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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 44:14-45:15

“Ako’y Si Jose”

ni Rev Rodney Kleyn

Anong gagawin mo kung ginawan ka ng masama o sinaktan ka ng iba?  Anong gagawin mo kung nasa
iyong kapangyarihan ang gumanti sa pamamagitan ng pananakit sa taong nanakit sa iyo?

Sabi ni Jesus, “Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang napopoot sa inyo, at
idalangin ninyo ang umuusig sa inyo,” at “kung ikaw ay sampalin ng sinuman sa kanang pisngi, iharap mo
rin sa kanya ang kabila.”  At sinabi ni Pablo, “Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti
ang masama.”  

Ngunit paano mo naman gagawin iyan?

Bawat isa sa atin ay nauunawaan ang sakit ng magawan ng masama ng iba.  Sa lahat ng mga sakit na
kailangan nating tiisin, ito na marahil ang pinakamatindi.  Ang isang minamahal mo, isang kasama mo sa
pananalangin at pinahahalagahan, isang tinulungan mo, ay bumaliktad sa iyo, naging kaaway mo, siniraan
ang iyong pagkatao, at sinadya kang saktan.  Paano posibleng gantihan ang gayong kasamaan ng
kabutihan – kung natural na ang bawat himaymay ng ating pagkato ay nais gantihan ang taong iyon,
upang saktan siya?

Ang sagot diyan, makikita natin sa kasaysayan ni Jose at kanyang mga kapatid, lalo na sa simula ng
Genesis kapitulo 45, nang ibunyag ni Jose ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid.

Ang kasaysayang ito ay may pinagmulan.  Ang Genesis 45 ay nagsisimula sa mga salitang, “Kaya’t si
Jose…” at itatanong natin, kailan?  Ang sagot ay matatagpuan sa huling bahagi ng kapitulo 44, mga
talatang 14-34, na naglalaman ng pakiusap ni Juda kay Jose.

Natatandaan mo nang umalis ang labing-isang magkakapatid sa kanilang tahanan, nilagyan ni Jose ng
kopang pilak ang sako ni Benjamin, at isinugo ang kanyang katiwala upang dakpin si Benjamin.  Ginawa
niya ito upang subukin ang kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng muling paglikha ng mga pangyayari
nang nakalipas na 22 taon.  Ngayon si Benjamin ang naging paboritong anak.  Anong gagawin ng
magkakapatid kapag nagkaroon sila ng pagkakataong mawala sa kanilang landas si Benjamin?  Gagawin
din ba nila ang ginawa nila kay Jose?  Binigyan sila ni Jose ng ganap na pagkakataon upang mawala siya
sa kanilang landas.  Maaari silang umuwi sa kanilang ama, sa pagkakataong ito ay hindi nagsisinungaling,
at sabihing, “Nasangkot sa gulo si Benjamin.  Ninakaw niya ang kopa.  Ang paborito mong anak ay hindi
naman pala talaga isang anghel.”

Ngunit sa halip, sama-sama silang lumingon bilang isa, at bumalik sila upang tumayo sa harapan ng
tagapamahalang Ehipcio.  May pagkakaisa na ang pamilya ngayon.  At ito ang pagsisisi, ang pagbabago
ng puso, na hinahanap ni Jose.   
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Nang bumalik sila kay Jose, nagpatirapa sila sa kanyang harapan.  Ito ang ikatlo o ikaapat na pagkakataon
na ginawa nila ito.  At tinanong sila ni Jose, “Bakit, bakit ninyo ninakaw ang aking kopang pilak?”  Si Juda
ang nagsalita para sa kanyang mga kapatid.  “Anong aming sasabihin sa aming panginoon? Anong aming
sasalitain? O paanong kami ay makakapangatuwiran? Natagpuan ng Dios ang kasamaan ng iyong mga
lingkod.”

