy milyen sorrendben, azt nem tudjuk, erről nem ír a Biblia.
Amikor József érezte halálának közeledtét, meghagyta utódainak, hogy az ő testét is balzsamozzák be, és
ne hagyják Egyiptomban, mert Kánaán földjén akart pihenni, mint ősei. Halálakor, akik körülállták, meg is
ígérték, hogy kérésének eleget tesznek.
Történet
Izrael fiai a Nílus deltájában, Gósen földjén éltek. Gyorsan szaporodtak , az egyiptomiak között külön néppé
fejlődtek és nagyon megerősödtek. De nem keveredtek az egyiptomiakkal, mert Isten Ábrahám utódainak
külön feladatot szánt.
Közben meghalt az a fáraó, aki jól ismerte és kedvelte Józsefet, s azok is, akik tudták, hogy József mekkora
szolgálatot tett az országnak. Az új király nem sokat tudhatott arról, hogyan kerültek a héberek országába,
és arról sem, milyen sokat jelentett Egyiptomnak József áldott kormányzása annak idején. Nem akart tudni
a héberek különleges kapcsolatáról az Úrral.
Félni kezdett tőlük a fáraó, mert azt gondolta, hogy Isten tehetséges és erős népe egyszer ellene fordul,
ezért rendeleteket hozott ellenük. Rabszolgamunkára fogták őket, a fáraó hatalmas raktárvárosainak
építésén kellett dolgozniuk. A legnehezebb munkákat végeztették velük és ütötték – verték őket. Minden
lehetséges módon nehezíteni akarták az életüket, hogy ne jelentsenek veszélyt az egyiptomiak számára.
A király terve azonban kudarcba fulladt. Az elnyomás ellenére a héberek száma tovább nőtt, nagyon sok
egészséges gyermekük született.
Ezért a fáraó újabb szörnyű tervet eszelt ki. Magához hívatta azokat a bábákat, akik a héber asszonyok
szülésénél segédkeztek. Megparancsolta nekik, hogy minden héber újszülött fiút öljenek meg. A lányok
életben maradhattak, mert azt gondolták, ha majd férjhez mennek az egyiptomiakhoz, könnyebben
elfelejtik, hová is tartoznak valójában.
Azonban a két bába – Sifrá és Puá – nem tették ezt meg. Félték az Istent, ami azt jelenti, hogy inkább az Ő
parancsait teljesítették, mint az emberét, még ha Egyiptom királya volt is. Istennek engedelmeskedve
mindig életben hagyták a héber fiúgyermekeket is, a fáraónak pedig azt mondták, azok már azelőtt világra
jönnek, mielőtt ők odaérnek.
De a fáraó nagyon aggódott Izrael népének sokasodása miatt, és ezután már mindenkinek megengedte,
hogy az újszülött fiúkat büntetés nélkül a Nílus folyóba dobhatják.
Nagy rémület lett úrrá a héber családokban, ahol gyermeket vártak. Mindenki azért imádkozott, bárcsak
kislánya születne.
Befejezés
De Izrael egész népe félt és aggódott. A fáraó azt akarta, hogy mind kevesebben legyenek, mert tartott a
lázadástól nehéz sorsuk miatt.
Nehéz időkben mindannyiunk szíve aggódással van tele. Mi lesz velünk?
Úgy tudjuk reménységgel várni sorsunk jobbra fordulását, ha hisszük, hogy a ránk zúduló rossz mögött ott
van Isten, Őt bármikor segítségül hívhatjuk.

