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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 41:41-57

“Si Jose Na Punong Ministro”

ni Rev Rodney Kleyn

Ang buhay ng anak ng Dios dito sa sanlibutan ay isa na may patuloy na hamon at tukso.  Ang mga hamon
ng buhay ay hindi lamang resulta ng panlabas na mahihirap na kalagayan, kundi ang mga hamon ay
dumarating dahil sa nananahang kasalanan.  Kasama ni Pablo, sinasabi natin sa Roma 7:22-23, “Sapagkat
ako'y nagagalak sa kautusan ng Dios sa kaibuturan ng aking pagkatao.  Subalit nakikita ko ang kakaibang
kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at ako'y binibihag
sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan.”  Ito ang pakikipagbaka ng buhay
Cristiano:  ang panloob, espiritual na pakikipagbaka laban sa kasalanan.

Kung minsan, kapag ang buhay ay mahirap, nalilimutan natin ito.  Iniisip natin na kung babaguhin lang
ng Dios ang mga kalagayan, ang lahat ng pakikipagbaka sa buhay ay matatapos.  Kung bibigyan lang ako
ng Dios ng trabaho, lahat ng kagipitan ay mawawala.  Kung bibigyan lang tayo ng Dios ng sapat na pera
upang magkaroon ng bakasyon ang pamilya, sa gayon tayo ay masisiyahan na.  Kung bibigyan lang ako
ng kapareha sa buhay, sa gayon ako ay magiging masaya.  Kung aalisin lang ako ng Dios mula sa hukay
ng pagdurusa, ang lahat ay magiging mabuti.  

At pagkatapos, ang gagawin natin, ay tumingin sa buhay ng iba, at ipapalagay sa ating sarili na mayroon
sila ng lahat.  Titingin tayo sa isang may posisyon ng pamumuno at iisipin na ang buhay sa itaas ay
maganda.  Titingin tayo sa may kayamanan, at iisipin na ang buhay siguro ay napakadali lang para sa
kanila.  Titingin tayo sa isang may magandang trabaho, at iisiping siguro ay wala siyang alalahanin.
Titingin tayo sa mga kaibigan nating may asawa na tila napakasaya, at iisiping ang pag-aasawa ay higaang
puno ng rosas.  

Ngunit minamahal, kung ikaw ay isang Cristiano, kung ikaw ay listo sa kapangyarihan ng kasalanan at
tukso, hindi mahalaga kung ano man ang kalagayan mo sa buhay, ang buhay ay laging pakikipagbaka.
Ah, may mga pagkakataon sa iyong buhay na mas mahirap masiyahan at magpasalamat, ngunit, sa
kabilang panig, ang buhay ng kaginhawahan at kasaganaan, kapag ang lahat ng nasa ng iyong puso ay
natugunan, ay ipinakikilala ang sarili nitong mga hamon at tukso.  

Noong nakaraang mga linggo ay tinitingnan natin ang mahirap na buhay ni Jose, na may maraming
hamon.  Kinapootan siya ng kanyang pamilya, pinilit na maging alipin, tinukso upang mangalunya, at
ibinilanggong may kamalian.  Sa loob ng 13 o 14 na taon naging napakahirap ng kanyang buhay, at iyan
ay nagpakita ng maraming tukso.  Ngunit ang Dios ay kasama niya, at ang kanyang mga mata ay
nakapako sa Dios, ipinakita ni Jose ang kamangha-manghang pagpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok
at tukso.  Sa huli nating mensahe, tiningnan natin ang kasaysayan ng pagdakila kay Jose.  Nang
magkaroon ng dalawang panaginip si Faraon, ang alaala ng katiwala ng kopa ay naalog, at si Jose ay
ipinatawag mula sa bilangguan upang ipaliwanag ang mga panaginip ng Faraon.  Ang resulta ay inilagay
si Jose sa isang mataas na posisyon ng pagiging punong ministro sa Ehipto. 
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Makakagawa tayo ng pagkakamali kung iisipin nating ang buhay ni Jose ay biglang naging maginhawa,
na ang bigla niyang pagkakataas sa katungkulan ay nangahulugan na ang mga kahirapan niya ay tapos
na.  Sinasabi ko, na iyon ay magiging isang pagkakamali, dahil ngayon, bilang pinuno sa Ehipto, si Jose
ay nahaharap sa tukso na mas malakas at mas matindi pa kaysa anuman sa puntong ito ng kanyang
buhay.  Ang tukso ay sa kanyang itinaas na posisyon na may katanyagan, kasaganaan, at tagumpay, si
Jose ay itataas ng may pagmamalaki at malilimutan ang kanyang pagkakakilanlan bilang isa sa mga anak
ng Dios, at ang kanyang pangangailangang umasa sa Dios para sa araw-araw na kalakasan.