Anong kasamaan?  Ang kasalanan ng pagnanakaw ng kopang pilak?  HINDI, ang sala ng pagbebenta kay
Jose.  Kung paanong ang pera ay inilagay sa kanilang mga sako, gayundin ang kopang pilak – alam nila
iyon.  Nalaman ng Dios ang kanilang kasamaan sa pagbebenta ng kanilang kapatid na si Jose 22 taon na
ang nakaraan.  Ito ang sinasabi ni Juda.  Alalahanin, sa kapitulo 42, sa una nilang pagpunta, pagkatapos
na makulong sa loob ng tatlong araw, sabi nila, “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.”  Ito ay isang kapahayagan:  Inilantad ng Dios ang ating sala.

Pansinin, hindi itinuturo ni Juda si Benjamin, at sinasabing, ninakaw niya ang kopa.  Sa halip, tayo, tayong
lahat dito ay may sala.  At kami, kaming lahat, ay magiging iyong mga alipin.  Wala kaming iiwang
sinuman sa pagkakataong ito.

Binuo ni Jose ang tagpong ito, at sinabi niya, “Hindi, si Benjamin lang.  Ang nagnakaw lang ng aking kopa
ang magiging alipin ko.  Ang iba sa inyo, umuwing may kapayapaan sa inyong ama.”  Ngayon, alam ni
Jose na hindi magkakaroon ng kapayapaan kung uuwi sila.  Ngunit muli, ito ay palabas lang para sa kanila.
Umuwi na lang kayo sa inyong ama, at sabihin sa kanya kung ano ang nangyari.

Kaya, simula sa talatang 18, hanggang sa talatang 34, si Juda ay nagsalita.  Ito ang pinakamahabang
pananalita sa buong aklat ng Genesis, at dito hindi lamang nagmakaawa si Juda kay Jose para kay
Benjamin, kundi ipinakita niya kung gaano kalalim at tunay ang kanyang pag-ibig at pagsisisi.  Hayaan
ninyong bigyang-diin ko lamang ang ilang bahagi ng kanyang pananalita.

Una, ito ay tungkol lahat kay Jacob, at ang pagmamahal ni Juda sa kanyang ama.  Labing-apat na beses
niyang binanggit ang kanyang ama.  Nagsalita siya tungkol sa paghihirap ng kanyang ama noon, sa
malinaw na kamatayan ng pinakamamahal niyang anak, si Jose.  Nagsalita siya sa paghihirap ng kanyang
ama sa kasalukuyan, at ang pag-aatubili ni Jacob na payagang bumaba si Benjamin sa Ehipto.  At nagsalita
siya tungkol sa mangyayari sa kanyang ama kung si Benjamin ay hindi makakauwi.  Ito, sabi niya, ang
papatay sa aking ama.  Ang diwa nito ay, alang-alang kay Jacob, alang-alang sa aking ama, kailangang
umuwi ni Benjamin.  Walang mapagpipilian.  

Ito ay nagmula kay Juda, na 22 taon ang nakaraan ay walang pakialam ni kaunti sa naramdaman ng
kanyang ama, na hindi lamang pinakitunguhan si Jose ng may kalupitan, kundi sa pamamagitan ng malupit
na kasinungalingan ay ipinakita ang gutay-gutay na damit kay Jacob, at sa loob ng 20 taon ay nakita ang
lahat ng paghihirap na idinulot nito sa kanyang ama.  Ngayon, ang sala noon ay naghatid sa kanya sa
pagsisisi.

Ito ay tunay!

Paano natin nalaman iyan?  Dahil sa mga bunga ng pagsisisi.  Ang kasalanan ng magkakapatid ay
kasalanan laban sa kanilang pamilya, laban sa kanilang kapatid at sa kanilang ama, ang kasalanan na
sumira at nagdala ng labis na sakit sa kanilang pamilya.  Isang tanyag na kasalanan.  Ngunit ngayon ay
may pagsisisi na napakalinaw.
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Iyan ay ipinahayag sa mga talatang 33 at 34, ng kapitulo 44.  Sinabi ni Juda kay Jose, “Hinihiling ko na
ipahintulot mo na ang iyong lingkod ang maiwan bilang isang alipin sa halip na si Benjamin, at hayaang
makauwi si Benjamin.  Hindi ako maaaring umuwi at magdala ng higit pang paghihirap sa aking ama.
Sapat na ang pinagdaanan niya.”

