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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 47

“Pinangalagaan Ang Israel Sa Ehipto”

ni Rev Rodney Kleyn

Ikaw ba ay mabuting katiwala ng mga pag-aaring ibinigay sa iyo ng Dios?  Nauunawaan mo, hindi ba, na
ang lahat sa sanlibutang ito ay sa Dios.  Sinasabi sa atin ng Awit 24 na ang lupa ay sa Panginon at ang
lahat ng narito.  Anumang mayroon tayo – ari-arian, mga kaloob, oras – lahat ng ito ay sa Dios, at
binigyan Niya tayo ng pribilehiyo at tungkulin ng pagiging mga katiwala o tagapangalaga ng mga bagay
na iyon.  Ibig nitong sabihin, hindi lamang natin dapat pangalagaan ang mga bagay na ito, kundi dapat
din natin silang gamitin sa paraang nagbibigay-luwalhati sa Dios, na bigyang-diin natin sila sa gawain ng
Panginoon.  Na nangangahulugang ang pagiging katiwala ay espiritual na tungkulin.  Ang malasakit natin
ay hindi lamang upang maging marunong sa paggamit ng materyal na mga bagay, kundi gamitin ang lahat
sa paraang magpapaunlad sa espiritual na kapakanan ng ating sarili at ng iba.

Sa Genesis 47, si Jose, bilang tagapamahala ng lupain ng Ehipto, ay naging marunong na katiwala.  Hindi
lamang siya isang marunong na katiwala ng mga pag-aari ng Ehipto, kundi inalagaan niya rin sa espiritual
ang kanyang pamilya sa Ehipto.  At ginawa niya ang lahat ng ito sa pananampalataya, dahil mayroon
siyang mata sa Dios, dahil naniniwala siya sa mga pangako ng Dios, at dahil naghahanap siya ng
makalangit na tahanan.

Sa kalagitnaan ng kapitulo, mga talatang 13-26, mababasa natin ang tungkol sa pagiging katiwala ni Jose
sa pananalapi ng mga pag-aari ng Ehipto.  Ito ang nangyari.

Sa loob ng pitong taon ng kasaganaan, inihanda ni Jose ang bansa para sa darating na taggutom sa
pamamagitan ng pag-iimbak ng mga butil sa lahat ng mga lunsod ng Ehipto.  Ginawa niya ito sa
pamamagitan ng sistemang buwis, kung saan ang mga tao ay kailangang magbigay ng ikalimang bahagi
ng anumang ani ng kanilang lupain.  Si Faraon, sa gayon, ay naging may-ari ng mga imbakan ng
napakaraming pagkain.  Kaya, nang dumating ang taggutom, nang wala ng pagkaing naani sa lupain para
sa taong-bayan, lumapit sila kay Jose upang bumili ng kanilang pagkain.

Ngayon tila ang mga tao mismo ay hindi nakahanda sa taggutom.  Alam nilang ito ay parating, o kahit
paano ay nakarinig sila ng tungkol sa mga panaginip ni Faraon at kung bakit itinalaga si Jose upang
mag-imbak ng lahat ng mga butil na ito.  Ngunit hindi nila ito pinansin.  Dalawang tao lamang sa buong
lupain ang sumeryoso sa mga panaginip ni Faraon, at iyon ay si Faraon mismo, at si Jose.  Sa lahat nilang
kasaganaan, walang ginawa ang mga Ehipcio upang maghanda sa darating na taggutom.  

Kung kaya, nang dumating ang taggutom, sa una o dalawang taon, pumunta sila dala ang kanilang pera
upang bumili ng butil mula kay Jose.  Ngunit di nagtagal ay naubusan na sila ng pera.  Nang sumunod na
taon ay lumapit sila kay Jose, sila ay nagugutom, at sinabi nila kay Jose, “Bigyan mo kami ng pagkain,
bakit kami mamamatay sa iyong harapan?  Sapagkat ang aming salapi ay naubos na.”  Ang sagot ni Jose
ay, “Ibigay ninyo ang inyong mga hayop; at bibigyan ko kayo kapalit ng inyong mga hayop.”  At binigyan
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sila ni Jose ng pagkain kapalit ng kanilang mga hayop.  Sa halip na bigyan lamang sila ng pagkain,
ipinagbili niya ito sa kanila sa paraang pakikipagpalitan.  