Ang pagiging mayaman at nasa makapangyarihang posisyon ay hindi madali.  Ang mga naunang pagsubok
sa buhay ni Jose, ang pagmamaltrato sa kanya, ang kanyang kahirapan, ang kanyang pagkakabilanggo,
ang pagkainip at paghihintay, ay mga pagsubok na karamihan sa atin, kahit paano sa isang antas, ay kaya
nating makiisa.  Naranasan natin ang biyaya ng Dios na nagpapahintulot sa atin upang matiis ang
kahirapan at pag-uusig, ang paghamak at pag-ayaw dahil sa ating pananampalataya.  Ngunit ilan ang
umakyat sa tuktok ng lipunan, at doon ay nanatiling ganap na tapat sa Panginoon?  Ah, hindi ko
sinasabing hindi tayo pagkakalooban ng Dios ng biyaya upang gawin ito, kundi sinasabi ko ito, na
kailangan ng labis na sukat ng biyaya upang tumugon sa mga tukso ng kayamanan, kapangyarihan,
katanyagan, at pananagutan.

Isaalang-alang natin mula sa Genesis 41:41-57 ang mga pagbabago at mga hamon na dumating kay Jose
sa gulang na 30 taon, nang siya ay medyo bata pa.    

Pansinin muna ang kanyang posisyon.  Sinasabi sa atin ng mga iskolar sa sinaunang sibilisasyon na sa
pagkakataong ito nahigitan ng Ehipto ang lahat ng iba pang bansa sa lupa sa kayamanan, edukasyon,
impluwensya, at kapangyarihang militar.  Ang Ehipto ang Babilonia ng kanyang panahon.  At sinabi ni
Faraon kay Jose, sa Genesis 41:41, “Ikaw ay inatasan ko upang mamahala sa buong lupain ng Ehipto.”
 Ang lahat ng ito ay biglang naging abot-kamay kay Jose – walang sukat na kayamanan, mas mataas na
kaalaman, at kapangyarihang sa sanlibutan.

Kasama sa posisyong ito ay ang awtoridad ni Jose.  Hindi lamang niya madaling makukuha ang lahat ng
pinagkukunan ng Ehipto, kundi mayroon siyang karapatang gamitin sila kung nakikita niyang dapat.  Inalis
ni Faraon ang singsing sa kanyang kamay at inilagay ito sa kamay ni Jose, at sinabi niyang, “kung walang
pagsang-ayon mula sa iyo ay hindi magtataas ang sinumang tao ng kanyang kamay o ng kanyang paa sa
buong lupain ng Ehipto.”  Ang singsing ay tanda ng awtoridad.  Mayroon itong sagisag dito na ibabaon
ni Faraon sa luwad o wax bilang pirma niya sa ibaba ng sulat o kanyang tatak sa isang sobre.  Ngayon,
sa ngalan ni Faraon, magagawa ni Jose ang naisin niya sa Ehipto.  Mauutusan niya ang lahat ng
mamamayan ng lupaing ito na sumunod sa kanyang utos, at mayroon siyang ganap na awtoridad sa
pananalapi ng lupain.

