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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 39:1-6

 “Ang Kasipagan Ni Jose Sa Isang Di-karaniwang Lugar At Tungkulin”

ni Rev Rodney Kleyn

Sa huling dalawang linggo, ating pinasimulan ang isang malalim na pag-aaral sa buhay ni Jose ayon sa
naitala sa pagtatapos ng mga kabanata sa aklat ng Genesis.  Sa ngayon, ating nakita na ang Genesis 37,
kung saan si Jose at ang palinghado niyang pamilya ay ipinakilala sa atin.  Nariyan ang ama na si Jacob,
ang mapanaginpin na si Jose, at ang mga kapatid niyang lalaki na puspos ng galit.  Ang galit ng mga
kapatid niya ay tugon sa panaginip ni Jose, na ipinadala ng Dios, at paunang kaalaman kapag si Jose ay
naghari na sa kanyang mga kapatid at magulang.  Nais siyang patayin ng kanyang mga kapatid, kaya
nag-plano sila kung paano papatayin si Jose na mapanaginipin.  Subalit, sa ilalim ng paggabay ng
probidensya ng kamay ng Dios, naingatan ang buhay ni Jose, at sa halip siya ay ibinenta bilang alipin at
inilipat sa Ehipto.  Iyan ang nasa kabanatang 37, at ngayon ating aalamin ang kuwento kay Jose nang siya
ay nasa Ehipto, na nasa Genesis 39.

Mapapansin mo sa kabanatang ito na may nawawala sa kabanatang 38.  Ano ang nangyari sa Genesis 38?
At ano ang kaugnayan nito sa kuwento ni Jose?  Bago natin puntahan si Jose sa Ehipto, atin munang
sagutin ang mga katanungan.

Sa Genesis 38, nariyan ang kuwento ng kapatid ni Jose na si Juda at ang mapakiapid na relasyon sa
manugang na si Tamar, na isang Canineo.  May dalawang bagay na nasa kabanatang 38 na magkaugnay
sa kuwento ni Jose.

Ang una ay ang pagkakaiba kay Juda at kay Jose.  Sa kasaganaan, nahulog sa pakikiapid si Juda.  Sa
kahirapan at pagkaalipin, naingatan si Jose mula sa kasalanan.  May mahalagang prinsipyong biblikal at
babala rito.  Sa Mga Awit 62:10, ganito ang sabi,  “kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong
ilagak doon ang inyong puso.”  Ang kasaganaan at pag-unlad at kapangyarihan ay hindi masama, pero
ang mga ito ay mapanganib; nagbubukas ito sa atin ng karagdagang pagkakataon para matukso.  Isipin
mo na lang si Solomon at kung paanong ang kayamanan niya at kapangyarihan ang naghatid sa kanya
paibaba.  At hindi mo na kailangan pang lumayo pa sa ibang lipunan para makakita ng ganito sa
mayayaman at sikat.  May babala dito, lalo na sa mayayaman at mauunalad.  Tingan mo, magbantay ka,
patuloy na manalangin, humingi ng karunungan, upang ang iyong posisyon, kapangyarihan, at pag-unlad
ay hindi magdulot ng seryosong kasalanan.  Iyan si Juda sa kabanatang 38.