Pagkatapos ng sumunod na taon ay pumunta sila sa kanya at sinabi, wala kaming pera, at walang mga
hayop upang ipagpalit.  Ang natitira na lamang ay ang aming sarili at ang aming lupain, na sa panahon
ng taggutom ay walang silbi.  Sinabi nila kay Jose, “Bigyan mo kami ng binhi, upang kami ay mabuhay at
huwag mamatay.”  At muli, sa halip na bigyan lamang sila ng mga butil, nakipagkalakalan ng pagkain si
Jose kapalit ng kanilang lupain at nauwi sa pagbili ng lahat ng lupain sa Ehipto para kay Faraon, at ang
mga tao ay lumipat mula mga lunsod mula sa isang dulo ng Ehipto hanggang sa kabilang dulo.  

Sa panahong ito, ang taggutom ay patapos na, at ang lupain ay nagsisimula na muling maging mabunga,
ngunit ngayon lahat ng ito ay kay Faraon na, at ang mga tao ay walang binhi upang itanim sa lupa.  Kaya
si Jose, na may talas ng isip upang maghanda rin para dito, ay nagbigay ng binhi sa taong-bayan upang
itanim sa lupain, at siya ay nakipagkasundo sa kanila.  “Malaya ninyong magagamit ang lupain na ngayon
ay kay Faraon na, narito ang binhi para sa inyo; hasikan ninyo ang lupa, at 80 porsiyento ng ani ay para
sa inyo, at ang 20 porsiyento ay ibibigay ninyo, bilang buwis, kay Faraon.”  Kung kaya, pagkatapos ng
taggutom, ito ang kanilang ginawa.

Pagkabasa nito, maaari nating mapintasan si Jose at ang kanyang pamamahala sa Ehipto sa panahon ng
taggutom.  Ginawa na ito ng iba at tinatakan si Jose bilang walang-awa at walang habag, isang taong
umagaw ng kapangyarihan para sa kanya at kay Faraon at nagmalupit sa walang-laban na taong-bayan,
na sinamantala sila nang sila ay nasa kalagayang walang pag-asa at gumawa ng mala-komunistang
estado.

Subalit iyan ay hindi patas o totoong pagtataya sa pambansang patakaran ni Jose sa ekonomiya.  May
ilang mahahalagang prinsipyong biblikal para sa pamamahalang pinansyal na dapat nating makuha mula
sa ginawa ni Jose, na maaari nating magamit na personal, kung saan, kung gagamitin sa pambansa, ay
makakatulong ng malaki.  Ngayon, hindi ko nais na pumasok sa pagtataya ng mga problemang
pang-ekonomiya ng ating bansa at ng mundo; siguro ay magagamit mo ang ilan sa mga iyon sa iyong
sarili mula sa sinabi ko. 

Gayunman, ayokong sabihin ito, na ang problema sa ating ekonomiya at sa mga ekonomiya ng mundo
ngayon ay higit pa sa di-tamang pamamalakad sa pananalapi.  Ang problema ay karamihan sa mga pulitiko
at mga pinuno ngayon ay mga lalaki at mga babaeng di-mananampalataya, na hindi nakikita ang kanilang
mga sarili bilang mga katiwala sa harap ng  Dios sa kanilang tungkulin at sa mga ari-arian at mga pasya
na dapat nilang gawin.  Ang isang pulitikong di-mananampalataya ay hindi isasaalang-alang ang Dios.
Maaari siyang mamahala sa interes ng taong-bayan, o ng bansa, o maaari siyang mamahala dahil sa
pansariling interes para sa kapangyarihan o mga boto, ngunit malibang siya ay isang tunay na
mananampalataya, ang mga bagay ay magiging nakasentro sa tao, at hindi sa Dios.  Nagbibigay din iyan
sa atin ng dahilan, upang manalangin para sa mga hari at sa mga may kapangyarihan, upang ipanalangin
na baguhin ng Dios ang kanilang puso mula sa kawalang-pananampalataya tungo sa pananampalataya
at pagsamba sa Kanya bilang tanging Dios.  Doon lamang tayo makakaasa ng anumang tunay na sagot
sa ating mga kapighatiang pang-ekonomiya at pulitikal.