Gayundin, natatamasa ni Jose ang biglaang katanyagan at pagkilala.  Si Jose ay malinis na inahitan na
ngayon, kung paanong nararapat sa isang pinuno ng Ehipto, at ngayon siya ay dinamitan ng pinong lino,
ang kasuotan ng hari ng Ehipto, at nilagyan ng gintong kuwintas sa kanyang leeg, pinasakay siya sa
karwahe na para sa ikalawang pinakamataas na pinuno ng Ehipto, at ang taong-bayan ay inutusang
lumuhod sa kanya habang nagdaraan siya sa mga lansangan.  Sa tuwing may bagong pinuno, ang mga
pahayagan ay puno ng mga balita.  Si Jose ay bigla na lang naging tanyag.  

Lahat ng ito – posisyon, kapangyarihan, at katanyagan – ay mga tukso ng pagmamataas sa sarili.  Paano
sila gagamitin ni Jose?  Gagamitin ba niya ang kanyang posisyon para sa ikauunlad ng sarili?  Gagamitin
ba niya ang kanyang kapangyarihan upang balikan ang mga nagmaltrato sa kanya noon?  Ang katanyagan
ba niya ay magbibigay sa kanya ng lumolobong pagpapahalaga sa sarili?  Ito ang mga tuksong
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kinakaharap niya bilang punong ministro.  Ang buhay sa itaas ay hindi madali.

At pagkatapos, pansinin ang ginawa ni Faraon kay Jose.  Si Jose ay lumabas sa bilangguan bilang aliping
Hebreo, at ginawa ni Faraon ang lahat ng magagawa niya upang gawing ganap na Egipcio ang kanyang
bagong tagapamahala.  Ito ay higit pa sa kanyang ahit na ulo at kasuotang lino.  Una, ibinigay sa kanya
ni Faraon ang pangalang Ehipcio, Zafenat-panea, na ibig sabihin, “Ang Dios na nagsasalita at nabubuhay”
– isang malinaw na pagtukoy sa kanyang mga panaginip, na ipinaliwanag ni Jose.  Ngunit, gayunpaman,
iyon ay isang pangalang Ehipcio.

At pagkatapos, binigyan siya ni Faraon ng asawa, ang babaeng ang pangalan ay Asenat, anak ng lalaking
nangangalang Potifera.  Hindi ito ang Potifar na dating pinaglingkuran ni Jose bilang alipin, kundi sa halip
ang lalaking ito ay isang pari sa On, isa sa mga bayan ng Ehipto.  Ang lalaking ito ay malinaw na kilalang
relihiyo sa Ehipto.  Ang pangalan ng kanyang anak na babae, Asenat, ay nagangahulugang “Isa na
kabilang sa diosang Nat.”  Nang siya ay ipinanganak, inihandog siya dito sa paganong dios.

Dapat nating pansinin dito na hindi hiningi ni Jose ang alinman sa mga bagay na ito.  Hindi siya humingi
ng pangalang Ehipcio, at hindi siya humingi ng asawang Ehipcio.  Ipinataw ni Faraon kapwa ang mga
bagay na ito kay Jose.  Bakit?  Dahil nais niyang maging ganap na Ehipcio si Jose.  Ngayon marahil ay nais
ni Faraon iyan alang-alang kay Jose, dahil nais niyang tanggapin at igalang si Jose bilang dayuhan na
ngayon ay naging tagapamahala, ngunit sa kabila nito, ito ay naglagay ng isa pang malaking tukso para
kay Jose, ang tukso upang magbigay-daan sa nais ni Faraon, upang mawala ang kanyang pagkakakilanlan
bilang isang Hebreo, upang kalimutan ang kanyang pamilya at ang mga pangako ng Dios, at marahuyo
sa buhay at kultura ng Ehipto.  Marahil bilang alipin at bilanggo, nang siya ay dayuhan pa sa lupaing ito,
kailangan pa niya ang kanyang Dios, subalit kailangan pa ba niya Siya?  Iyan syempre ay nakakatuksong
kaisipan kay Jose.  Bakit pananatilihin ang kanyang pagkakakilanlan?  Bakit hindi na lang ito itago at
makihalo at gumalaw ng mas maginhawa sa gitna ng mga pinakamagagaling na Egipcio? 