At pagkatapos, sa kabaligtaran naman ni Jose sa kabanatang 39.  Hindi natin masyadong pag-uusapan
ang kuwentong ito ngayon, pero alam mo ang nangyari dito.  Si Jose ay isang kabataan, alipin, at malayo
sa kanyang pamilya.  Ang buhay niya ay puspos ng lubos na kahirapan.  Higit pa sa ating mga
nararanasan.  Subalit, nang tangkain siyang akitin ng asawa ni Potifar, siya ay naging tapat sa tukso.
Naniniwala ako na ang mahirap niyang mga dinaanan ang ginamit na paghahanda sa kanya ng Dios sa
oras na iyon ng tukso.  Ang mahihirap na sandali ang nagdala sa kanya na mas malapit sa Panginoon, at
kaya naman siya ay handa sa tukso na dumating. 
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Ang ikalawang kaugnayan sa kuwento ni Jose sa kabanatang 38 ay ito:  dahil mas matagal nang nasa
Canaan ang pamilya ni Jose at si Jacob, mas lalo silang naging tulad ng  ga ito, at mas naging tulad sa
bayan ng mga taga Canaan.  Hindi ito nais ng Dios.  Ang nais Niya ay ihanda sila na maging namumukod
na bayan, isang banal na bansa, na inihanda para maglingkod sa Kanya.  At kaya naman, ipinadala si Jose
sa Ehipto bilang paunang tao, upang ihanda ang daan na para kay Jacob at sa buong pamilya niya na
paparating na buo sa Ehipto, kung saan sila ay pakikitunguhan bilang kakaibang bayan ng Dios, at
magtutungo dito.

Ating puntahan na ngayon ang kabanatang 39, kung saan ating isaalang alang ngayon ang unang anim
na mga talata.  Dito ating makikita si Jose na nasa Ehipto.  Sinasabi sa atin ng talatang 1 na ang mga
mangangalakal ng alipin na Ishmaelita ang nagdala sa kanya sa Ehipto, at dito, ibinenta siya sa isang taga
Ehipto na ang pangalan ay Potifar.  Hindi natin alam ang anomang mga detalye sa nangyaring bentahan,
pero natitiyak natin na kumita ng pera ang Ishmaelita.  Sa isang manlalakbay na mangangalakal, gusto
mo na bilhin ito sa mababang halaga at ibenta ng mataas, at katunayan, si Potifar ang bumili na
nagpapakita na ito ay naibenta sa mataas na presyo.  Si Potifar ay isang mahalaga at mayamang tao sa
Ehipto.  Ang trabaho niya bilang kapitan ng mga bantay ay nagpapakita na siya ay nasa mataas na
posisyon sa military ng Ehipto, na gumagawang malapit sa Faraon.  Maihahambing ito sa pinuno ng secret
service sa panahon natin.  Ang posisyong ito na makikita natin mamaya, ang dahilan kaya siya nalayo sa
tahanan, nasa paglalakbay kasama ang hari at ginagabayan ang hari bilang isang bantay.  At si Potifar din
ay may malaking yaman, na may mga alipin para mangalaga sa mga ito.

Ngayon, sa halip na isipin ang mga nangyari kay Jose, nais ko na isipin mo ang tungkol sa kalagayan niya,
at isipin ang sarili kung ikaw naroroon.

Isipin mo ang kabataan na nasa edad 17 taong gulang.  Ilang mga magulang dito na hahayaan ang anak
na 17 taong gulang na malayo mula sa tahanan.  Gaano ang itatagal ng isang 17 taong gulang na
kabataan ang malayo sa tahanan, na umiiyak para makauwi.

Isipin mo ang kanyang kalagayan.  Dinukot, siya ay naging alipin ngayon, pagkatapos inilagay sa paggawa.
Marahil ay hinagupit.  At pagkapos siya na maging paborito sa tahanan, na minsan lang malayo sa tabi
ng ama, at siya pa mismo ang nangangasiwa sa negosyo ng ama.

Isipin mo ang kanyang pag-iisa.  Matapos manirahan sa maingay at masayang pamilya, narito siya na
malayo sa lahat, nasa isang dayuhang lugar, na may pananalitang hindi niya alam.  Gaano niya
pinanabikan ang kanyang ama at pamilya.  At wala pang anomang ugnayan.  Walang sulat, walang email,
walang text, walang Facebook.

Isipin mo ang kalagayan ng kanyang pag-iisa.  Lumaki siya sa isang tahanan ng mananampalataya, kung
saan ang kanyang magulang ang nagturo sa kanya na ibigin ang Panginoon, at kung saan may mayamang
tradisyon ng pagtuturo at madalas na pagsamba at paghahandog.  At ngayon, napapalibutan siya ng
Ehipto ng relihiyon nito na bulaan.  Kahit ang pangalang Potifar ay may kahulugan na, Kaloob na buhat
sa Dios na Araw.

