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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 43:15-44-13

“Mapagmahal Na Disiplina”

ni Rev Rodney Kleyn

Sa lahat ng mga kasaysayan na nakatala sa Kasulatan, halos wala nang iba pang mas madula kaysa sa
kasaysayan ni Jose.  Ito ay kasaysayan ng mga paliku-liko at paikot-ikot, ng mga pagtaas at pagbaba,
tulad ng pagsakay sa roller coaster.  Naaalala ko bilang isang bata ay gustong-gusto ko ang kasaysayang
ito at paulit-ulit kong binabasa.  At marahil, dahil alam na alam natin ang kasaysayang ito, tayo bilang
nakatatanda ay hindi nakukuha ang hilaw na emosyon at ang mahigpit na pagbabago sa kasaysayang ito.
Ang karanasan ng bawat tao sa kasaysayan ay isang uri ng roller coaster.

Iyan ay totoo kay Jose mula sa kanyang pagiging paboritong anak, hanggang sa pagiging alipin sa Ehipto,
hanggang sa pagiging tagapamahala, hanggang sa pagiging pederal na bilanggo, hanggang sa pagiging
punong ministro.  Ano ang ginagawa ng Dios, at saan nag-aakay ang Dios?

Iyan din ay totoo kay Jacob, ang patriarka, na may pangako ng Dios, “Sasamahan kita saan ka man
pumaroon.”  Nang tingnan niya ang kanyang buhay, tila baga ang kabaliktaran ang totoo, kung kaya’t
sinabi niya, “Lahat ng ito ay laban sa akin.”

Iyan din ay totoo sa mga kapatid ni Jose.  May sala sa pagbebenta ng kanilang kapatid sa pagkaalipin at
pagtatago ng kasalanan sa loob ng mahigit 20 taon, bigla silang naharap sa kanilang sala sa Ehipto nang
pakitunguhan sila ng marahas ng isang pinunong Ehipcio, pinagbintangan silang mga espiya, at ibinilanggo
ang isa sa kanila.  Matatandaan mo na, sa kapitulo 42, talatang 21, nang ipaggiitan ni Jose na
tagapamahala ang mga bagay na ito sa kanila, nagtinginan sila sa isa’t isa at sinabing, “Talagang tayo ay
nagkasala dahil sa ating kapatid, sapagkat nakita natin ang kanyang pighati nang siya'y makiusap sa atin,
ngunit hindi natin siya pinakinggan. Dahil dito'y dumating sa atin ang pighating ito.”  Ito ay naging lihim
nila sa loob ng 20 taon at naging tahimik sila tungkol dito, ngunit narito ngayon, nasa mismong ibabaw,
nanggugulo sa kanilang budhi.  Nararamdaman nila ang kahihiyan at pagkakasala.  Sila ay nasa bingit.
Iyan ay lumabas sa kanilang pag-alis upang umuwi at nakita sa kanilang mga sako ang perang ginamit
nila upang bumili ng mga butil.  Ngayon, natatakot na sila ay mapagbintangan ng pagnanakaw, bumalik
sila sa Ehipto sa pangalawang pagkakataon, na may labis na pera sa kanilang mga kamay, na may kaloob
na mga butil at mga pabango para sa tagapamahala, at kasama ang kanilang kapatid na si Benjamin
upang patunayan sa tagapamahala na hindi sila mga espiya.  

Sa sitas na titingnan natin ngayon, mula Genesis 43:15 hanggang sa kapitulo 44:13, pag-aaralan natin ang
ikalawang pagpapakita ng magkakapatid na ito sa harap ni Jose.  Dito, ang kanilang pagsakay sa
roller-coaster ay nagpapatuloy – at hindi rin ito masaya.  May mga sandali ng kagalakan, at mga sandali
ng pagkatakot.  Sila ay inanyayahan sa isang maringal na handaan kasama ng tagapamahala, at tila ang
Dios ay inaayos ang kanilang ligtas na pagbalik sa Canaan na kasama kapwa si Benjamin at si Simeon, at
pagkatapos ay naroon ang pangyayari sa kopang pilak at ang pag-aresto kay Benjamin.   
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Gaya ng alam natin, si Jose ang nagpapatakbo ng roller coaster, at maitatanong natin, bakit niya ito
ginagawa sa kanila?  Tinutukso lamang ba niya sila?  Pinagkakatuwaan lamang ba niya sila o
pinaghihigantihan?  Naaalala ko bilang bata na medyo masaya habang nakatayo ang magkakapatid sa
harap ni Jose sa kanilang matinding paghihirap, hindi nalalaman kung ano ang nangyayari.  Ang mga
salbaheng lalaki ay natatalo ng mabuting lalaki.  Iyan ba ang nangyayari?  Ang sagot ay HINDI.  Upang
maunawaan ang kasaysayan, kailangan nating pumunta sa mas malalim.

