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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 40

“Si Jose sa Bilangguan”

ni Rev Rodney Kleyn

Naramdaman mo na ba na tila ikaw ay isang biktima?

Hindi ko ibig sabihin na ikaw ay may damdaming “kawawang ako” at naghahanap ka ng awa mula sa iba,
kundi ikaw ay tunay na biktima.  Ikaw ay inabuso at ginamit ng mali sa ibang paraan, marahil ay ng amo,
ng asawa, ng magulang, o ng isang maton sa palaruan.  Isang tao na iyong iginagalang at pinagtitiwalaan
ay itinuring ka ng mali.  O marahil ikaw ay itinuring ng di-patas sa paggawa ng bagay na tama.  Dahil sa
iyong pag-ibig sa Dios, mayroong gawain o usapan na ayaw mong maging bahagi, at bilang resulta ikaw
ay itinuring ng mali, ibinaba, kinutya, marahil ay inusig pa nga.  Paano ka tumugon?  Paano tayo dapat
tumugon?

Si Jose ay isang tunay na biktima.  Itinuring ng mali at kinapootan ng kanyang mga kapatid, ipinagibli nila
at dinala upang maging binatang alipin sa isang banyagang lupain, at doon ay pinagsinungalingan at
ibinilanggo dahil tinanggihan niya ang asawa ni Potifar, si Jose ay biktima.  Paano siya tumugon?

Sa Genesis 40, sa pagpapatuloy natin sa ating pag-aaral sa buhay ni Jose, makikita natin ang isang
kahanga-hangang tugon sa gayong pagturing.  Sa bilangguan, si Jose ay hindi nagreklamo, wala siyang
damdaming “kawawang ako”, kundi, nagpatuloy na mamuhay sa harapan ng  Dios, si Jose ay tapat sa
mga tungkuling ibinigay ng Dios sa kanya, mayroon siyang maawaing paningin sa kaguluhan ng iba, at
siya ay kahanga-hangang matiyaga sa Panginoon.  Si Jose ay hindi pinapait ng pagmamaltrato sa kanya,
ni hinayaan man niyang maging hadlang ito sa kanyang pakikisama sa Dios, kundi sa halip naghintay siya
sa Dios upang ipagtanggol ang kanyang layunin.

Sa dulo ng kapitulo 39, matapos ibinilanggo ng di-makatarungan si Jose, ang tagapagbantay ng
bilangguan ay napansin ang kabanalan at pagiging mapagkakatiwalaan ni Jose at ipinagkatiwala sa kanya
ang pamamahala sa lahat ng mga bilanggo.  Sa bilangguan, si Jose ay hindi kinalimutan ng Dios, kundi
ang Dios ay kasama niya.

Sinasabi sa atin ng Genesis 40 mga talatang 1-3 na matapos makulong ni Jose ng ilang panahon (marahil
ay ilang taon), ang katiwala ng kopa at ang panadero ng hari ng Ehipto ay ipinatapon sa bilangguan
kasama ni Jose dahil nagalit ang kanilang panginoon, ang hari ng Ehipto.  Sino ang mga lalaking ito, at
bakit sila nasa bilangguan?

Ang katiwala ng kopa at ang panadero ay dalawang napakahalagang katungkulan sa bakuran ng isang
matandang hari.  Hindi lamang naghahanda ang mga lalaking ito upang ihain sa hari ang kanyang pagkain,
ang katiwala ng kopa ang kanyang inumin, at ang panadero ang kanyang pagkain, kundi ang mga lalaking
ito ay karaniwan ding malapit na katapatang-lihim ng hari, mga lalaking kasama ng hari araw at gabi, mga
lalaking kanyang sinasangguni at magpapayo sa kanya.  Kinakailangan sa kanilang katungkulan na sila ay
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mapagkakatiwalaan.  Hindi lamang sila mga alipin, kundi hawak nila ang mataas na katungkulan sa
bakuran.

Ngayon, mayroong nangyari upang magduda si Faraon at magalit sa dalawang lalaking ito.  Marahil ito
ay isang kasing-simple ng pagsakit ng tiyan ni Faraon mula sa pagkaing kanyang kinain, o marahil ay
mayroong tunay na plano upang patayin ang hari kung saan isa sa mga lalaking ito ay nakibahagi.  Sa
sumunod na kapitulo tila ang panadero ay tunay na may sala. Nang una ay itinago niya sa sarili ang
kanyang panaginip, at pagkatapos, tulad ng nangyari, siya ay binitay. 