Pagkatapos, isipin mo ang mga pangyayari na naghatid sa kanya dito.  Dahil sa galit ng mga kapatid niya,
malalim na kirot ang naging dulot nito.  Nagmakaawa siya, pero hindi nila siya pinakinggan.  At ngayon,
narito ang pagtatakip.  Maalala pa kaya siya, makakalaya pa kaya siya?  Paano siya makakatakas at
makakauwi muli?

Napapaisip ako ng isang kabataan na nasa menor de edad pa na magtutungo sa digmaan, at kapag nahuli
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siya ng kaaway at nailagay sa POW (bihag ng digmaan) ng ilang mga taon, at walang narinig na anoman
sa mga magulang niya o mahal sa buhay, kundi sa halip hinahagupit at pinapahirapan.

Ganito ang kalagayan ni Jose.  Siguro nakaranas ka na ng kalungkutan, o pag-iisa, o mahagupit, pero sa
tingin ko hindi karamihan sa nakikinig ang dumadanas nito ngayon, gaya sa dinanas ni Jose.  Pero upang
maunawaan ang talata, at kabanata, isipin natin ang kalagayan ni Jose.

Sinasabi sa atin ng talatang 2 ang kalagayan nito, ang Panginoon ay kasama ni Jose.  Ang mga ito ay
tunay na kaginhawahang pananalita – maging para sa atin din.  Sa mahihirapan na kalagayang ito, ang
Panginoon ay kasama ni Jose.

Ating pansinin ang kabanatang 36, kung saan ipinakilla sa atin si Jose, na ang Dios ay hindi nabanggit ng
tahasan.  Hindi dahil Siya ay wala, kundi sa mga karanasan ni Jose sa mga kapatid niya, tila wala ang Dios.
Pero makikita natin ngayon, sa malayong bayan ng Ehipto, ang Dios ay naroroong kasama ni Jose.
Walong ulit sa kabanatang ito, na nabanggit ang pangalan ng Dios, at ang pangalang ginamit ay personal,
pangalan ng tipan, Jehovah, o Panginoon.  Walang ulit.  At pagkatapos, Siya ay nabanggit sa pangalan
lamang sa nalalabing 11 mga kabanata ng Genesis.

Iyan ay kapansin-pansin.  Ang Panginoong Jehovah, ay kasama ni Jose.

Ibig sabihinm ang tipan ng Dios na nangako sa ama ni Jose na si Jacob, na anak ni Isaac, at ng kanyang
lolo na si Abraham, ay naroroon kay Jose.  Ang tipan ng mga pangako, ang mga pangko para sa isang
lupain,  ng isang bayan, ng pag-unlad, ng isang binhi ng Tagapagligtas, ang Dios na ito ang kasama ni
Jose.  Ibig sabihin ay ganito, na alam ni Jose ang mga tipan ng pangako at sinampalatayanan niya ito, at
alam niya na ang Dios ang mag-iingat sa kanya.  Ang Dios ang tutupad sa mga pangakong ito, sa
pamamagitan ng mga mahihirap na pangyayari sa buhay niya.

Ibig sabihin din nito sa atin, na ang pinakamahirap na pangyayari sa ating mga buhay, ay hindi
nangangahulugan na iniwan tayo ng Dios.  Hindi Niya iniwan ang sinoman sa atin na Kanyang bayan, hindi
Niya sila iniwan sa mga mahihirap na pangyayari.  Hindi, ang Dios ay palaging kasama natin.  Isa sa mga
pangako na magagandang ipinangako ni Jesus sa Salita ng Dios, ay ito,  “ako'y kasama ninyong palagi,
hanggang sa katapusan ng panahon."  Dahil kasama ni Jose ang Dios, ang Kanyang mga pangako ay
pananatilihin Niya at magpapalakas sa Kanyang bayan sa bawat panahon, at sa bawat kahirapan.  Kasama
niya ang Panginoon.