Ang gustong makita ni Jose ay ang pagsisisi ng kanyang mga kapatid, at ang hangarin ni Jose ay ang
ganap na pagkakasundo at kaligtasan ng kanyang pamilya.  Sa espiritual, si Jose ay may nais na ibahagi
sa kanyang mga kapatid.  Alam ni Jose ang sarili niyang kaligtasan, at si Jose ay gumagawa rito upang
madala rin ang kanyang mga kapatid dito, sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi.  Sa kanilang unang
pagdalaw, kinilala nila ang kanilang sala sa kanyang harapan.  At tandaan, hindi nila alam na nauunawaan
niya ang sinasabi nila.  Ngayon ay nais ni Jose na makitang nagsisisi ang kanilang puso.   Nais niyang
makita na ang kanilang pagkatao at hindi lamang ang kanilang pag-uugali ay nagbago.

Iyan ang nangyayari sa sitas na tinitingnan natin ngayon.  Sa pagmamahal, inilalagay ni Jose ang kanyang
mga kapatid sa pagsubok.  Maaari natin itong tawaging mapagmahal na disiplina.  At naranasan ito ng
magkakapatid, hindi sa pagkilos ni Jose sa kanilang mga budhi, kundi ang Dios ang kumikilos sa kanila.
Sabi ni Juda, kapitulo 44:16, “Natagpuan ng Dios ang kasamaan ng iyong mga lingkod.”  Mayroon din
tayong matututuhan mula doon, na ito ang paraan na tatanggapin natin ang lahat ng kaguluhan sa buhay
– na mula sa kamay ng Dios.  Iyan ang laging ginawa ni Jose.  Nabuhay siya sa harapan ng Dios.  Iyan
ang kailangang matutuhang gawin ni Jacob sa mga kaguluhan sa kanyang buhay.  At iyan din ang
natutuhan ng magkakapatid dito.  Naunawaan nila na ang isang tao ay hindi makapagtatago ng kanyang
mga kasalanan sa Dios. 

Kaya, una, mayroon tayo sa ikalawang bahagi ng kapitulo 43, mula talatang 15 hanggang sa dulo ng
kapitulo, inanyayahan ni Jose ang kanyang mga kapatid sa isang maringal na handaan.

Nang makita ni Jose ang kanyang mga kapatid na bumalik upang bumili ng mga butil, at isinama nila si
Benjamin, sa halip na batiin sila at makipag-usap sa kanila sa pamilihan, sinabi niya sa kanyang mga
katiwala na anyayahan sila sa isang handaan sa kanyang tahanan.

Ginawa niya ito upang ipakita sa kanila na hindi siya laban sa kanila, na ang kanyang hangarin ay hindi
upang wasakin sila.  Ang handaan ay inihanda sa paraang naranasan nila ang awa ng tagapamahala at
nakita na ang kamay ng Dios ay kasama nila.  Ginamit ni Jose ang handaan upang maging palagay sila.

Gayunpaman, sa simula, ang labing-isang magkakapatid ay hindi ikinatuwa na maanyayahan sa handaang
ito.  Sa kabaliktaran, sila ay medyo nabigla.  May tatlong bagay na ikinabigla nila.  

