10. 16.

Az utolsó éjszaka és a kivonulás Egyiptomból. (Ex 12,21-39)

Munkáltatás: 48 – 49.
Énekek: Ré. 105; 111; 167; 183; 184. Jertek énekeljünk: 131; 132, 141; 153. Harangszó 47; 51;
53.

Bevezetés
Mózes és Áron hiába kérte a fáraót, hogy engedje el a zsidókat, ő nem járult ehhez hozzá. Alighanem
sejtette, nem jönnének vissza többé, Egyiptom pedig kényszermunkások nélkül maradna. De nem tudta,
hogy a héberek Istene – akit ő nem sokra becsült – megszabadítja népét, csak ezért neki és az
egyiptomiaknak nagy árat kell fizetniük.
Történet
Mózes újra összehívta a nagycsaládok vezetőit. Elmondta nekik, hogy elérkezett az idő, másnap
megszabadulnak Egyiptomból. Isten az utolsó csapást fogja mérni Egyiptomra, melytől ők is csak úgy
menekülhetnek meg, ha betartják Isten parancsait. Mózes ezután részletesen elmagyarázta a zsidóknak,
mit kell tenniük.
Az asszonyok szétszéledtek, felkeresték egyiptomi szomszédaikat, és edényeket kértek tőlük. Amikor azok
meghallották, hogy indulni készülnek, elhalmozták őket útravalóval, némelyek még ékszereket is adtak.
A férfiak minden családban levágtak egy fiatal bárányt. Ahol kevesen voltak, ott két család állt össze.
Mielőtt enni kezdtek, a bárány vérével meghintették az ajtófélfa két oldalsó és felső fáját is. Előre
megmondta Isten, hogy ezeknek a házaknak a lakóit nem éri bántódás az éjjel.
Mindenki úgy volt öltözve, mintha azonnal indulni kellene. Sietve ettek, és nem hagytak meg semmit. Ami
maradt, azt tűzre vetették, hogy elégjen – így parancsolta Isten. Kezük ügyében volt a botjuk, amivel az
állatokat szokták terelni, illetve amire az idősek támaszkodtak.
Már késő éjszaka volt, amikor kiáltozásra, jajgatásra lettek figyelmesek. Bekövetkezett az utolsó csapás,
amiről Isten Mózesnek beszélt. Az egyiptomi családokban meghaltak az elsőszülött gyerekek, néhol már
fiatalemberek, és elpusztultak az állatok elsőszülöttei is.
A zsidók is tudták, milyen nagy veszteség az elsőszülött gyermek elvesztése, hiszen az apa hivatását a
legidősebb fiú folytatta. Ahol meghalt az elsőszülött, és csak lánytestvérei maradtak, ott nem volt, aki
egykor az apa helyébe lépjen.
A fáraó még éjjel hívatta Mózest Áronnal együtt, és azt mondta: „Induljatok, menjetek ki az én népem
közül Izrael fiaival együtt, menjetek és tiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok. Vigyétek juhaitokat és
marháitokat is, ahogyan kívántátok, csak menjetek!”
Mózes üzent mindenkinek, hogy indulhatnak. Az egyiptomi házakból a gyász és a fájdalom hangjait lehetett
hallani, a zsidóknál pedig az öröm kiáltásait. Az asszonyok hirtelen összekapták a keletlen tésztát, és mert
mindent előre összecsomagoltak, így sok dolguk nem volt. Mire reggel lett, már messze jártak. Hosszan
kígyózott a sor, keletnek, a puszta felé mentek.
Most már egészen szabadok leszünk! - dobogott a szívük, és nem is érezték a fáradságot, ahogy az öregek
bottal, a fiatalabbak csomagokkal, az állatokat hajtva mentek mind messzebb a rabság és a
kényszermunka földjétől.
Befejezés
Az egyiptomiak nagy árat fizettek Isten népének szabadságáért. De a mi szabadulásunknak is nagy ára
volt. Nekünk Isten úgy szerzett szabadulást, hogy az Ő egyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta kereszthalálra.