At saka, isipin ang lahat ng pananagutan na inilagay ngayon kay Jose bilang pinuno ng Ehipto, at ang mga
kakaibang hamon ng gayong pananagutan.  Magkakaroon ng nakakawasak na pitong-taong taggutom,
at si Jose ay biglang tinawag upang iligtas ang Ehipto mula sa nakakawasak na epekto ng taggutom na
iyon.  Anong interes niya dito, at bakit siya ang papasan ng bigat nito?  Sa pananagutan ay dumarating
ang pamumuna at posibilidad ng pagkabigo.  At mayroon ding pagsalungat.  Si Jose ay lumibot sa buong
lupain, nagpapataw ng 20% buwis sa mga tao, at kinukuha ang kanilang bayad na mga butil at
di-nasisirang pagkain.  Nagtayo siya ng mga imbakan sa bawat bayan ng Ehipto, at nag-imbak.  Mayroon
ding mga iskeptiko.  Bakit kailangang magtabi ng maraming pagkain, sa kabila ng gayong kasaganaan?
Kaninong kaisipan ba ito?  At ang tukso, syempre, ay magpadala sa gayong mga puna, o iwan ang iyong
mga pananagutan.  Bakit kaya kung minsan ay natutukso tayong tumakbo sa ating mga pananagutan?
Na itaas ang ating mga kamay sa ating mga anak at sabihing, anong silbi?  Na sumuko sa ating mga
empleyado, o mainis bilang mga pinuno sa iglesia?  Madalas nais nating isipin na iyon ay ang mga anak
o ang mga empleyado o mga kaanib ng iglesia, ngunit mas madalas ay tayo.  Hindi natin gusto ng
pamumuna, ang kawalan ng pagpapasalamat, ang kahirapan ng pakikitungo sa mga tao.  

Pagkatapos ay pansinin din, ang hamon ng tagumpay.  Mababasa natin sa talatang 49 “Si Jose ay
nag-imbak ng napakaraming trigo na gaya ng buhangin sa dagat, hanggang sa huminto siya sa pagtatala
nito, sapagkat hindi na ito mabilang.”  Ang lahat ay naging mabuti para kay Jose.  Ayon sa plano.
Nahigitan niya ang mga inaasahan.  At nang matapos ang pitong masasaganang taon, “nagkagutom sa
lahat ng lupain subalit sa buong lupain ng Ehipto ay may pagkain.”  Nang ang buong lupain ng Ehipto ay
nagutom, ang taong-bayan ay humingi ng pagkain sa Faraon at pinapunta sila kay Jose, at ang mga bisita
ay dumating mula sa lahat ng bahagi ng lupa dahil narinig nilang may pagkain sa Ehipto.  Ang lalaking ito,
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si Jose, ay karapat-dapat magkaroon ng medalya sa pagliligtas sa sanlibutan; o gayon ang maaari niyang
isipin sa kanyang sarili.

Ito ang mga tuksong kinakaharap ngayon ni Jose.  Pagmamataas, tiwala sa sarili, tagumpay, at paglimot
sa kanyang Dios at kanyang pinagmulan.  Ngunit, kung paanong nanindigan si Jose laban sa panunukso
ng asawa ni Potifar, gayon siya naninindigan ngayon at matatag sa harap ng mga tuksong ito.  Nananatili
siyang mapagpakumbaba, hindi nawawala sa kanyang paningin ang layunin ng kanyang posisyon, na ito
ay hindi para sa pagluwalhati sa sarili, kundi mapanatiling buhay ang napakaraming tao, at naaalala niya
kung sino siya.  Naaalala niya ang kanyang pinagmulan, at nanatili siyang nakatalaga sa Dios na kasama
niya at umalalay sa kanya sa buo niyang pagkaalipin at pagkabilanggo.  Ang karunungan ni Jose, masasabi
natin, ay higit sa karunungan ni Solomon, na ang kayamanan at mga asawa at posisyon at kapangyarihan
ay nagbagsak sa kanya sa mabigat na kasalanan.