Ang una ay ang mismong katotohanan na sila ay inanyayahan sa handaan.  Bakit nanaisin ng
tagapamahala ng Ehipto na kumain tayong kasama niya?  Walang sinuman na narito upang bumili ng mga
butil ang naanyayahan sa kanyang tahanan?  Sila ay natakot, naghinala, at naging mapag-sanggalang.
Sa Genesis 43:18, mababasa natin, “Dinala tayo rito dahil sa salaping isinauli sa ating mga sako noon,
upang magkaroon siya ng pagkakataong dakpin tayo, at tayo'y kunin bilang mga alipin, pati ang ating mga
asno.”  Iniisip ng tagapamahala na ninakaw natin ang pera, huhulihin niya tayo at aalipinin tayong lahat.
Walang mabuting mangyayari dito.  At sila ay naging mapagsanggalang.  Sa mga talatang 19-22
mababasa natin bago sila pumasok sa bahay upang kumain sila ay nakatayo sa pintuan at nagbigay ng
mahabang paliwanag sa mga katiwala ni Jose, ipinapaliwanag na hindi nila kinuha ang pilak at ito ay
ibinalik nila.  Ang dahilan kung bakit sila kinakabahan ay ang kanilang sala.  Ito ang gagawin ng
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pagkakasala.  Hindi ka nito pagpapahingahin.  Kaya, una, ang paanyaya mismo ay isang pagkabigla.  

At pangalawa, ang sagot ng katiwala ay lalo nilang ikinabigla.  Ang katiwala ni Jose ay isang kawili-wiling
lalaki.  May katulad siyang tungkulin kaugnay kay Jose na dating naging tungkulin ni Jose kaugnay kay
Potifar.  Siya ang binigyan ng tagubilin sa lahat sa bahay ni Jose, upang hindi na kailangang mag-alala ni
Jose tungkol sa anumang bagay na mayroon siya.  Malinaw na alam ng taong ito kung ano ang iniisip ng
kanyang among si Jose, at siya ay kabilang sa plano ni Jose sa kanyang mga kapatid.  Pinili siguro siya
ni Jose, at tila sa kanyang mga sagot, sa pamamagitan ng impluwensya ni Jose, ay naging
mananampalataya siya mismo.  Ang magkakapatid, gayunman, ay walang kaisipan tungkol dito.
Nakakagulat marahil sa kanila, kung gayon, nang bilang sagot sa kanilang pagkatakot ay sinabi niyang,
“Huwag kayong mag-alala o matakot man. Ang Dios ninyo at ang Dios ng inyong ama ang nagbigay sa
inyo ng kayamanang nasa inyong mga sako; tinanggap ko ang inyong salapi.”  Ang sagot na ito ay
tumutunog sa pagkilala kung sino ang magkakapatid na ito, sa kung sino ang kanilang Dios, at maging
ang mga pangako ng tipan na ginawa ni Jehovah sa kanilang mga pamilya.

Una, binati niya sila ng pagbating Hebreo, Shalom.  Kapayapaan ang sumainyo.  Huwag kayong matakot.
Nais niya silang mapalagay.  Walang pagbibintang ng pagnanakaw.  At pagkatapos, “Ang Dios ninyo, at
ang Dios ng inyong ama,” iyan ay, ang Dios ng tipan, ang Dios na nangako kay Abraham, kay Isaac, at
kay Jacob, ang Dios na ito ay nagiging matapat sa inyo.  Binigyan Niya kayo ng kayamanan, hindi pilak,
kundi kayamanan sa inyong mga sako.  Natanggap ko ang inyong bayad.

Ang tanging paraan na matatanggap ng magkakapatid ang mga salitang ito ay bilang pagsaway, isa pang
paghampas sa kanilang budhi.  Dito sila ay nasa isang banyagang lupain, nasa gitna ng paganong bayan,
at hindi nila pinagtitiwalaan ang kanilang Dios, at ang tao na para sa kanila ay isang di-mananampalataya
ay nagpaalala sa kanila kung sino sila at ng katapatan ng kanilang Dios ng tipan.  Huwag kayong matakot,
hindi ba kayo sumasampalataya at nagtitiwala sa Dios ng langit at lupa? 