At kita mo, si Jose ay gayong uri ng tao.  Siya ay mananampalataya.  Hindi siya gumagawa ng pasya na
ang nasa isip ay ang susunod na halalan, o upang makuha ang mga boto o pagsang-ayon ng mga tao.
Hindi, siya ay nabubuhay sa Ehipto bilang pinuno, nananagot sa Dios at kay Faraon, na mataas sa kanya.
Siya ay nagiging matapat sa katungkulan na pinaglagyan ng Dios sa kanya.  At mula doon ay nagmumula
ang mga pasya niyang pang-ekonomiya.
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Hayaan mong ituro ko ang ilang mahahalagang prinsipyo na nag-uudyok sa kaasalan dito ni Jose.

Una, kumikilos si Jose sa interes ng mga tao; gumagawa siya ng mga pasya na nagsusulong ng kapakanan
ng taong-bayan ng Ehipto.  Mapapansin mo, na sa pagtatapos ng taggutom hindi sinabi ng mga Ehipcio
na, “Jose, ikaw ay walang awa at walang pusong pinuno.  Dinambong mo ang aming lupain at iniwan
kaming hungkag.”  Hindi.  Sa halip ay sinabi nilang, “Iniligtas mo ang aming buhay at ang buhay ng aming
mga anak.”  Hindi sila handa para sa taggutom, ngunit si Jose ay handa, at ang kanyang paghahanda ang
nagligtas sa kanila.  Si Jose ay kumilos din sa kanilang interes nang, sa halip na bigyan lamang ng tulong,
nakipagpalitan siya sa kanila.  Mayroong pagsusulit dito.  Alam nating lahat na ang pagpapalayaw sa isang
bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng gusto niya ay sumisira sa bata.  Iyan din ay totoo sa mga
may gulang na mamamayan ng isang bansa.

Ngayon kung walang maibabayad ang mga Ehipcio, at pinanood lamang sila ni Jose na magutom, iyan ay
ibang bagay.  Ngunit hindi ganyan ang nangyari.  Sa halip, mayroon silang pambili, kaya kusang-loob
silang nakipagkalakan ng kanilang mga bagay para sa pagkain.  Si Jose ay namahala ng isang malaya at
bukas na pamilihan kung saan ang mga mamamayan ay natuto ng tungkulin sa pananalapi.  Ginawa ito
ni Jose dahil nauunawaan niya na nakakapanghina at nakakasira sa mamamayan ng anumang bansa kung
uupo na lamang sila at tatanggap ng pagkain para sa wala mula sa pamahalaan.

Ang mga prinsipyong biblikal dito para sa pananalapi ay may kinalaman sa personal na pananagutan at
trabaho at pagiging mabunga.

Kung may nakuha ka para sa wala, at kung patuloy kang makakakuha para sa wala, wala kang pansariling
kapakanan dito, at walang pagkaunawa sa tungkulin o malasakit sa bagay na iyon.  Ito ay nagbubunga
ng katamaran at ng saysay ng karapatan.  At sa gayon, kung mauupo ka na lamang, susubuan, mawawala
ang iyong kakayahan at pagnanasang maging kapaki-pakinabang.

Kaya marami ngayon ang nakikitungo sa kagipitan at mga problema ng pagpapahalaga sa sarili at
pagtanggap dahil mismo sa wala silang nagawang anumang kapaki-pakinabang na nakapag-ambag sa
buhay ng iba o sa lipunan sa pangkalahatan.  Katapat nito, sinasabi ng Ecclesiastes 5:12,” Masarap ang
tulog ng manggagawa; kumakain man siya nang kaunti o marami,” ang kaisipan ay ang pagiging mabunga
at hindi paggamit o pag-ubos ang magbibigay sa tao ng tamang pakiramdam ng kasiyahan.  Ang tao ay
nilikha upang gumawa, at hindi maupo lamang.