Sa mga talatang 3 at 4 nalaman natin na inatasan ng kapitan ng bantay si Jose upang mamahala at
paglingkuran sila, ang kaisipan ay ang mga lalaking ito ay ikinulong ng mabuti sa kanilang mga selda,
ngunit si Jose ay malayang gumalaw sa paligid at kunin para sa kanila ang mga kailangan nila para sa
araw-araw nilang buhay sa bilangguan.  Kahanga-hangang, ang kapitan ng mga bantay ay si Potifar, at
sinasabi nito sa atin na muli ay pinagkatiwalaan ni Potifar si Jose.  Marahil ay nalaman na niya ang
katotohanan tungkol sa kasinungalingan ng kanyang asawa, o marahil nagpatuloy lamang siya sa
pagtitiwala kay Jose, yamang nakikitang kasama niya ang Panginoon.

Sa isang gabi, kapwa ang katiwala ng kopa at ang panadero ay nanaginip.  Ang mga panaginip, sa
matandang kultura ng Ehipto, ay itinuturing na napakahalaga, at may mga taong ang buhay ay itinalaga
sa pagpapaliwanag ng mga panaginip.  Ang mahalaga tungkol sa mga panaginip ng katiwala ng kopa at
ng panadero ay ang pagkakatulad nila sa isa’t isa, na sila ay naging pares, at sila ay lubos na
di-malilimutan.  Ang mga ito ay hindi pangkaraniwang panaginip, na agad nalilimutan, kundi sila ay
malinaw, at nang sabihin ito ng katiwala ng kopa at ng panadero sa isa’t isa, malinaw sa kanila na ang
mga panaginip na ito ay kapahayagan mula sa Dios.  Sa kasaysayan ni Jose, ito ang pangunahing paraan
na inihahayag ng Dios ang Kanyang sarili – sa magkapares na panaginip, una kay Jose, pagkatapos sa
katiwala ng kopa at sa panadero, at pagkatapos kay Faraon.

Ang kahalagahan ng dalawang panaginip na ito ay hindi ang kanilang nilalaman at ano ang kanilang hula.
Ang nangyari sa katiwala ng kopa at sa panadero ay hindi na mahalaga sa kasaysayang ito.  Ang
mahalaga, gayunman, ay ipinadala ng Dios ang mga panaginip na ito bilang kaugnayan sa pagitan ni Jose
at ng palasyo ng Faraon, na sa bandang huli ay patungo sa pagtatagpo ni Jose at ng kanyang mga
kapatid.  Iyan ang mahalaga sa mga panaginip na ito.  Ang Dios ay gumagawa sa kasaysayang ito,
gumagawa ng kaugnayan na maghahatid kay Jose sa katungkulan bilang pinuno sa Ehipto, kapag
makakatagpo niyang muli ang kanyang mga kapatid, at ang buo niyang pamilya ay lilipat sa Ehipto.

Nakikita mo ba dito ang soberano at mapagmahal na kamay ng Dios ng probidensya?  Sa dalawang
panaginip, na naranasan ng dalawang di-sumasampalatayang Ehipcio, sa isang bilangguan, malayo sa
Canaan, ang Dios ay gumagawa.

At ito ang lihim sa tugon ni Jose sa di-makatarungang pagpapakulong sa kanya.  Hindi alam ni Jose kung
saan patungo ang mga panaginip na ito, subalit dapat niyang makita ang kamay ng Dios dito, at iyan ay
pampalakas-loob sa kanya upang maghintay sa Dios.  

Ang nakikita natin dito ay larawan ni Jose, ang pag-aaral sa kanyang pagkatao.  Mayroong anim na bagay
sa ugali ni Jose na nagpapakita ng kanyang pagkatao.

Ang una ay nagagalak si Jose sa kanyang mga pagsubok.  Sa Santiago 1:2, tayo ay hinihikayat na “ituring
ninyong buong kagalakan” kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok.  Sinasabi ni Santiago na
kapag dumarating sa atin ang sari-saring pagsubok, dapat nating matutuhan na tingnan sila bilang
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ipinadala ng Dios, para sa ating ikabubuti, kung kaya’t maging mapagpasalamat at magalak na
natatanggap natin sila.