Ngayon, paano ito nalaman ni Jose?  Paano niya nalaman na ang Dios ay kasama niya?

Balikan natin ang Genesis 28, nang magalit ang kanyang ama na si Jacob sa kanyang mga kapatid at
nagtungo ito sa Haran, ang Dios ay napakita sa kanya sa Bethel sa isang panaginip.  Matatandaan mo ang
hagdan na buhat sa langit, kasama ng mga anghel na nag-aakyat-panaog, at sinabi ng Dios (Genesis
28:15),  “Alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta, at ibabalik kita sa lupaing
ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo."

Nagkaroon ba ng ganitong pangitain si Jose?  Ang sagot, WALA.  Lahat ng panaginip ni Jose ay pansarili
para sa mangyayaring pagtataas sa kanya, at ang kuwento ng kanyang ama na nagkaroon ng panaginip
sa Bethel.  At sa buong panahon sa Ehipto, sumampalataya siya na kasama niya ang Dios, naranasan ni
Jose ang mapagbiyayang presensya ng Dios.

Ang karanasang iyan ay dumating kay Jose sa paraang ito, na ang Dios ang nagpa-unlad sa kanya sa
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tahanan ni Potifar at dinala siya ng Dios na isang pagpapala sa tahanang ito sa pamamagitan niya.  Sa
talatang 2 ating mababasa na siya ay isang maunlad na tao sa bahay ni Potifar.  

Sinasabi sa atin ng talatang 3 na nakita ng kanyang panginoon na ang Panginoon ay sumasakanya at ang
Panginoon ang gumawa sa lahat ng ginawa niya upang sumagana sa kanyang kamay.  Iyan ay
kapansin-pansin.  Walang dapat sabihin pa si Jose.  Nakita na ni Potifar na ang kamay ng Dios ay nasa
kanya at sa pamamagitan ito ng buhay ni Jose.

Sa pagpapatuloy ng talatang 4 sinasabi na si Jose ay nakasumpong ng biyaya sa mata ni Potifar bilang
naglingkod sa kanya.  Nagustuhan siya ni Potifar.  Nakita niya na si Jose ay masipag at responsibleng
manggagawa.  Nakita niya ang kabanalan at pananampalataya ni Jose.  Hindi nagreklamo si Jose tungkol
sa kanyang sahod, hindi niya pinili ang magaan na trabaho, hindi siya taksil sa kanyang amo.  Siya ay
naglingkod lang sa kanya.  Nakuha niya ang pansin ni Potifar at mga layunin bilang pag-aari niya.  Hindi
siya nagpapagal para sa sarili.

At alang-alang kay Jose, pinagpala ng Dios ang tahanan ni Potifar (talatang 5).  Nagdaan ang panahon
mula nang siya ay maging tagapagmasid sa kanyang tahanan, pinagpala ng Dios ang tahanan ng Ehipcio
dahil kay Jose.  At pinagpala ng Panginoon ang lahat ng meron siya bahay at bukirin.

Pansinin natin ngayon, na ang talatang ito ay hindi nagsasabi na pinagpala ng Dios si Potifar, kundi
pinagpala ang kanyang bahay, alang alang ito kay Jose.  Ang pagpapala ng Dios ay hindi sa materyal na
bagay, at ang pagpapala ng Dios ay hindi ibinibigay sa pangkalahatang mananampalataya at di
mananampalataya.  Katunayan, sa Mga Kawikaan 3:33 sinasabi ito,  “Ang sumpa ng PANGINOON ay nasa
bahay ng masama; ngunit ang tahanan ng matuwid ay kanyang pinagpapala.”