Kaya matalinong hinawakan ni Jose ang pangyayari.  Bago ang taggutom, sa mga taon ng kasaganaan,
binalewala ng mga Ehipcio ang kanilang yaman.  Ang buhay ay napakadali.  Ngunit sa panahon ng
taggutom natutuhan nilang maramdaman ang kagipitan ng pinansyal na pananagutan, at nang matapos
na ang taggutom, sila ay nagtrabaho upang umani ng sarili nilang pagkain sa pamamagitan ng pagtatanim
at pag-ani mula sa binhing ibinigay sa kanila ni Jose.  Tinuruan niya sila na magtrabaho, at maging sa
kahirapan matapos mawala sa kanila ang lahat nilang pag-aari, pinagtrabaho niya sila upang patuloy silang
maging maparaan at kapaki-pakinabang.  Pansinin din, na pantay niyang pinakitunguhan ang mga tao sa
pamamagitan ng pagpapatupad ng pirmihang halaga ng buwis na 20% sa lahat ng tao, mayaman at
mahirap man.  Hindi siya gumawa ng paghahati sa lipunan, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga
pribilehiyo alinman sa mas kapaki-pakinabang o sa hindi gaanong kapaki-pakinabang.  Lahat sila ay may
parehong pananagutan.

At may isang bagay pa siyang ginawa.  Nagplano siya para sa hinaharap.  Ang taggutom ay madaling
makawasak, hindi lamang ng ekonomiya, kundi ng mamamayan at ng lupain.  Si Jose ay naunang
nagplano, kung kaya’t nang matapos ang taggutom, may binhi pa ring nakahandang itanim at may mga
taong handang magtrabaho sa agrikultura.  Ang resulta ay hindi natiwangwang ang lupa at naging ilang.
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Ngayon isaalang-alang mo ang mga bagay na iyon at tingnan kung bakit sinabi ng mga Ehipcio, “Iniligtas
mo kami.”  Si Jose ay pinagkalooban ng karunungan, mula sa Dios, upang pamahalaan ang mga
pangyayari sa Ehipto upang makaligtas sila sa taggutom at magpatuloy bilang isang bansa.  At bakit iyan
ginawa ng Dios?  Iyon ba ay upang ang Ehipto ay maging pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng
sanlibutan?  Iyon ba ay upang itong dakilang kultura ay makaligtas lamang?  Hindi, ginawa iyon ng Dios
alang-alang sa Kanyang iglesia at bayan.  Ang Ehipto ay naging sinapupunan ng bayan ng Dios, ang lugar
na hindi lamang sila makakaligtas, kundi lalago upang maging isang dakilang bansa.  Pinangalagaan ng
Dios ang Ehipto bilang pamisaan para sa Kanyang bayan.

Ngayon, hindi ko gaanong nasisiguro kung paano ipapatupad ang mga patakarang pang-ekonomiya ni Jose
sa pambansa ngayon.  At, gaya ng sinabi ko kanina, ang problema natin ay hindi lamang mga patakarang
pang-ekonomiya, kundi mga pinunong di-sumasampalataya.   Ang pinunong hindi namumuhay sa harapan
ng Dios ay sasamantalahin ang kalagayang tulad ng kinailangang pakitunguhan ni Jose sa Ehipto. 
Pagkatapos sa kasaysayan ng Ehipto, inabuso at pinahirapan ng mga Faraon ang taong-bayan.  Kaya hindi
ako magbibigay ng mga sagot sa mga kahirapang pang-ekonomiya ng ating bansa, kundi ang sabihing
kailangan nating ipanalangin ang mga nasa kapangyarihan.

Ngunit tiyak naman, dito sa kasaysayan ni Jose, may mga bagay tayong matututunan at magagamit ng
indibidwal at sa ating mga Cristianong tahanan at mga iglesia.  Oo, dapat na magkaroon ng awa at
pagtulong sa mga tunay na nangangailangan at mga walang kakayahan na tugunan ang sarili nilang
pangangailangan.  Si Pablo, sa Bagong Tipan, ay nagsasalita tungkol sa mga diakono na tumutulong sa
mga tunay na balo.   