Ang nakapagpapatuloy kay Jose sa kanyang pananampalataya sa Dios ng kanyang mga ninuno, ang Dios
ni Abraham, Isaac, at Jacob, ang Dios na nangako tungkol sa Tagapagligtas, at nangako na sa
pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa lupa ay pagpapalain.

Nakita natin itong pananampalataya ni Jose sa pagbibigay ng pangalan sa dalawa niyang anak na lalaki.
Sinasabi sa atin ng talatang 50 na sa loob ng pitong masaganang taon, bago dumating ang taggutom,
pinagkalooban ng Dios si Jose at ang kanyang asawang si Asenat ng dalawang anak na lalaki, na
pinangalanan ni Jose na Manases at Efraim.

Ang unang kapansin-pansin dito ay mga pangalang Hebreo ang mga ito.  Kahit na si Jose ay ginawang
Egipcio, at kahit na ang kanyang asawa ay isang Egipcio at anak ng isang paring Egipcio, ibinigay ni Jose
sa kanyang mga anak ang mga Hebreong pangalan na ito.  Iyan ay isang matapang na pahayag sa
aristokrasya at sa bayan ng Ehipto.  Ayaw ni Jose na tumulad sa kultura ng Ehipto.  Ayaw ni Jose na
maging Egipcio.  Nais niyang mapanatili ang kanyang pagkatao bilang isang Hebreo.  Inalala niya ang
kanyang espiritual na pinagmulan, na siya ay kabilang sa bayan ng Dios, sa Israel, sa bayan ng pangako.
Katulad ni Moises pagkatapos niya, nais niyang makilala kasama ng mga Hebreo, sa halip na tamasahin
ang karangyaan at kalayawan ng kasalanan sa Ehipto.  Nakita niya ang espiritual na kaibahan, ang ganap
na kabaliktaran, sa pagitan ng kanyang sarili at ng mga Ehipcio, sa pagitan ng kanyang Dios at ng mga
dios ng mga Ehipcio.  At sa puntong ito ng kasaysayan, si Jose ay sumampalataya sa Dios, mayroon siyang
pananampalataya sa Dios, na walang katulad sa lupa.  Nang tumingin sa ibaba ang Dios, ang
pananampalataya ni Jose ay nangibabaw, tulad ng kabanalan ni Noe na nauna sa kanya.  Mahalaga na
ito ay nangyari bago ang taggutom.  May naniwala ba talaga na darating ang taggutom?  Si Jose ay
naniwala ng buong puso niya, dahil ipinahayag ito ng Dios.  Ang pananampalataya niya sa Dios ay
matibay.

At makikita din natin iyan sa mga pangalang ibinigay niya sa kanyang mga anak.  Ang una, ay tinawag
niyang Manases, na nangangahulugang “siya na nagpalimot.”  At sinabi ni Jose, “Ipinalimot ng Dios sa akin
ang lahat ng aking paghihirap at ang buong sambahayan ng aking ama.”  Sa “ipinalimot” hindi ibig sabihin
ni Jose na ang sakit ng 13 taon at ang alaala ng kanyang pamilya ay nabura na sa kanyang isipan.  Sa
halip, ibig niyang sabihin na may kagalakan at kaligayahan na siya sa buhay niya ngayon na sumusupil
sa mga alaalang iyon, at nagbibigay pa ng layunin sa mga alaalang iyon.  Ang kapanganakan ng anak na
lalaki ay nagbibigay ng labis na kagalakan kay Jose.  Siya ay lalaking may asawa, na may isang asawa
(salungat sa kanyang ama), at ngayon ay may anak na siya.  Sarili niyang pamilya.  At nakikita niyang
ginabayan siya ng Dios sa buong mga taon ng sakit at kalungkutan upang dalhin siya sa puntong ito.
Anong pagpapala at kagalakan ang mga anak sa tipan.  Tinatawag sila ng Awit 127 na pamanang sa
Panginoon nagmula, at sinasabi ng Awit 128 na sa pamamagitan nila ay pupunuin ng Dios ang ating bahay
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ng mabubuting bagay.