Nauunawaan mo ba ang magiging personal na bunga kay Juda ng mga sinasabi niya dito?  Isinusuko niya
ang kabuuan ng kanyang buhay, upang mamuhay bilang alipin sa isang banyagang lupain.  Handa niyang
tiisin ang idinulot niya sa kanyang kapatid na si Jose.   Iniiwan na niya ang kanyang pamilya sa kanilang
tahanan, ang kanyang bahagi sa mana ng kanyang ama.  Isinasakripisyo niya ang lahat.  At ang
nag-uudyok sa kanya ay pag-ibig – pag-ibig sa kanyang ama, si Jacob, na hindi laging nagmahal sa kanya
ng patas, kundi pinaboran ang ibang mga anak kaysa sa kanya.  At pag-ibig kay Benjamin, ang paborito,
ang pinalayaw na anak.

Dati, tumugon si Juda ng may pagkapoot sa ganitong uri ng pagtatangi sa pamilya.  Ngunit ngayon, mahal
na mahal niya ang kanyang ama na handa siyang isuko ang kanyang sarili.  Siya ay nagbago na.  Hindi
lamang ito budhi na nakakaramdam sa kanyang sala, kundi ito ay pusong nabago na, bibig na
nagpapahayag ng kasalanan.  Ito ay isang lalaki na handang pagtiisan ang mga bunga ng mismong
kasalanan niya, na umaako sa kanyang kasalanan.  At ito ang lalaki na dahil sa pag-ibig ay gagawin
anuman ang kailanganin upang maiwasan ang muling pagdudulot ng sakit sa kanyang pamilya. 

At ito ang uri ng pagsisisi na kailangan sa ating mga pamilya at sa ating mga pag-aasawa.  Tayo ay
nabubuhay sa isang lipunan kung saan ang diborsyo ay kasing-karaniwan na mismo ng pag-aasawa.  May
iba’t ibang dahilan dito, ang pinaka panguninahin marahil ay pagiging makasarili, at ang pagiging
makasariling iyon ay madalas na ipinapahayag ang kanyang sarili sa kawalang-pagkukusa sa pag-ako ng
kasalanan, at tunay na hanapin ng may pagmamahal ang mabuti sa iyong asawa.  Si Juda ay handang
pumunta sa dulo ng lupa, handa siyang isuko ang lahat, upang mapanatili ang kapayapaan sa kanyang
pamilya.  Ito ay tunay na pagsisisi.

At ngayon, ang mga mesa ay nabaliktad.  Ang bola ay nasa palaruan ni Jose.  At, nakita mo, iyan ang
bagay tungkol sa pagpapahayag at pagsisisi.  Kapag sinabi mong, “Mali ako, at mapapatawad mo ba ako?”
inilalagay ka nito sa isang malakas na katayuan.  Hindi katayuan ng kapangyarihan, kundi ito ay
nagpapalaya, at naglalagay ito ng isang uri ng pamimilit sa isang pinagpahayagan mo ng iyong mga
pagkakamali.  Ang muling pagkakasundo ay nangangailangan hindi lamang ng kahandaang magpahayag,
kundi ng kahandaan ring magpatawad.  At ang kapatawarang iyon ay kasing-hirap at kasing-dalang din
ng pagpapahayag.  Nangangailangan ito ng magkasing-daming biyaya upang magpatawad tulad ng
pagpapahayag. 

Pagkatapos ng kapahayagan ni Juda, ang lahat ay maayos na para sa ganap na pagkakasundong muli ng
pamilyang ito.  Ang tanong ay, paano tutugon si Jose?

At iyan ang nagdadala sa atin sa kapitulo 45, ang sukdulang bahagi ng kasaysayan ni Jose, na hindi
lamang kasaysayan ni Jose na nagbubunyag ng kanyang sarili sa kanyang mga kapatid, kundi isang
kamangha-manghang pangayayari ng tunay at saganang kapatawaran.  Walang kapaitan, walang
hinanakit, walang masamang damdamin, walang paghihiganti, kundi sa halip ay kahanga-hangang
pagpapakita ng biyaya, pag-ibig, at kapatawaran.  