Subalit kung nakikita mong wala kang sapat upang tugunan ang iyong pangangailangan, at kaya mong
magtrabaho, kung gayon sa halip na magkaroon ng karapatan para sa suporta mula sa iba, at sa halip na
maging pabigat sa iba o sa lipunan, dapat kang magkaroon, bilang Cristiano, ng pagnanasang magtrabaho
at dapat maging abala sa paghahanap ng mga pagkakataon upang makapagtrabaho.  Kailangan nating
maunawaan na ginagawa tayong may pananagutan ng Dios sa ating pananalapi, at sa paggamit ng ating
oras at mga talento.  Hindi pinagpapala ng Dios ang taong tamad na umaasa lamang na alagaan ng iba.
Ang gayong uri ng pag-uugali ay magbubunga lamang ng ibang problema sa iyong buhay.  Isa sa mga
pinakamabuting gamot sa tao ay trabaho.  Nilikha ng Dios ang langgam upang magtrabaho, at sinabi niya
sa ating pumunta sa langgam, at matututo mula sa kanya.

Kaya si Jose ay isang mabuting katiwala sa pananalapi sa Ehipto.  Ngunit dapat din nating makita na
ipinapakita niya rin ang kanyang sarili bilang mabuting espiritual na katiwala sa paraan ng pakikitungo niya
sa sarili niyang pamilya.  Sa pagdating nila sa banyagang bansa, kumilos ng may pananagutan si Jose
patungkol sa kanilang espiritual na kapakanan.  Ito ay nasa unang bahagi ng kapitulo 47, kung saan ay
ipinakilala ni Jose ang lima sa kanyang mga kapatid at ang kanyang ama kay Faraon.  Si Jacob at ang
kanyang pamilya ay nanirahan sa Canaan, at pagkatapos ay dinala ni Jose itong limang magkakapatid kay
Faraon.  Tinanong sila ni Faraon, “Ano ang inyong hanapbuhay?”  Sumagot sila, “Ang iyong mga lingkod
ay mga pastol, gaya ng aming mga ninuno.

Bakit sila sumagot sa gayong paraan?  Kung babalikan natin ang huling apat na talata ng nakaraang
kapitulo, makikita natin na maingat na inihanda ni Jose ang kanyang mga kapatid upang makipagkita kay
Faraon, sa pagsasabi sa kanila ng mismong sasabihin nila.  Sinabi niya sa kanila na kung tatanungin ng
Faraon ang kanilang hanapbuhay, dapat nilang sabihing sila ay mga pastol, dahil alam niya na hinahamak
ng mga Egipcio ang mga pastol, at dahil alam niya na dahil dito, bibigyan sila ni Faraon ng bahagi ng
lupain para sa kanilang sarili, ang lupain ng Goshen.  Ang punto ay ito:  nais ni Jose na hamakin at maging
di-katanggap-tanggap ang kanyang pamilya sa mga Ehipcio.  Ibinigay niya ang payo na ito sa kanyang
mga kapatid upang ihiwalay sila ng mga Ehipcio.
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At ginawa ito ni Jose dahil nais niyang ingatan ang kanyang pamilya, sa espiritual.  Alam niya ang mga
kahirapang darating sa kanila sa Ehipto.  Nabuhay siya sa ilalim ng mga paghihirap na iyon sa bahay ni
Potifar, sa bilangguan, at ngayon ay nasa tanyag na katungkulan.  Siya ay ikinasal sa isa sa mga tanyag
na pamilya ng mga pari ng huwad na relihiyon sa Ehipto.  Siya ay pinilit at tinukso sa imoralidad.
Inanyayahan siyang sumama sa mga Ehipcio sa kanilang pagsamba sa dios-diosan.  Si Jose ay nakatira
sa gitna ng isa sa pinaka makasanlibutang kaharian ng kanyang panahon, kasama ng lahat nitong kultura
at kaningningan.  Alam niya ang hirap ng pagpapanatili ng isang mabuting patotoo sa gitna ng lahat ng
mga kahirapang ito.  Oo, naging matatag si Jose, tinanggihan niya ang mga tuksong ito sa loob ng
maraming dekada na ngayon.  Siya, tulad ni Moises pagkatapos niya, ay piniling maiugnay kasama ng
bayan ng Dios, sa halip na masiyahan sa mga kalayawan ng kasalanan sa isang panahon.  Ngunit alam
ni Jose kung ano ang sasalungatin ng kanyang pamilya at kilala niya ang sarili niyang mga kapatid at ang
espiritual nilang kahinaan.  Hindi nila kailangang malantad sa Ehipto.  Hindi nila kailangang mapunta sa
gitna ng kulturang ito na walang dios.  Kailangan nilang maging isang hiwalay na bayan, kakaiba.