Iyan ang nakikita natin kay Jose.  Sa Genesis 40:6, kinaumagahan pagkatapos ng dalawang panaginip,
nabasa natin na si Jose ay pumunta sa katiwala ng kopa at sa panadero, at tiningnan sila, at napansin na
sila ay malungkot.  Hindi sinasabi na si Jose ay malungkot, kundi napansin niya na ang mga kapwa niya
bilanggo ay malulungkot.  Kung mayroon mang dapat magkaroon ng malungkot na mukha dito, si Jose
iyon.  Ang katiwala ng kopa at ang panadero ay nasa bilangguan dahil sa sumpong ni Faraon, at tiyak na
hindi sila magtatagal dito, subalit hindi nalalaman ni Jose kung makikita pa niyang muli ang liwanag ng
araw.  At gayunpaman, hindi niya sinasabi, “Akala ninyo masama na ito sa inyo, pakinggan ninyo ang
kalagayan ko.”  Sa halip dahil natutuhan niyang ituring na buong kagalakan, kaya niyang makita ang
kanilang kalungkutan at nahahabag siya sa kanila.

Iyan ang ikalawang bagay dito, na si Jose sa kanyang mga pagsubok ay may kahabagan sa iba at handang
tumulong sa kanila.  Malayo sa pagsimangot at pagsasabi na “kawawang ako,” si Jose ay tumingin sa
kanyang kapwa-bilanggo at sinabing, Bakit kayo malungkot?  At pagkatapos, nang sabihin nilang, Pareho
kaming nanaginip at walang makapagpaliwanag sa kanila, ipinakita ni Jose ang kahandaang tumulong.
Kung sinabi sana ni Jose, “Ah, mga panaginip?  Ayaw kong magkaroon ng kinalaman sa kanila.  Noong
huli ang mga panaginip ay nagdala lang sa akin ng malaking kapighatian,” mauunawaan natin iyon.  Kundi,
sa halip, nag-alok siyang tumulong sa kanila upang maunawaan ang kanilang mga panaginip.

Dito ay mayroon tayong mahalagang biblikal at Cristianong tugon sa sarili nating mga pagsubok, na ito
nga, na tumitingin tayo mula sa ating mga pagsubok patungo sa iba, at makiramay at tumulong sa ibang
nangangailangan.  Si Pablo, sa II Corinto 1:3-4, na nagpapaliwanag kung bakit mayroon siyang mga
pagsubok, ay sinabi ito, “Purihin ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo, ang Ama ng mga
kaawaan at Dios ng lahat ng kaaliwan; na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian, upang maaliw
natin ang nasa anumang kapighatian, sa pamamagitan ng kaaliwan na inialiw sa atin ng Dios.”

Ang ikatlong bagay na nakikita natin dito kay Jose ay kinukuha niya ang bawat pagkakataon upang
magsalita sa kanyang pananampalataya sa Dios.  Nang sinabi ng katiwala ng kopa at ng panadero,
“walang sinumang makapagpaliwanag ng aming panaginip,” ang sagot ni Jose ay hindi, “Kaya kong gawin
iyan,” kundi ito, “Hindi ba mula sa Dios ang mga paliwanag?  Sabihin ninyo sa akin.”  Bagama’t kinikilala
niyang pinagkalooban siya ng Dios ng kaloob upang magpaliwanag ng mga panaginip, itinuro niyang ito’y
sa Dios.  Hindi ba mula sa Dios ang mga paliwanag?  Sa kultura ng mga Ehipcio, iyan ay mapanganib na
pahayag.  Napakaraming umaangkin na mayroon sila ng kakayahang ito.  Maging ang katiwala ng kopa
at ang panadero ay nag-iisip ng mga lalaki, na makapagpapaliwanag ng kanilang panaginip, nang sabihin
nilang, “walang sinumang makapagpaliwanag ng aming panaginip.”  Ngunit sinabi ni Jose, “Huwag kayong
tumingin sa tao, tumingin kayo sa Dios.”  Kung ang mga panaginip mo ay mula sa Dios kung gayon siya
lamang ang makapagsasabi sa iyo ng kanilang kahulugan.