 “Kaya't hindi nakapagpigil si Jose sa harapan ng mga nakatayo sa tabi niya.”  Bumigay siyang muli.  Ito
ang ikatlong beses, at sa pagkakataong ito hindi lamang ito dahil nakita niya ang kanyang mga kapatid,
o narinig silang magsalita sa kanilang Hebreong wika tungkol sa kanilang kasalanan 20 taon na ang
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nakaraan.  Hindi, sa pagkakataong ito ay dahil sa narinig niyang sinabi ni Juda.  Ang mga kapatid niya ay
nagsisisi.  Sila ay nagbago na.  May pag-asa para sa kanyang pamilya.  At pinatawad sila ni Jose.

Habang lumuluha, sumigaw siya sa lahat ng mga Ehipcio na nasa gusali, “Umalis kayo!”  Bakit?  Ginawa
niya ito ng bahagya dahil ang mangyayari ay isang pribado at personal na bagay.  Ang kanyang
katungkulan bilang tagapamahala ay ginawa siyang taong pampubliko, subalit ito ay isang pribadong
bagay, isang bagay na pampamilya.  Ngunit, ang tunay na dahilan ay upang ingatan ang kanyang mga
kapatid, upang panatilihin silang ligtas.  

Isipin na lamang ang mga bunga kung ang kanilang kalupitan noon kay Jose ay lumabas sa publiko.  Si
Jose ang pinakamamahal na tao sa Ehipto.  Utang ni Faraon at ng taong-bayan ang kanilang buhay sa
kanya.  Isipin na lang kung ito ay malantad.  Ayaw ni Jose na ito ay malantad.  Bakit?  Sapagkat dahil sa
pagmamahal ninanais niyang ingatan ang dangal at pagkatao ng kanyang mga kapatid.  Walang
paghihiganti sa kanyang puso, walang pagnanasang ilantad at hiyain at siraang-puri sila.  Sa halip, may
pag-ibig na tulad ng kay Cristo na nagtatakip sa maraming kasalanan, nakipag-usap si Jose sa kanyang
mga kapatid ng mag-isa.  Sabi ni Jesus sa Mateo 18, “Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid,
pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung
pakinggan ka niya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid.”  Iyan ay nangangailangan ng maraming
pagmamahal.  Ang tukso ay nariyan upang ikalat ito.  Nais ni Jose na makausap nang mag-isa ang
kanyang mga kapaitd.  Ang kanyang malasakit ay para sa kanila.

Kung kaya, nang makalabas na ang lahat ng Ehipcio sa silid, nagsalita si Jose sa unang pagkakataon sa
kanyang mga kapatid ng walang tagapagsalin at sinabing, “Ako'y si Jose. Buhay pa ba ang aking ama?”
At hindi niya ibig sabihin, buhay pa ba siya, kundi sa halip, Ano talaga ang kalagayan niya?  Juda, sinabi
mo sa akin na siya ay buhay, sinabi mo sa akin sa pangkalahatang katawagan ang tungkol sa kanyang
pighati, ngunit kumusta siya?

At ang mgkakapatid?  Sinasabi ng talatang 3 sa atin, hindi sila sumagot sa kanya, dahil hindi sila
makasagot sa kanya, dahil sila’y nanginig sa harapan ni Jose.  Ang kaisipan ng nanginig dito ay “nasindak.”
Ito ay karanasan ng pagkatakot na nararanasan ng isang sundalo sa unang beses na matakasan niya ang
kamatayan sa labanan.  Ang mga salita ni Jose ay isang nakakagulat na pagbubunyag.  Si Jose ba talaga
ito?  Ang lalaking ito ay si Jose?

Wala silang sinabing salita, ngunit nakikinita mo ba na ang kanilang mga isip ay bumabalik muli sa lahat
ng sinabi at ginawa ng tagapamahalang ito sa kanila?  Ito ay si Jose.  At ngayon, ang magaspang niyang
pakikitungo ay tila hindi naman talaga magaspang.   Napakarami niyang maaaring ginawa para makaganti
sa kanila.  Marahil ay naalala nila ang mga panaginip kung bakit kinapootan nila siya ng labis, at oo, eto
sila, yumuyukod sa kanya.  Ito si Jose?  Posible ba ito?  Ipinagbili natin siya bilang alipin, at ngayon
nakatayo siya sa harap natin na may lubos na kapangayrihan.  Anong kasunod?