Kung kaya, nang humarap ang magkakapatid kay Faraon, bilang pagsunod sa payo ni Jose, umamin silang
may sala sa pagkakaroon ng trabahong ito na hindi katanggap-tanggap sa lipunan ng Ehipto.  At dahil mga
kapatid sila ni Jose, pinakitunguhan silang mabuti ni Faraon, at ibinigay sa kanila ang lupain ng Goshen
upang tirahan.  Sa ibabaw nito, pinagtrabaho niya sila upang mag-alaga ng kanyang mga hayop – marahil
ang mga hayop na binibili ni Jose mula sa mga Ehipcio, kapalit ng pagkain.

Matatandaan mo na si Jacob ay kinabahan tungkol sa pagdadala ng kanyang pamilya sa Ehipto.  Natatakot
siyang mawala ang pagkakakilanlan ng bayan ng Dios at mahulog ng husto sa Ehipto.  Ngayon ay
sinasagot ng Dios ang takot na iyan, sa pamamagitan ng espiritual na pagkaunawa ni Jose, at sa
pamamagitan ng pagbubukod sa kanila sa lupain ng Goshen.

Ngayon, ang pagkahumaling ng napakaraming Cristiano ay ang maging katulad ng sanlibutan hangga’t
maaari, upang maging malapit sa sanlibutan hangga’t maaari, nang hindi napapaso.  Ang mga dumadalo
sa iglesia ay nais makiisa sa bawat aspeto ng ating kulturang walang dios, at naniniwalang ang
nagpapa-Cristiano sa kanila ay ang pagpunta nila sa iglesia.  Nakakalungkot, walang tunay na kaibahan
sa pagitan ng kanilang buhay at sa buhay ng mga di-mananampalataya sa kanilang paligid.  Bakit ito
nangyayari?  Ito ay dahil napakadalas nating gusto ang pagtanggap ng sanlibutan.  Itinatanong natin,
Paano tayo magiging mas katanggap-tanggap sa sanlibutang ito?  Maraming iglesia ang ginagamit din ang
kaisipang ito sa kanilang pagsamba at ebanghelismo.  “Gamitin natin ang mga uso at moral ng ating
kultura, at pagkatapos tayo ay magiging mas katanggap-tanggap.”  At alam mo, wala itong nagagawa
upang makuha ang sanlibutan o tulong ng lipunan.  Sa halip, hinihila lamang nito pababa ang iglesia,
hanggang mahulog sila ng husto sa kulturang walang dios. 

Si Jose ay sumapit dito mula sa mismong salungat na direksyon.  Hindi, paano magiging mas
katanggap-tanggap sa kulturang Ehipcio ang bayan ng  Dios, kundi ano ang makakapanghamak sa atin
sa mga Ehipcio, upang mamuhay tayong hiwalay?  May isang napakahalagang mensahe dito para sa atin
sa gitna ng lahat ng mga kahirapan at tukso ng makabagong sanlibutan na ating tinitirhan.  May mga
bagay na itinuturo ng Biblia at sinasampalatayanan ng mga Cristiano, mga bagay sa buhay ng tunay na
mga Cristiano, na nakakasakit sa sanlibutan.  Hindi natin dapat ikahiya ang mga bagay na iyon.  Sa
katunayan, ang mga bagay na iyon ay nagiging isang uri ng pananggalang mula sa mga impluwensya ng
lipunan.