Nangyari na ba ito sa inyo?  Ang isang di-mananampalataya, siguro ay isang kapitbahay o kasama mo sa
trabaho, isa na nakarinig ng iyong patotoo tungkol sa iyong Dios, at nakikita ka ng taong ito na nag-aalala
o nagagalit, o marahil ay naririnig ka niyang magkasala sa iyong mga salita, at sinabi niya, “Paano ang
iyong pananampalataya?  Hindi ka ba naniniwala sa Dios na soberano?  Hindi ba Siya ang may kontrol?
Hindi ba’t sinaway mo ako noon sa pagsasalita ng ganyan?”  At ang iyong budhi ay hinampas.  Binuksan
mo ang iyong bibig at siniraang-puri ang pangalan ng Dios at sinira ang iyong patotoo.  Kung minsan ang
mga anak natin ay hahatakin din tayo tulad nito. 

Isang pagsaway ang mga salita nitong Ehipcio sa mga lalaking ito.  Saan niya nalaman ang tungkol sa
kanilang Dios at sa pangako ng kanilang salinlahi?  Paano niya nalaman para magsalita ng ganito?  

At ang ikatlong bagay na ikinabigla nila ay ang pagkakaayos ng kanilang upuan.  Sila ay nakaupo sa
harapan ng tagapamahala mula sa pinakapanganay hanggang sa pinakabunso at sila ay nagtinginan sa
isa’t isa na may pagkamangha.  Ito ba ay nagkataon?  Paano niyang malalaman?  Mayroong nangyayari
dito, at nabagabag ang kanilang budhi.

Subalit kasabay nito, ang kanilang punong-abala ay labis na mapagbigay.

Ang orasan ay pumalo na sa tanghali at si Jose ay umuwi upang mananghalian.  Kinakabahan nilang
ibinigay ang kanilang kaloob, at nagpatirapa sila sa kanyang harapan.  Walang pagbibintang tungkol sa
kanilang pagiging espiya o pagiging magnanakaw.  Si Simeon ay ibinalik sa kanila.  Tinanong sila ni Jose
tungkol sa kanilang amang matanda na at paano niya kinakaya ang taggutom.  At sumagot sila (t. 28),
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“Mayroong kapayapaan sa iyong lingkod, sa aming ama, siya ay buhay pa.”  At muli silang nagpatirapa
sa kanya.  At pagkatapos, nagkaroon ng masaganang handaan.  Labing-isang lalaki, na nagdurusa dahil
sa taggutom, ay hinandugan ng isang masaganang pagkain.  Ang pagkain ay marangya at mamahalin.
Ang tagapamahala ay palakaibigan at mapagbigay.  At di-nagtagal ang kanilang  mga takot ay nalimutan.
Inilabas ang alak.  Sila ay nag-inuman at nagkatuwaan.  Ang tagapamahalang ito ay hindi naman pala
mabagsik.   

Makikita mo rito na si Jose ay hindi walang-puso.  Sa ikalawang beses, sa pagkakataong ito matapos
makita ang kapatid niyang buo na si Benjamin, at sabihin sa kanya, “Pagpalain ka nawa ng Dios, anak ko,”
siya ay dinaig ng emosyon at kinailangan niyang pumunta sa isang silid upang umiyak at pahirin ang
kanyang mga luha at maghilamos ng kanyang mukha.  

Ngayon marahil ay itatanong mo, bakit hindi na lang niya sinabi sa kanila kung sino siya?  Bakit hindi niya
sinabi, “Ako si Jose, dinala kayo ng Dios sa akin, ngayon, kunin ninyo ang ating amang si Jacob at
pumarito upang manirahan?”  Bakit hindi?

At ang sagot ay may isa pang pagsubok si Jose.  Naramdaman ng magkakapatid na ito ang kanilang sala,
ngunit nagbago na ba ang kanilang puso?  Kung bibigyan ng pagkakataon, gagawin ba nilang muli ang
gayon ding masamang gawain na ginawa nila noon?  Kaya’t ang ginawa ni Jose ay buuing muli ang tagpo
ng nakaraang 20 taon nang siya ay kinapootan at ipinagbili, lamang sa pagkakataong ito si Benjamin ang
kapatid na tutuksuhin silang iwala, para sa sarili nilang kapakanan.  Pipilitin sila ni Jose na pumili sa
pagitan ng kanilang sarili at ni Benjamin.   