At pagkatapos sa talatang apat makikita mong muli ang pagiging mapagbigay ni Jose sa kanila.
“Halikayo,” sabi niya, “Lumapit kayo sa akin.”  Kapag tumatayo ka sa harap ng isang pinuno, bibigyan mo
siya ng kanyang puwesto.  Ngayon inaanyayahan sila ni Jose sa personal niyang puwesto.  Pinalalapit niya
sila sa pakikisama at pagpapalagayang-loob.  Nais niyang mahipo sila, nais niyang maging palagay sila sa
kanya.  Inabot niya sila.      

Nang lumapit sila sa kanya, at nakikinita mong ito ay isang urung-sulong na pagpapalit-palit, sinabi niya,
“Ako’y si Jose na inyong kapatid, na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto.”  Pansinin, wala pa rin silang
sinasabing salita, at alam nilang ang kasasabi lang niya sa kanila ay totoo.  Ito ang ating kapatid, ang
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isang kinapootan natin at ipinagbili.  Ngayon ay nakaharap sila sa katotohanan.  Ngayon ang katotohanan
ay nasa harapan nila.  Bakit sinabi iyon ni Jose?  “Ako ang inyong kapatid na inyong ipinagbili bilang
alipin.”  Sinasabi sa atin ng talatang 5 kung bakit.  Mula sa napakalaking pang-unawa ng puso, sinabi ni
Jose, “Huwag kayong magdalamhati o magalit sa inyong mga sarili sapagkat ako'y ipinagbili ninyo rito.”
Sa madaling salita, huwag kayong mabalisa tungkol dito.  Huwag ninyong hayaang maguluhan kayo dahil
sa pagkakasalang ginawa ninyo.  Hindi na iyon mahalaga.  Pinatawad ko na ito at kinalimutan ito. 

Ang tumutupok kay Jose ngayon ay ang pagnanasang pagtibayin sa isipan ng mga kapatid niya na sila ay
pinatawad.  Nais niyang maibsan ang pagdurusa ng kanilang may salang budhi.  Ayaw niyang
makaramdam sila ng sakit o paghihirap sa ginawa nila sa kanya.  Walang paghihiganti, walang pagganti,
walang kapaitan, walang matinding galit, wala kundi biyaya, pag-ibig, malasakit, at pagnanasa para sa
pakikisama at pagpapanumbalik.  Ito ay kamangha-mangha.

Subalit saan naman ito nagmula?  Paano ito magiging posible, kapag ikaw ay ginawan ng masama, upang
gantihan ng mabuti ang masama? 

Ang susi dito, ang susi sa pagpapatawad, ay narito sa sitas na ito.  May dalawang sangkap nito.  Ang una
ay may tamang teolohiya si Jose tungkol sa Dios.  

Paano ka magpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok ng buhay?  Paano mo titiisin ang malalim na kirot ng
pananakit sa iyo ng isang minamahal?  Paano mo gagantihan ng mabuti ang masama?  Paano mo
madadaig ang kapaitan at galit?  Paano mo pipigilan ang iyong sarili sa pagganti?  Paano mo pipigilan ang
iyong dila upang hindi mapinsala ang dangal ng isang nanakit sa iyo?

Para kay Jose, ang susi ay soberano ang Dios sa lahat.  Na ang Dios sa Kanyang probidensya ay naghahari
sa lahat sa daigdig na ito, kaya’t walang makakakilos kung wala ang Kanyang kalooban, at walang
mangyayari sa akin, walang buhok ang mahuhulog mula sa aking ulo, walang masama ang darating laban
sa akin, na hiwalay sa kalooban ng Dios.  Kahit ang masama at puspos-ng–poot na mga gawa ng mga
makasalanan na nagnanais na manakit sa akin ay dumarating ayon sa kalooban ng Dios.  Iyan ang
malaking Dios na ipinapahayag ni Jose dito. 