Dito, alang alang kay Jose, dahil naroroon sa bahay na iyon si Jose para mapangalagaan siya at maihanda,
binigyan siya ng Dios ng Kanyang pagpapala sa tahanang ito.  Si Josea ay kakaibang halimbawa ng biyaya
ng Dios dito.  Ang Dios ay ibinukod siya, at sa pamamagitan niya magagawa ang naisin ng Dios na
gagawin Niya sa kanya.

At si Jose ay umunlad dahil sa kakaibang paraan ng Dios.  Nang paunlarin ng Dios si Jacob habang
gumagawa para kay Laban, ito ay sa paraan ng kayamanan.  Pero hindi sumagana si Jose sa kayamanan.
Ang lahat ng yaman ay napunta kay Potifar.  Pinasagana ng Dios si Jose hindi ng yaman, kundi ng
karunungan at malalaking kakayahan sa pangangasiwa.  Nang si Solomon din ay maging hari, naisip niya
na kailang niya ng karunungan, ito ay higit pa sa yaman, upang mapangasiwaan ang malaking bayan.
Iyan ay kaloob ng Dios na ibinigay kay Jose.  At ginagamit ng Dios ito para ihanda siya para sa posisyon
na mangyayari sa hinaharap, bilang gobernador ng Ehipto.

Kaya kasama niya ang Dios.  Oo si Jose ay alipin pa rin dito.  Siya ay malayo sa tahanan, at malayo kung
saan niya nais manirahan.  Pero alam din niya ang presensya ng Dios, at alam niya na ang kasalukuyang
nangyayari sa kanya ay bahagi sa layunin ng Dios para sa kanya.  Kaya naging tapat siya sa trabaho, hindi
para sa kapurihan ng tao, o para sumaga sa yaman, kundi para sa Panginoon.

May isang tampok sa talatang ito na madaling hindi agad makita.  Na ang trabaho ni Jose ay sekular, at
tinawag pa rin siya dito ng Dios upang gumawa. 

Isang salita na malimit nalilimutan ng karamihan sa ating kaisipan bilang Cristiano, ang salitang
“bokasyon.”  Ibig sabihin, ito ay pagkatawag.  Tumutukoy ito sa anomang posisyon o tungkulin meron ka,
na dito tinawag ka ng Dios.  Ang bawat mananampalataya ay may bokasyon.  Sa panahon natin ngayon,
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ang kaisipan sa bokasyon ay napapalitan na ng kaisipang “Paglilingkod na pang-Cristiano.”  Sa halip na
turuan ng biblikal na kabanalan at pag-uugali sa lugar ng paggawa, ang mga dumadalo sa iglesia ay
napipilitan na “gumawa para sa Panginoon.”  Sa halip na tingnan ang sarili na tinawag upang maglingkod
sa Dios kung saan, iniisip nila na dapat silang gumawa sa kanilang mga buhay kung sila ay maglilingkod
para sa Dios.

Nais kong magsabi ng ilang mga bagay tungkol dito, dahil ito ay nababagay sa kuwento ni Jose.  May
tatlong mga bagay dito na dapat pansinin.

Una, si Jose ay may trabaho na sekular.  Sa simula, siya ay lingkod o alipin sa kalagayan.  Siguro siya ay
gumagawa sa isang bukirin.  Sa huli, siya ay nagkaroon ng tungkulin sa loob ng bahay, siguro sa
pagpupunas ng sahig at paghahanda ng higaan.  Siya ay nasa pangangasiwa, at nangangalaga sa mga
tungkulin sa yaman ng pamilya ni Potifar.   Sa bawat posisyon na iyon, ang trabaho niya ay sekular.  Totoo
din iyan, sa tungkulin niya, sa huli, siya ay naging pinuno sa Ehipto.  Si Jose ay hindi propeta, hindi siya
isang pari, at hindi rin siya hari para pamunuan ang bayan ng Dios na Israel.  Katunayan, malayo si Jose
sa kanyang kinikilalang bayan.