Hindi niya ito ginagawa dahil sa galit.  Si Jose ay handang magbigay ng kapatawaran, ngunit para sa
muling pagkakasundo dapat ay mayroong pagbabago ng puso at pag-uugali.  Magiliw at mapagmahal,
inaakay sila ni Jose sa puntong iyon.  Walang pagbibintang, hinahayaan lamang niya na kumilos ang Dios
sa kanilang mga budhi at sa kanilang mga buhay.

Kaya, ito ang kanyang ginagawa, at ito ay magaling.  At muli hinahawakang mabuti ng katiwala ang buong
kalagayan ng may kamangha-manghang kadalubhasaan.  

Una, sa handaan, pinalayaw niya si Benjamin sa pagbibigay sa kanya ng bahagi na limang ulit na mas
marami kaysa kanyang mga kapatid.  Hindi niya ito ginawa alang-alang kay Benjamin.  Hindi agad
kailangan ni Benjamin ang limang ulit na dami ng pagkain .  Hindi, ginawa niya ito para makita ng
magkakapatid.  Ginawa niya ito upang ibukod si Benjamin mula sa iba bilang espesyal, ang pinalayaw, ang
minamahal, at ang paboritong kapatid.  Alam ni Jose na nangyayari pa rin ito doon sa kanilang tahanan,
na ito ay nangyayari na sa loob ng 20 taon.  Kaya nga si Benjamin ay hindi pumunta sa Ehipto nang unang
beses.  At nais malaman ni Jose, paano tumutugon dito ang magkakapatid ngayon?  Paano nila tinatrato
si Benjamin?  Iyon ba ay ang gayon ding pagkapoot at pagkainggit na nagtulak sa kanila upang siya ay
mawala para sila ay maging masaya?  Nais malaman ni Jose kung ano ang nangyayari sa kanilang mga
puso.  Kailangan nilang mapansin na si Benjamin ay binigyan ng limang ulit ng kanilang natanggap.
Makikita mong lahat sila ay nakatingin sa dulo ng mesa kung saan naroon si Benjamin.  Ngunit paano sila
tutugon?  Ito ba ay magdadala ng pagseselos at inggit?

Iyan din ang layunin, ng kopang pilak sa sako ni Benjamin, upang matuklasan kung ano ang nangyayari
sa kanilang puso.  Una, ibinukod ni Jose si Benjamin bilang isang pinalayaw, at pagkatapos pinilit silang
pumili sa pagitan ng isang pinalayaw at kanilang sarili.  Bibigyan niya sila ng pagkakataon na magsimula
at mailayo si Benjamin, tulad ng ginawa nila sa kanya.  
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Kung kaya, kinaumagahan, ang magkakapatid ay nagsimula ng maglakbay, masaya at naginhawahan.
Ang mga bagay ay naging mas mabuti sa Ehipto.  Kasama nila si Benjamin, kasama nila si Simeon,
mayroon silang pagkain para sa kanilang mga pamilya, at sila ay pinakitunguhan sa pinakamabuti ng
Ehipto.  Lahat ng paghihinala tungkol sa kanilang pagiging espiya at pagiging magnanakaw ay nawala.
Anong ginhawa.

Gayunman, hindi pa sila nakalalayo, at isinugo ni Jose ang kanyang katiwala kasunod nila na may maingat
na tagubilin.  Kailangan niyang hulihin si Benjamin, at ibalik siya, at bigyan ang magkakapatid ng
pagkakataon na umuwi na hindi kasama ang kanilang bunsong kapatid.  Mahigit 20 taon noon ay sinabi
nila tungkol kay Jose, “Hindi natin papayagan na mamuno sa atin ang mapanaginipin na ito, kaya
kailangan siyang mawala sa ating landas.”  Ngayon paano sila tutugon?  Ito ay makikita kung ang puso
ba nila ay nagbago na.

Nang maabutan sila ng katiwala, inulit niya ang mismong sinabi sa kanya ni Jose na sabihin sa talatang
4:  “Bakit ginantihan ninyo ng kasamaan ang kabutihan?  Bakit ninyo ninakaw ang kopang pilak ng aking
panginoon?”  Nasaktan ang magkakapatid sa bintang.  Ang maling bintang ay mahirap tanggapin.  Sila
ay labis na naging mapagtanggol, at sumagot dito, “Imposible iyan.  Hindi kami gagawa ng ganyang
bagay.  Nagsasauli kami ng pera, kaya bakit kami magnanakaw?”