Ngayon, nabubuhay tayo sa araw ng sariling-pakilala at mga tanyag na guro at mangangaral, mga lalaki
at mga babae na umaangking may espesyal na kapangyarihan at naghahanap ng katanyagan at pagkilala.
Pakinggan mo sila, at ang mensahe ay tungkol sa kanilang mga sarili, tungkol sa mga narating nila at
edukasyon, at napakaliit ang sinasabi tungkol sa Dios.  Mayroon tayo dito ng pagsubok sa tunay na
propeta ng Dios.  Sino ang tatanggap ng pagkilala, tao o Dios?  Noong isang linggo ay binasa ko ito, at
sa palagay ko ito ay tunay na tunay at mahalaga:  Ang dakilang gantimpala ng pastor sa kanyang
pangangaral ay hindi ang marinig, “Anong galing na sermon!”  kundi “Anong dakilang Dios!”

Ginamit ni Jose ang kanyang kalagayan at mga kaloob bilang pagkakataon upang sumaksi patungkol sa
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kanyang Dios. 

Pagkatapos ikaapat, makikita natin sa sitas na ito kung gaano katotoo, gaano katunay, gaano
mapagpakumbaba si Jose.  Makikita natin ito sa tugon ni Jose sa panaginip ng katiwala ng alak.  Matapos
sabihin sa katiwala ng alak na ang kanyang panaginip na may tatlong sanga, at nagpipiga siya ng katas
ng ubas sa isang kopa ay nangangahulugan na sa loob ng tatlong araw siya ay ibabalik sa kanyang
tungkulin bilang punong katiwala sa palasyo ng Faraon, sinabi ni Jose sa katiwalang ito, Genesis 40:14-15,
“Subalit alalahanin mo ako kapag ikaw ay napabuti na, at hinihiling ko sa iyo na gumawa ka ng mabuti sa
akin, at banggitin mo ako sa Faraon, at ako'y ilabas mo sa bahay na ito.  Ako'y tunay na ninakaw sa lupain
ng mga Hebreo, at dito naman ay wala akong ginagawang anuman upang ako'y ilagay nila sa bilangguan.”
Sa palagay ko iyan ang isa sa mga paborito kong bahagi sa buong kasaysayan ni Jose.

Nang mabasa natin sa kasaysayan ni Jose ang kanyang kabanalan at pagtitiis tayo ay napapaisip, lubhang
di-makatotohanan ito, si Jose ay napakabuti, at hindi ako makikiisa sa kanya, ni makakayanan kong
danasin ang kanyang ginawa.  Marahil siya ay higit sa kanyang nararamdaman, isang uri ng dakilang
Cristiano.  Ngunit sinasabi nito sa atin na naramdaman niya ang sakit at kawalang-katarungan ng kanyang
mga karanasan; naaalala niya pa ang di-makatarungang pagbibili sa kanya bilang alipin.  Nararamdaman
pa rin niya ang sakit ng pagkakakulong na walang kasalanan.  Hindi niya nagustuhan ang kulungang
kinaroroonan niya, at nais niyang maging malaya muli.  Naramdaman niya ang sakit ng mahiwalay sa
kanyang pamilya.  Si Jose ay tunay na tao.  Ngunit ang maramdaman ang sakit at pagdurusa, at
pagrereklamo tungkol dito, ay dalawang magkaibang bagay.  Nararamdaman ito ni Jose, ngunit hindi siya
nagrereklamo laban sa Dios.  Hindi niya hinahayaang daigin ng kapaitan ang kanyang kaluluwa.  Hindi siya
naguguluhan sa mga kawalang-katarungan na ginawa ng iba sa kanya.  Hindi niya tinutugon ng poot ang
pagkapoot.

Sa Bagong Tipan, sinasabi ni Jesus, “Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig
sa inyo.”  Sinasabi ni Pablo, sa Roma 12:21:  “Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti
ang masama,” at Efeso 4:31-32:  “Lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong
alisin, pati lahat ng kasamaan, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't
isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.

Ito ang nakikita natin kay Jose.  Hindi niya hinahayaang madaig siya o tupukin ng masasamang ginawa
laban sa kanya.  Sa halip, tumutugon siya ng may kabaitan at handang magpatawad.