Pansinin, tatlong beses sa mga talatang 5 hanggang 8 sinabi niya, “Sinugo ako ng Dios.”  Sa talatang 5,
“sapagkat sinugo ako ng Dios na una sa inyo upang magligtas ng buhay.”  Sa talatang 7, “Sinugo ako ng
Dios na una sa inyo.”  At sa talatang 8, “Kaya't hindi kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Dios.”
Sinabi niya ito upang aliwin ang kanyang mga kapatid.  Nakita niya ang layunin ng Dios dito.  Itinakda ito
ng Dios na maging ganito.  At sa lahat ng sinabi niya sa kanyang mga kapatid walang paghihinanakit,
walang pagbibintang, at walang pahihiganti.  Hindi niya kinuha ang ginawa niya sa kanila at kinuskos ito
sa kanilang harapan.

Nakita mo, kapag tayo sa pamamagitan ng pananampalataya ay yayakapin ang katotohanan ng
soberanong probidensya ng Dios, kung gayon ay pinalalaya tayo nito, hindi lamang upang matiis ang lahat
ng iba’t ibang pagsubok na dumarating sa atin dahil nakikita nating nagmumula sila sa kamay ng Dios at
sa ilalim ng Kanyang kontrol at Siya ay may layunin sa kanila, kundi pinalalaya din tayo nito upang
patawarin ang masasamang ginawa ng iba sa atin.  Mayroon akong mabuting kaibigan sa ministeryo na
madalas na nagpapaalala sa akin, at sa iba, tungkol dito.  Kapag naglakas-loob akong sabihin sa kanya
ang pamumuna ng iba na narinig ko tungkol sa aking ministeryo, ang sagot niya ay, “Ngunit nais ng Dios
na marinig mo iyan.  Kahit hindi iyon totoo, nais iyan ng Dios na marinig mo.” 

Kahanga-hangang pananaw, isang nagpapalayang pananaw, dahil sa gayon hindi ito tungkol sa tao na
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gumawa sa akin ng masama, hindi ito tungkol sa bintang ng iyong asawa na hindi totoo, hindi ito tungkol
sa masasamang bagay na ginawa ng mga tao sa iyo, hindi ito tungkol sa nakakatakot na pang-aabuso na
natanggap mo bilang bata, hindi ito tungkol sa pagganti sa mga taong iyon, o paglalantad ng ginawa nila
sa iyo, kundi, gaya ni Jose, ito ay tungkol sa pamumuhay sa harapan ng Dios, at pagkaunawa na kahit
hindi ko nakikita ngayon, ang Dios ay may layunin sa kasalukuyang mga kasamaan sa aking buhay.
Nakikita ni Jose ang layuning iyan dito – isinugo siya ng Dios sa Ehipto, upang magligtas ng mga buhay.
Ito ang soberano at probidensyang layunin ng Dios.  Ngunit unawain, si Jose ay walang naunang isinulat
na nagsabi sa kanya kung ano ang layunin ng Dios.  Hindi, marahil ay inabot si Jose ng ilang taon, di
bababa sa 13 taon ng pagkaalipin at pagkabilanggo, upang makita ang anumang layunin ng Dios doon.
Ang kanyang buhay ay tulad din ng sa iyo at sa akin – hindi natin laging nakikita ang tiyak na layunin ng
Dios.  At gayunpaman, si Jose ay patuloy na tumutugon, hindi sa mga tao o mga pangyayari, kundi sa Dios
na higit sa lahat.  

At magagawa niya iyon dahil alam niya na siya ay anak ng Dios.  Alam niya na siya ay sa Dios.  Alam niya
ang mga pangako sa sambahayan ni Abraham, at alam niya na ang Dios na kanyang minamahal ay ginawa
ang lahat ng bagay na ito para sa kanyang kabutihan.