Sa palagay ko ay may aral doon sa pagsisisi.  Napakadalas na sumasagot tayo sa pagbibintang, at sa
pagbibintang ng Salita ng Dios tungkol sa ating kasalanan, sa ganitong paraan.  Nagiging mapagtanggol
tayo at iniisip na higit tayo sa ilang mga kasalanan.   Hindi tayo dapat mag-isip sa gayong paraan.  Ang
kasalanan bang ito ay tunay na mababa sa mga lalaking ito?  Hindi ba nila ipinagbili ang kanilang kapatid
bilang alipin sa ilang piraso ng pilak, at ninakaw ang mahigit 20 taon ng kanyang buhay mula sa kanya?
Bakit ito ay di-kapanipaniwalang bintang?

Subalit sila ay nagalit.  Malayo nawa ito sa amin.  Huwag nawang mangyari na gagawin naming ang
gayong bagay.  At gumawa sila ng pabigla-biglang sumpa.  “Maging kanino man ito matagpuan sa iyong
mga lingkod, siya ay mamatay, at pati kami ay magiging alipin ng aming panginoon.”  

Iyon ay sukdulan, at napuna ito ng katiwala, kaya binago niya ang tawag sa sumpang ito.  “Maging kanino
man ito matagpuan ay magiging aking alipin; at kayo'y pawawalang-sala.”  

Kung kaya, kaagad sinabi sa atin, ibinaba ng bawat isa ang kanilang sako at binuksan ito upang patunayan
ang kanilang kawalang-malay.  At, maparaan, mula sa panganay hanggang sa bunso, isa-isa, sinaliksik
ng katiwala ang kanilang mga sako.  At pagkatapos pagdating niya sa huli, habang sila ay sama-samang
humihinga ng maluwag, ang kopang pilak ay natagpuan sa sako ni Benjamin.

Narito ang sandali ng katotohanan – ang pagsubok.  Uuwi ba sila, at sasabihin sa kanilang ama, ninakaw
ni Benjamin ang kopang pilak, kaya siya ay alipin ngayon sa Ehipto?  Maghuhugas-kamay ba sila tungkol
sa kanilang pinalayaw na kapatid?

Paano sila tumugon?

Walang itinalang mga salita ang Biblia dito, mga kilos lamang, sapagkat ang kanilang mga kilos ay mas
malakas kaysa kanilang mga salita.   Pinunit nila ang kanilang mga suot, at, sa isang tao, sila ay bumalik
sa Ehipto upang harapin ang tagapamahala.  At, paglapit nila kay Jose, nagpatirapa sila sa lupa.

Anong mayroon tayo dito?  Mayroon tayong pag-ibig sa pamilya at pagkakaisa.  Ibig sabihin sila ay nagsisi
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na.  Ang mga puso nila ay nabago na.  Hindi lamang ayaw nila ng mas madali para sa kanilang sarili, kundi
ayaw nilang maging alipin ang kanilang kapatid sa Ehipto, at ayaw nilang masaktan ang kanilang ama at
mamatay sa pighati.  Habang si Juda ay magpapatuloy sa pagpapaliwanag (at titingnan natin ito sa
susunod na mensahe), handa silang isuko ang kanilang sarili at ang sarili nilang buhay at kaligayahan
alang-alang sa iba.  

Ang sala ay nagdala ng pagsisisi, na hindi lamang pagbabago sa pag-uugali kundi pagbabago ng puso.

Hihinto na tayo dito sa kasaysayan, ngunit nais ko lamang magtapos sa ilang mga komento tungkol sa
tunay na pagsisisi at pagbabagong-loob.