Ikalawa, gusto ko na makita mo na ang trabaho ni Jose ay mahalaga sa Dios at natatapos ito sa paggamit
sa kanya ng Dios sa paraan na si Jose ay hindi na kailangan pang manghula.  Isa sa mahahalagang paksa
sa buhay ni Jose ay ang pagka soberano ng Dios sa probidensya.  At ang makikita natin na ginagamit ng
Dios sa tungkulin niya bilang alipin ay ang Kanyang layunin para sa kaligtasan ng Kanyang bayan.  Narito
ang lalaking banal ng Dios na nasa Ehipto, isinugo sa una pa lang upang ihanda ang daan, at siya ay
gumagawa bilang isang alipin.  Sa halos buong buhay ni Jose na gumagawa sa sekular, walang sinoman
siguro sa Genesis ang ginamit ng Dios para dalhin ang Kanyang mga pangako at layunin para sa Israel.

Ikatlo, hindi lang si Jose ang may trabaho sa sekular na mahalaga sa Dios, pero ang Dios ay mahalaga kay
Jose.  Si Jose ay gumagawa sa kanyang pananampalataya, at ang pananampalataya niya ay nagdudulot
sa kanyang gawain.  Si Jose ay hindi gumagawa para sa sariling pakinabang, hindi niya ito tinatanaw na
gawaing masama para mabuhay lang, siya narito para manaig laban sa masamang sanlibutan para sa
Panginoon.  Hindi, siya ay nagsasanay lamang sa kanyang mga kaloob at posisyon para sa kaluwalhatian
ng Dios, at ang Dios ay kasama niya.  Siya ay nabubuhay para sa Panginoon dahil ang Dios ay naglagay
sa kanya.

Ang narito sa atin ngayon ay isang magandang halimbawa ng biblikal na gawain.  Halos 80% sa buhay
natin ay nasa paggawa, at ang tatlong ito patungkol sa gawain ni Jose ay mahalaga din sa atin para
alalahanin ang ating mga ginagawa.

Ano ba ang gawain ng ina sa tahanan?  Ating hatulan siya sa kanyang tungkulin sa pamantayan ng lupa,
pero tingnan mo ang ginagawa ng Dios sa buhay niya.  Siya ang nagbibigay ng pagkain sa pamilya, at siya
ang may malaking impluwensya sa kanyang mga anak.

Sa pamamagitan ng mga magsasaka, pinapakain tayo ng Dios.  Sa pamamagitan ng mga karpintero
nabibigyan tayo ng Dios ng bahay.  Sa pamamagitan ng mga pulis, at militar, ang Dios ay nagbibigay sa
atin ng kaligtasan.  Sa pamamagitan ng mga nars at doktor, ang Dios ay nagbibigay sa atin ng mabuting
kalusugan.  At iba pa.  Gaya sa ginagawa ng Dios na di nakikita sa likod ng paggawa ni Jose, gumagawa
rin Siya ngayon sa pamamagitan ng bawat tungkulin na tinatawag Niya sa atin na gawin.

Ito nawa ay mag-atang sa atin sa bawat araw ng buhay at gawain kasama ng espiritual na kahalagahan.
Magbigay nawa ito sa atin ng kasipagan at pagnanais na gawin ang pinakamabuti para sa kaluwalhatian
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ng Dios.  Sa Bagong Tipan, ganito ito sinabi:  “Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga
panginoon ninyo sa lupa, hindi naglilingkod kung may tumitingin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao,
kundi sa katapatan ng puso, na may takot sa Panginoon.”

Tulungan nawa tayo ng Dios, sa anomang tawag tayo naroroon para sa Kanya.

Ama, nagpapasalamat po kami sa trabaho na ibinigay para gawin namin, at nasisiyahan kami na malaman
na gaano man kaliit ito sa atin, ang Iyo pong kamay na soberano ang gumagamit sa amin para sa layunin
Mo po.  Tulungan Mo po kami Panginoon, na maging masipag sa aming tungkulin, mamuhay sa harap ng
Iyong mukha.  Amen.