Ang pagkaalam na ito na siya ay anak ng Dios ang siyang ikalawang bahagi ng susi sa pagpapatawad ni
Jose.  Alam ni Jose ang biyaya ng Dios sa kanya, at yamang nalalaman ang biyaya at kapatawaran ng Dios
mismo sa kanya, siya ay nagkaroon ng kakayahanng magpatawad sa iba.  “Ginawa ako ng Dios,” sabi niya,
“bilang ama kay Faraon, at bilang panginoon sa kanyang buong bahay, at tagapamahala ng buong lupain
ng Ehipto.”  Sinasabi niya, ang Dios ay nagpakita ng labis at di-nararapat na kagandahang-loob at biyaya
sa akin, at ngayon ano ang magagawa ko, kundi ipakita ang gayon ding biyaya sa inyo?

Ito ay tunay na napakahalagang prinsipyong biblikal na pangunahin sa pagpapatawad.  Kung ikaw bilang
mananampalataya ay tunay na nauunawaan ang ebanghelyo ng biyaya at kapatawaran, ang biyaya at
kapatawaran na ipinakita ng Dios sa iyo kay Jesu Cristo, kung gayon ay imposible para ikaw ay magkimkim
ng sama ng loob at kapaitan at pagnanais na maghiganti sa iyong puso.  At kung magkagayon man,
hinihikayat kitang humukay sa Kasulatan upang maunawaan ang kadakilaan ng biyaya ng Dios sa atin na
mga makasalanan.

Nauunawaan mo ba ang nararapat sa iyo bilang makasalanan?  Talaga?  At nauunawaan mo ba ang
kadakilaan ng pag-ibig ng Dios sa pagbibigay ng Kanyang Anak, at sa pagpapatong sa Kanya ng ating mga
kasalanan?  Ang biyaya ng Dios sa Kanyang bayan ay walang bayad, ito ay buo, ito ay ganap, at ito ay
lubos na hindi nararapat.  At tayo na nakatikim ng Kanyang biyaya, at nakaunawa nito at nakaranas nito,
ay dapat maging handang magpatawad sa mga nagkasala sa atin.  Hindi tayo dapat magkaroon ng
kapaitan o pagnanais na maghiganti, at dapat rin tayong maging handa para sa ganap na muling
pagkakasundo kapag sila ay nagsisi.  Si Jose sa pag-ibig, na walang pag-iisip ng paghihiganti, ay hinanap
ang pagsisisi ng kanyang mga kapatid, at nang ito ay dumating, ang kanyang pagpapatawad ay ganap.

Iyon ay humantong sa isang buo at magandang pagkakasundo ng pamilya.  Iyan ay nagsisimula sa mga
talatang ito.  Siya'y humilig sa leeg ng kanyang kapatid na si Benjamin, at umiyak; at si Benjamin ay
umiyak sa kanyang leeg.  Kanyang hinagkan ang lahat niyang mga kapatid, at umiyak sa kanila; at
pagkatapos ay nakipag-usap sa kanya ang kanyang mga kapatid.  

Isang kahanga-hangang pag-uusap marahil iyon.  Dalawampu’t dalawang taon ng paghahabol, at ang
gayong pag-asa para sa kinabukasan nilang lahat.  Binigyan sila ni Jose ng mga kaloob ng pag-ibig, at mga
kagamitan upang kunin ang pamilya, kabilang na si Jacob, pagbalik sa Ehipto, at sinabi niya sa kanyang
mga kapatid, “Inyong sabihin sa aking ama kung paanong ako'y iginagalang sa Ehipto, at ang lahat ng
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inyong nakita.  Magmadali kayo at dalhin ninyo rito ang aking ama.”

At diyan magmumula ang ating kasaysayan sa susunod na pagkakataon – isang muling pagsasama-sama
ng pamilya.

____________________________________________

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong mapagpatawad na biyaya sa amin na mga di-karapat-dapat na
makasalanan.  At nagpapasalamat kami sa Iyong soberanong probidensya at pangangalaga sa lahat ng
mga pangyayari sa aming buhay.  Panginoon, pagkalooban Mo kami ng biyaya upang tanggapin anuman
ang dumating sa amin, bilang nagmumula sa Iyong makaamang kamay.  At pagkalooban Mo kami ng
biyaya upang ang mga pusong naghihiganti ay mapalitan ng mga pusong nagmamahal.  Ito ang aming
dalangin alang-alang kay Jesus.  Amen.