Una ay ito, na ang tunay na pagbabagong-loob ay pagsisisi.  Ang pagbabagong-loob ay hindi lamang
pagsasabing, naniniwala ako kay Jesus.  Ang pagbabagong-loob ay hindi lamang pagkilala nang sandaling
maramdaman mong dumating si Jesus sa iyong puso.  Ang pagbabagong-loob ay hindi lamang pag-uugnay
ng iyong sarili sa grupo ng mga tao o sa isang iglesia na tinatawag ang sarili nito na Cristiano.  Ni ang
pagbabagong-loob ay pagiging ligtas lamang mula sa isa o maraming napakasasamang kasalanan sa iyong
nakaraan.  Hindi, ang pagbabagong-loob, tunay na pagbabagong-loob, ay taos-pusong pagsisisi sa
kasalanan, at ang pagtalikod at paglayo sa kasalanan upang sumunod kay Cristo sa pag-ibig.

Na ang pagbabagong-loob ay malalim, dahil ang Salita ng Dios ay malalim.  Ang tunay na nagbagong-loob
ay hindi nagsasabing, “Malayo nawa sa akin ang magkasala.  Huwag mo akong tawagin na isang
makasalanan, nakakasakit iyan.”  Hindi, ang tunay na nagbagong-loob ay nagsasabing, “Dios, maawa ka
sa akin na isang makasalanan.”  Ang tunay na nagbagong-loob ay nagsasabi kasama ni Pablo, “Ako ang
pangunahin sa mga makasalanan.”  Ang tunay na nagbagong-loob ay nauunawaan ang kalaliman ng
kasalanan at pagkapoot at pagkainggit at pagnanasa at galit at kapaitan na nananahan sa sarili niyang
kaluluwa.  

Inilalantad iyan ng Salita ng Dios sa akin.  Ito ang kumikilala ng mga iniisip at mga hangarin ng puso.
Kaya, kung ako ay tunay na nagbagong-loob nakikita ko ang aking pangangailangan ng kaligtasan kay
Jesu Cristo lamang.  Nagtitiwala ako sa Kanya at hindi sa aking sarili o sa aking kahalagahan.  Ako ay
naligtas sa pamamagitan ng biyaya lamang.

Ang tunay na pagbabagong-loob ay nangangahulugan rin ng pagbabago ng puso at buhay.  Ang tanong
ay hindi, kailan ako nagbagong-loob, o dumadalo ba ako sa iglesia, kundi ang tanong ay, araw-araw ba
akong nabubuhay sa pagsisisi sa kasalanan, at nilalabanan ko ba ang kasalanan, at ako ba ay banal, kung
paanong ang Dios ay banal?  Ang tunay na Cristiano ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan.  Kinapopootan
nila ang kasalanan, dahil kinapopootan ng Dios ang kasalanan.  At, tulad ni Juda at ng kanyang mga
kapatid ngayon, isusuko nila ang lahat sa kanila upang maglingkod sa iba sa pag-ibig, at upang
paglingkuran ang kanilang tagapagligtas sa pag-ibig.  Ang tunay na Cristiano ay nagsasabing, “Hindi ako
sa aking sarili, at hindi ako narito para sa akin, kundi ako ay sa Panginoon.  Ako ay sa Kanya, at Siya ang
aking pinaglilingkuran.”

At, panghuli, kapag iyan ang pananaw natin sa pagbabagong-loob, hindi tayo naghahanap ng pagpapasya
sa iba.  Hindi tayo naghihintay doon sa sandaling tatanggapin ng ating mga anak ang Panginoon sa
kanilang puso.  Hindi, nagtitiwala tayo na ang Dios ay kikilos sa kanilang mga puso, at tinuturuan natin
sila ng pagbabago ng puso at pagsisisi ng puso, at naghahanap ng mga bunga ng Espiritu sa kanilang mga
buhay.  Ganito ang pagkilos ng ebanghelyo.  Hindi lamang ito isang mensahe ng pagpapatawad, kundi
isang makapangyarihang mensahe na naghahatid ng pagbabago sa buhay ng mga tao.
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Naunawaan iyan ni Jose, at doon niya nais ihatid ang kanyang mga kapatid.

Ah, nawa ay kumilos nga ang Dios sa atin.

__________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, dalangin namin na makilala ng mga puso ang kanilang pagiging makasalanan, mga bibig na handang
magpahayag ng sala, at mga buhay na nabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ebanghelyo.  At sa
ganitong paraan, bigyan mo kami ng kapayapaan at kagalakan.  Alang-alang kay Jesus ito ang aming
dalangin.  Amen.