Ang tanging paraan upang magawa iyan ay ang malaman na pinatawad ka ng Dios kay Cristo, at ang Dios
ay soberanong kumokontrol at gumagawa sa kabila ng lahat sa iyong buhay.  Pananampalataya,
pananampalataya sa Dios ng Biblia, pananampalataya kay Cristo – ito ang tagumpay na dumadaig sa
sanlibutan.  At bilang mga mananampalataya kailangan nating manalangin para sa karunungan upang
tumugon tulad ni Jose, hindi lamang sa mga pagsubok, kundi sa pagiging biktima.  Kailangan nating
manalangin para sa mayamang karanasan ng pagpapatawad, upang maunawaan natin ang kadakilaan ng
pagpapatawad ng Dios sa atin, upang tayo ay maging mapagbiyaya at mamuhay ng payapa sa lahat ng
tao.  Ang makilala si Cristo, at manampalataya sa Kanya, tayo ay nagiging tulad Niya.  Naramdaman ni
Jose ang sakit, ngunit hindi siya nagreklamo. 

At ikalima, nakita natin ang katapatan at pagmamahal ni Jose sa pagpapaliwanag ng ikalawang panaginip.
Hindi agad sinabi ng panadero ang kanyang panaginip hanggang narinig niya na may magandang
paliwanag ang panaginip ng katiwala ng kopa.  Katulad ng ipinahiwatig ko kanina, iyon ay dahil siya ay
may sala.  Ngunit ngayon, nang marinig ang mabuting kinalabasan na naghihintay sa katiwala ng alak,
sinabi na niya ang kanyang panaginip:  tatlong kaing ng tinapay ang nasa kanyang ulo, at ang mga ibon
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ay dumarating at kumakain mula sa kaing.  Ano ang ibig sabihin niyon?  Dito, makikita mo ang katapatan
at pagmamahal ni Jose.  Alam niyang bibitayin ang panadero, at sa halip na palambutin ito, o ibitin ang
paliwanag, sinabi niya sa panadero, “Sa loob ng tatlong araw ay itataas ng Faraon ang iyong ulo, at ibibitin
ka sa isang punungkahoy, at kakainin ng mga ibon ang iyong laman.”  

Kung minsan, ang ihatid sa iba ang salita ng Dios nang tapat ay mapanganib.  Tiyak na iyan ay narito,
ngunit dahil nabubuhay siya sa harapan ng Dios, si Jose ay may lakas ng loob na gawin ito.  Idalangin na
magbibigay ang Dios ng gayong mga lalaki upang ipangaral ang ebanghelyo sa ating henerasyon.  Mga
lalaking magsasabi ng katotohanan, kahit makasakit ito, dahil ito ay tunay na pagmamahal. 

Pag-isipan mo iyan, ito ang pinakamabuting bagay na magagawa ni Jose para sa panadero.  Ang
pagtatago ng katotohanan sa kanya ay walang mabuting magagawa.  Ngunit ngayon, dahil si Jose ang
kanyang espiritual na tagapayo, ang lalaking ito ay may tatlong araw upang maghanda sa kamatayan.
Hindi natin alam kung ano ang nangyari sa tatlong araw na iyon o kung nagbagong-loob ba ang lalaking
ito, ngunit makatitiyak tayo na sa tatlong araw na iyon si Jose ay patuloy na nagsalita sa kanya tungkol
sa kanyang Dios, sa langit at sa impierno, at maging sa daan ng kaligtasan.  Sinong nakakaalam kung
paanong gagamitin iyon ng Dios?  Ang katotohanang sinabi ni Jose ay masakit, subalit iyon ang
pinakamabuting bagay na maririnig ng panadero sa puntong ito ng kanyang buhay.   

