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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 48 - 49:22-26

“Ang Basbas Kay Jose”

ni Rev Rodney Kleyn

Sa ating lingguhang mensahe sa nakaraang mga buwan ay sinubaybayan natin ang buhay ni Jose na
nakatala sa huling bahagi ng aklat ng Genesis.  Sa susunod na linggo ay magtatapos na tayo sa ating
pag-aaral kay Jose, kaya ang mensahe ngayon, at ang isa pa sa susunod na linggo, ay titingin sa dalawang
sitas patungo sa pagtatapos ng aklat ng Genesis na nagbigay sa atin ng isang uri ng pagbabalik-tanaw sa
buhay ni Jose.  Sa susunod na linggo, mula Genesis 50, babalikan natin ang buhay ni Jose mula sa sarili
niyang mga salita sa kanyang mga kapatid bago siya mamatay.  Sa araw na ito, magbabalik-tanaw tayo
sa buhay ni Jose mula sa pananaw ng kanyang amang si Jacob, sa kanyang pagbabasbas kay Jose.

Ang basbas na ibinigay ni Jacob kay Jose ay nakatala sa Genesis 48, kung saan ay binasbasan niya ang
dalawang anak ni Jose, at gayundin sa Genesis 49, mga talatang 22 hanggang 26, kung saan si Jose ay
binasbasan kasama ng labing-isa niyang kapatid.  Ang gusto kong gawin ngayon ay gawing pabalik, unang
titingin sa sitas sa Genesis 49, at pagkatapos ay titingin sa Genesis 48.  Ang dahilan ko sa paggawa niyan
ay ang Genesis 49 ay nakatuon kay Jose, at ang Genesis 48 ay nagpapalawak sa basbas sa kanyang
dalawang anak, si Manases at Efraim.

Ngayon ang unang bagay na nais kong itawag sa iyong pansin dito ay ang asal ng matandang si Jacob
bago siya mamatay.  Siya ay matandang makadios na may sakit sa kanyang higaan at nalalaman na
di-magtatagal siya ay mamamatay na.  Ano ang gagawin niya?  Mayroon tayong matututunan dito bilang
mga Cristiano, kapwa may kinalaman sa kung paano tayo mamamatay, at kung paano natin
pakikitunguhan ang nakatatandang mananampalataya habang sila’y nalalapit sa kanilang kamatayan.

Sa kasalukuyan, ang mga bahay-alagaan ay naging pangkaraniwang lugar na para sa matatanda upang
ipamuhay ang huli nilang mga taon.  At para sa marami sa matatandang ito, ang buhay sa bahay-alagaan
ay isang napakalungkot na pamamalagi.  Sila ay umuupo o nahihigang nalimutan na at kalaunan ay
mamamatay nang mag-isa.  Ang pamilya at mga mahal sa buhay, na pinaglaanan nila ng buhay sa loob
ng ilang dekada, ay naging napakaabala o labis na materyoso o labis na makasarili upang magmalasakit
sa matatanda at mamamatay na.  At ang kapwa panig ay nagdurusa.  Ang matatanda ay hindi
napagpapala ng pag-ibig ng kanilang mga pamilya, at ang mga bata ay di nalalaman ang karunungan at
pagpapalang nagmumula sa matatanda.

Para sa mga Cristiano, hindi ito dapat ganito.  Sa halip, dapat nating pahalagahan ang katapatan ng Dios
at mga pangako sa mga salinlahi.  Dapat nating naising matuto mula sa mga karanasan ng mamamatay
nang mga banal, at dapat nating naisin na maibahagi ang pagpapala ng karunungan mula sa mga
nakalipas nating karanasan sa mga darating pang salinlahi.

Ito ang nakikita nating nangyayari sa pamilya ni Jacob sa pagtatapos ng kanyang buhay.  Sa mga kapitulo
48 at 49 ipinapakita sa atin ang mga eksena ng pamilya.  Narinig ni Jose na ang kanyang ama ay
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naghihina na, at agad niyang isinama ang dalawa niyang anak upang makita si Jacob, na umupo sa higaan
upang makipag-usap sa kanila.  Di-nagtagal pagkatapos nito, tinawag ni Jacob ang labindalawa niyang
anak upang magsalita sa kanila mula sa kanyang higaan, at nang matapos na siyang makapagbilin sa
kanila, Genesis 49:33, itinikom niya ang kanyang mga paa sa higaan at siya'y nalagutan ng hininga.  