Ang pangalan ng ikalawang anak ay Efraim, na nangangahulugang “pinalago ng doble.”  At sinabi ni Jose,
“Ako'y pinalago ng Dios sa lupain ng aking pagdadalamhati.”  Ipinagdiriwang niya hindi lamang ang
kapanganakan ng dalawa niyang anak na lalaki, kundi lahat ng kasaganaan na ipinagkaloob sa kanya ng
Dios sa Ehipto.  At ang Ehipto ay hindi niya tahanan; tinatawag pa rin niya itong “lupain ng aking
pagdadalamhati.”

Si Jose dito, ay mapagpakumbabang nagpapasalamat, na nagbigay sa kanyang mga anak na lalaki ng mga
pangalan na nagpapaalala sa kanya ng mga ginawa ng Dios sa kanya.  “Ginawa ng Dios na…, at
ipinagkaloob ng Dios….”  Naranasan ni Jose ang kabutihan at ang kabaitan ng Dios sa kanya.  At dahil
dito, hindi inabuso ni Jose ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagganti sa asawa ni Potifar,
sa katiwala ng alak, o sa mga kapatid niyang nanakit sa kanya noon.  Hindi, sa naranasang biyaya ng Dios,
hindi niya kayang magtanim ng sama ng loob.    

Isa pang dahilan na hindi kinalimutan ni Jose ang kanyang pagkatao o ang kanyang Dios ay dahil may
inaasahan pa siyang iba.  Ang pagdadakila sa kanya sa Ehipto at ang maayos na buhay pamilya niya ay
hindi ang wakas para sa kanya.  Naniniwala siyang may higit na dakilang layunin ang Dios.  Paano ang
mga panaginip niya?  Paano ang makitang muli ang kanyang mga kapatid at ang kanyang pamilya?  Paano
ang pangako ng Dios na ibibigay ang lupain ng Canaan kay Jacob at kanyang mga anak?  Paano ang
pangako kay Abraham tungkol sa pagpapatapon sa kanyang mga inapo sa isang dayuhang lupain?  Paano
ang pangako ng binhi, ang Mesias?  Tiyak na inaasahan ni Jose na tutuparin ng Dios ang sarili niyang mga
panaginip at makikita niya ang kanyang mga kapatid at ama dito sa Ehipto, na yumuyukod sa kanyang
harapan.  Kung kaya’t siya ay naghihintay.  Kailangan niyang maghintay pa ng higit.  At ginagawa din niya
iyan sa pananampalataya, naniniwalang isasagawa ng Dios ang sarili niyang kapahayagan sa mga
panaginip ng kanyang kabataan.

Ang kasaysayan ni Jose, nakita natin, ay kasaysayan ng probidensya ng Dios.  Ang Dios ay mahiwagang
kumikilos, na may kamay na lihim, sa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito, upang iligtas ang Kanyang
bayan, ang buong pamilya ni Jacob.  Ito ang iglesia, at hindi kailanman hahayaan ng Dios na mapahamak
ang Kanyang iglesia o bayan.  Pinili Niya sila sa walang hanggan, inibig Niya sila ng walang hanggang
pag-ibig na hindi nagbabago, ipinagkatiwala Niya sa kanila ang pangangalaga sa Kanyang Anak, ibinigay
Niya ang Kanyang Anak bilang handog para sa kanilang mga kasalanan, kung kaya’t, wala ni isa man sa
kanila ang mapapahamak.  Ito ang layunin ng probidensya ng Dios, sa buong kasaysayan, at hanggang
ngayon.  Gumagawa Siya sa lahat, bawat detalye, upang ihatid ang Kanyang mga banal sa kaluwalhatian.
Ang kasaysayan ni Jose ay kasaysayan ng iglesia. 