Ikaanim, makikita natin dito ang pagtitiis ni Jose sa Panginoon.  Tatlong araw pagkatapos, nangyari nga
ayon sa sinabi ni Jose.  Si Faraon ay nagkaroon ng isang malaking handaan bilang pagdiriwang sa kanyang
kaawaran, at ang katiwala ng kopa ay pinabalik sa kanyang tungkulin at ang panadero ay binitay.  Doon
ay mayroon tayong katibayan na si Jose ay tunay na propeta ng Dios.  Ang kanyang salita ay pinatunayan
ng kinalabasan.  Ngayon, iisipin mo, oras na para ipagtanggol ang katuwiran ni Jose.  Ngayon mayroong
sinag ng pag-asa.  Tiyak na maaalala ng katiwala ng alak ang kabutihan ni Jose.  Ngunit hindi niya naalala.
Kailangan nating basahin ang huling talata ng kapitulo 40 kasama ng unang talata ng kapitulo 41, upang
makuha ang buong pwersa nito.  “Gayunma'y hindi na naalala si Jose ng puno ng mga katiwala ng kopa,
kundi nakalimutan siya.  Sa katapusan ng dalawang taon, ang Faraon ay nanaginip.”  

Dalawang buong taon.  Iyan ay mahabang panahon upang maupo sa kulungan, kapag inakala mong
natagpuan mo na ang daan palabas.  Kung sinabi ng katiwala ng kopa ang buong kwento sa Faraon, kung
sinabi niya ang tungkol kay Jose, at ang pagpapaliwanag sa mga panaginip, na sila ay nagkatotoo tulad
ng sinabi ni Jose, tiyak na magiging interesado ang Faraon na makilala at gamitin ang lalaking ito na may
kaloob ng pagpapaliwanag ng mga panaginip.  Marahil si Jose ay naghintay at naghintay ng mensahe mula
sa palasyo, ngunit walang dumating.  At ang araw ay naging linggo, at ang linggo ay naging buwan, at
ang mga buwan ay naging taon, at pagkatapos ay dalawang taon.  Marahil sa iyo, ang dalawang taon ay
hindi gaanong mahaba.  Subalit ito ay napakahabang panahon kapag ang isa ay nagdaraan sa isang
matinding pagsubok at hindi niya nakikita ang liwanag sa dulo ng daang-yungib.  

Isa sa mga bagay na naranasan ni Jose sa bilangguan ay ang kalungkutan.  Sinabi niya sa katiwala ng
kopa na siya ay “ninakaw sa lupain ng mga Hebreo.”  Sa mga salitang iyon ipinahahayag ni Jose na siya
ay may hinahanap.  Ang hinahanap-hanap niya ay ang bayan ng Dios, at ang lugar na pinili ng Dios.
Hinahanap-hanap niya ang pakikisama ng bayan ng Dios.  Hinahanap-hanap niya ang pagsamba kasama
ng iglesia ng Dios.  Ang karanasan niya ay tulad ng kay David, sa Awit 42, nang siya ay ipinatapon naalala
niya kung paano siya dating sumasama sa bayan ng Dios upang sumamba, ngunit ngayon ay hindi niya
magawa.  At ang kaluluwa ni David ay nanlulumo at ang kanyang espiritu ay nababagabag.  Siya ay
nalulungkot at nababalisa.  Ang sagot ni David ay, “Umasa ka sa Dios; sapagkat siya'y muling pupurihin
ko.”  Iyan din ang ginawa ni Jose sa bilangguan.  Matiyaga siyang naghintay sa Dios, umaasa sa Kanya.
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Kung minsan ang daan ng pagsubok ay mahaba at malungkot.  Maaari itong magresulta sa kalungkutan
at pagkabalisa.  Ngunit doon, ang mga anak ng Dios ay makatitiyak na ang Kanyang pag-ibig ay hindi
magwawakas, na ang Kanyang mga layunin bagama’t nakatago ay mabuti, at may araw ng pag-asa at
kalayaan.  “Sapagkat siya'y muling pupurihin ko, ang tulong sa aking harapan, at Dios ko.”  

___________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat muli sa Iyong Salita, napakayaman at lubos na nakapagpapalakas.  Salamat po, Panginoon,
sa Iyong mga pangako na hindi nabibigo, at sa katiyakan na makakamit namin sa Iyo, kahit ang buhay
ay madilim tulad ng isang kulungan.  Pagkalooban Mo po kami ng espiritu na hindi magiging mapait, kundi
sa halip ay makakatulong sa amin upang tumingin sa iba, at sa Iyo.  Upang umasa sa Dios.  Hinihiling
namin ito alang-alang kay Jesus, Amen.