Ang bayan ng Dios ay tinawag upang mamuhay ng espiritual na pagkabukod mula sa sanlibutan.  May mga
bagay sa sanlibutang ito na hindi tayo dapat makibahagi.  Maaari tayong hamakin dahil diyan,  subalit ayos
lang.  Tayo ay nakatayong nasa panig ang Dios.  Iniisip ko ang pagpaparayang sekswal at imoralidad ng
ating kultura.  O sa kung anong nangyayari sa paglilibang ngayon.  Sinasabi ni Santiago na ang dalisay
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na relihiyon ay panatilihin walang dungis ang iyong sarili mula sa sanlibutan.  Kung ikaw ay makikibahagi,
kung lalapit ka hangga’t maaari, at iniisip na hindi ka masasaktan sa espiritual, nagkakamali ka.  Ang
kasalanan ay laging nagdudulot ng kamatayan.

Kaya iyan ang babala at pagkatawag dito.  Ang paghiwalay ng Israel ay nangahulugan na sila ay
pinangalagaan bilang bayan ng Dios, at sila ay inihanda upang pumasok sa ipinangakong lupain ng
Canaan.  Nakita mo, iyan talaga ang nag-uudyok kay Jose dito.  Nasa isip niya ang pangako ng Dios upang
pangalagaan ang Kanyang bayan, upang gawin silang dakilang bansa, at upang ibalik sila sa lupain ng
Canaan kung saan nila hihintayin ang Mesias.  Si Jose, at ang ama din niyang si Jacob, ay nakita ang
kanilang mga sarili bilang mga manlalakbay at mga dayuhan dito sa lupa na naghahanap ng makalangit
na lunsod.  Dito, sila ay nagdaraan lamang.  

Iyan ay lumalabas sa kapitulong ito, sa pagharap ni Jacob kay Faraon, at sa dulo rin ng kapitulo sa hiling
ni Jacob na siya ay ilibing sa Canaan kapag siya ay namatay, ang hiling na inulit mismo ni Jose sa kapitulo
50.

Nang humarap si Jacob kay Faraon, tinanong siya, “Ilang taon ka na?”  At si Jacob, na umabot sa
kamangha-manghang gulang na 130, ay sumagot, “Kakaunti at masasama ang naging mga taon ng aking
buhay.  Hindi iyon maihahambing sa mga taon ng buhay ng aking mga ninuno sa panahon ng kanilang
mahabang pamumuhay.”  Pansinin, tinawag niya ang buhay dito sa lupa bilang paglalakbay, at ibig niyang
sabihin na hindi niya tinatanaw ang buhay na ito bilang wakas sa kanyang sarili, at hindi niya nakita ang
layunin sa paninirahan dito sa sanlibutang ito.  Tayo ay dumaraan lamang sa sanlibutang ito, patungo sa
tunay nating tahanan, na siyang langit kasama ng Panginoon.  At ang mga araw ng buhay na ito, bagaman
sila ay puno ng kasamaan at kaguluhan, ay kakaunti kung ihahambing sa mga araw na ipamumuhay natin
kasama ng Panginoon sa walang hanggan.

Kaya sinabi ni Jacob, ilibing mo ako sa Canaan.  Ano ang Canaan?  Ito ang lupa ng pangako, na siyang
biblikal na larawan ng langit na darating.  At nang hilingin nina Jacob at Jose na ilibing sa Canaan, sinasabi
nilang, tutuparin ng Dios ang Kanyang pangako na ibalik ang Israel sa lupang ipinangako, at doon
ipapadala Niya ang Mesias, na sa Kanya ang ating kaligtasan at ang ating pagpasok sa makalangit na
Canaan.

Sa pananampalataya, si Jose ay kumilos sa Ehipto.  Namuhay siya sa harapan ng  Dios, at dahil dito siya
ay isang tapat na katiwala ng pananalapi at may pananagutang espiritual.

Pagkalooban nawa tayo ng Dios ng gayon ding pananampalataya at katapatan.

_______________________________________________

Ama, lubos kaming nagpapasalamat dahil sa pangyayari sa buhay ni Jose sa Kasulatan.  Sa tuwing
titingnan namin ito, marami kaming natututuhan.  At nakakatulong din ito sa amin, na makita kung paano
ang pamumuhay sa pananampalataya sa sanlibutang ito ay may bisa din sa aming pang-araw-araw na
pamumuhay.  Dalangin namin na pagpalain kami sa linggong ito.  Amen.