Ngunit nakikita din natin dito ang kamay ng probidensya ng Dios sa buhay ng bawat isa sa Kanyang mga
anak.  Sinalita natin ngayon, ang kamangha-manghang kabanalan ni Jose sa gitna ng lahat ng mga tukso
sa Ehipto.  Paano iyon mangyayari?   Tiyak na iyon ay dahil kasama niya ang Panginoon sa palasyo, kung
paanong nakasama niya Siya sa bahay ni Potifar at sa kulungan.  Ngunit gayundin, at hindi natin ito dapat
palampasin, ang Dios ay lalo nang gumawa sa mga kahirapan at mga pagsubok sa buhay ni Jose, upang
ihanda siya para sa kanyang trabaho bilang pinuno sa Ehipto.  Ang paghahanda ay hindi lamang
pang-pangasiwaan, hindi lamang inihanda ng Dios si Jose upang maging mabuting tagapag-pasya at
pinuno, kundi ang paghahanda ay pangunahing espiritual.  Sa pamamagitan ng 13 taon ng pasakit, si Jose
ay espiritual na naihanda para sa mataas na posisyon na dumating sa kanya sa Ehipto.  Bakit hindi ito
pumasok sa kanyang ulo?  Bakit hindi niya inabuso ang kanyang kapangyarihan?  Dahil natutunan niya
habang daan na ang mga pagsubok na kinakaharap niya, at ang mga pakikipagbakang nilabanan niya, ay
espiritual.  Ito ay mas lumalim kaysa mga pangyayari.  Kailangan niya ang Dios upang gabayan siya, hindi
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lamang sa mahihirap na panahon, kundi maging sa kasaganaan.  Sinasabi nga, “Hindi lahat ng tao ay
kayang dalhin ang punong tasa.”  Espiritual na inihanda ng Dios si Jose upang dalhin ang punong tasa.

At ang Dios ay may pang-personal na kurikulum para sa bawat isa sa Kanyang mga anak, katulad ng
ginawa Niya kay Jose.  Sa pamamagitan ng mahihirap na pangyayari inihahanda tayo ng Dios upang
maiwasan ang mga bitag ng pagmamataas.  Sa pamamagitan ng mga kahirapan, tinuturuan tayo ng Dios
ng pagpapatuloy, upang hindi tayo sumuko sa ilalim ng mahirap na tungkulin.  Sa pamamagitan ng
kahirapan at pangangailangan, tinuturuan tayo ng Dios na kilalanin Siya at maging mapagpasalamat kapag
dumarating ang kasaganaan sa ating daan.  Ang mahabang panahon ng kahirapan ay hindi dapat
magpahina sa atin.  Ang masasamang alaala ay hindi dapat dumaig sa atin.  At ang kasaganaan ay hindi
dapat maghiwalay sa atin mula sa pakikisama sa Dios.

___________________________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon mahal namin ang Iyong Salita, at mas higit na marami ang inihayag sa amin kaysa kay Jose.
Nanghawakan siya sa ilang piraso ng pahayag, ilang panaginip, at ilang mga pangako na narinig niyang
sinabi ng kanyang ama.  Iyon lamang ang mayroon siya, at gayunman ay pinaniwalaan niya iyon ng buong
puso niya, at dahil doon siya ay nagpatuloy sa kabila ng napakaraming kaguluhan at mga tukso.
Panginoon, pagkalooban Mo po kami ng pananampalatayang tulad noon, upang kami ay maging mapagtiis
sa kahirapan at mapagpasalamat sa kasaganaan.  Alang-alang kay Jesus ito ay aming hiling, Amen.


