
B
ago humarap si Moises sa hari ng Ehipto upang hilingin ang kalayaan
para sa mga anak ni Israel, siya at ang kanyang kapatid na si Aaron ay
humarap muna sa mga naaping pinuno ng Israel. Nanawagan ang

magkapatid sa mga tao na italaga ang kanilang mga sarili sa Panginoon at
sinabi sa kanila na malapit na siIang palayain ng Dios sa pagkaalipin.

Pitong araw isang linggo silang gumagawa ng mga mabibigat na gawain
para sa mga Ehipsyo. Ngunit pagkatapos ng kanilan pakikiharap kay Moises

at Aaron tila nagpasya na silang mamahinga tuwing
ikapitong araw. Naging dahilan ito ng matinding galit ni
Paraon na sa dakong huli ay nagsabi sa magkapatid: “At
inyong pinagpapahinga sila sa mga atang sa kanila”
Exodo 5.5. (Ang salitang Hebreo para sa “pahinga” na
ginagamit dito ay “shabath” na ang ibig sabihin ay
“maging dahilan upang mangilin ng Sabbath.”)

Batid ng galit na hari na kailangan siyang gumawa ng
mabagsik na hakbang upang mapanatili niya sa kanyang
pangangasiwa ang bansang ito ng mga alipin. lpinasya
niyang dagdagan ang kanilang mabigat na gawain upang
mapawi sa kanilang isipan ang Dios at ang pagsamba.
Sinabi ni Paraon, “Huwag na ninyong bibigyan ang
bayan ng dayami sa paggawa ng laryo, na gaya ng dati;
sila ang pumaroon at magtipon ng dayami sa ganang
kanilang sarili. Ang bilang ng mga laryo, na kanilang
ginagawang dati ay siya rin ninyong iaatang sa kanila;
wala kayong babawasin.” Exodo 5:7, 8.

Tulad noong mga kaarawan ni Moises, ang Dios ay
malapit nang gumawa ng mga dakilang bagay para sa Kanyang bayan. Hindi
na magtatagal at sila ay palalayain na mula sa pagkaalipin ng kasalanan at
maglalakbay patungo sa makalangit na Canaan. At muli ibinabaling ng Dios
ang isipan ng Kanyang bayan sa kahalagahan ng kapahingahang Sabbath.

Exodus 4:29-5:19

Mga Laryong Walang Dayami