Si Jacob ay hindi namatay ng malungkot na kamatayan.  Ang buong pamilya ay naroon upang masaksihan
ang kamatayan ng kanilang ama at upang marinig ang mga huli niyang salita.  Ito ay mabuting bagay din,
para sa atin ngayon.  Sinasabi ng Ecclesiastes 7:2, “Mas mabuti pang magtungo sa bahay ng pagluluksa
kaysa bahay ng pagdiriwang; sapagkat ito ang katapusan ng lahat ng mga tao; at ilalagak ito ng may
buhay sa kanyang puso.”  May mahahalagang aral na matututuhan sa kamatayan, at sa sakit at pighati
ng kamatayan.  Hindi tayo dapat matakot na harapin ang katotohanan ng kamatayan sa isang ospital,
punerarya, o sa tabing-libingan.  Mabuti rin, para makita ng ating mga anak ang katotohanang ito, at
upang mag-isip at magtanong tungkol sa katotohanan ng kamatayan, at marinig ang sinasabi ng Kasulatan
tungkol dito, ang sanhi ng kamatayan sa kasalanan ng tao, at ang tagumpay sa kamatayan kay Jesu
Cristo.  Ilalagay ng mga buhay ang mga bagay na ito sa kanilang puso.

Sinasabi sa atin ng Hebreo 11:21 na nang mamatay si Jacob, namatay siya sa pananampalataya.  Ibig
sabihin niyon, namatay siyang naniniwala sa mga pangako ng Dios.  Ang kamatayan ay malagim at
nakakatakot.  Wala sa kamatayan mismo ang magbigay ng pag-asa o kaaliwan.  Ito ang mapait na huling
kaaway.  Subalit hinarap ito ni Jacob sa pananampalataya, iyan ay, naniwala siya sa mga pangako ng Dios.
Hindi niya tinanaw ang kamatayan bilang wakas, kundi naniwalang ito ay lingkod upang dalhin siya sa
makalangit na Canaan.  Ito ang dahilan kung bakit nais niyang ilibing sa Canaan, at ito ang dahilan kung
bakit sinasabi nito, sa Genesis 49:33, na siya ay naging kasama ng kanyang bayan.  Ibig sabihin siya ay
nakasama ng kanyang bayan, iyan ay, nakasama siya ng lahat ng bayan ng Dios na nauna sa kanya sa
langit.  Nakasama siya ng kanyang amang si Isaac at ng kanyang lolong si Abraham, sa presensya ng Dios.
Namatay siya sa pananampalataya. 

Ang pananampalataya ni Jacob sa kamatayan ay hindi lamang personal, iyan ay, naniniwala siyang hindi
lamang siya pupunta sa langit, kundi ang mga pangako ng Dios ay para rin sa kanyang mga anak at mga
apo.  Kaya nga sinasabi ng Hebreo 11:21, “Sa pananampalataya, si Jacob nang mamamatay na ay
binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose.”   Binasbasan niya ang kanyang mga anak at mga
apo, naniniwalang sasamahan sila ng Dios at tutuparin ang Kanyang mga pangako sa kanila.  Ang
pananampalataya kasi, ay kabaliktaran ng paningin.  Ito ay nakatingin sa Dios at hindi sa mga pangyayari.
Kung tumingin sa Jacob sa mga pangyayari, marahil ay nagtaka na siya sa mga pangako ng  Dios.  Heto
siya, namamatay, sa isang banyagang lupain, malayo sa ipinangakong lupain ng Canaan.  Paano niyang
malalaman na hindi mawiwili ang kanyang mga anak sa bansa at kultura ng Ehipto?  Paano niyang
malalaman na pananatilihin nila ang kanilang pagkakakilanlan, at babalik sila sa lupain ng Canaan?  Iyon
ay dahil nanampalataya siya sa mga pangako ng Dios.  Kaya, nang siya ay mamamatay, nagsalita siya ng
propesiya sa kung anong mangyayari sa bansang Israel sa hinaharap nito.  Sa pananampalataya, inulit niya
ang mga pangako ng Dios sa kanyang mga anak, at nagsalita rin ng pagdating ng Mesias, ang Shilo na
magmumula sa lahi ni Juda.  Ang mga propesiyang ito tungkol sa bawat isa sa kanyang mga anak ay
nakatala sa Genesis 49.  Wala na tayong oras para tingnan ang bawat isa sa kanila, kaya pagtutuunan
natin ang mga salita lamang na sinabi niya kay Jose sa mga talatang 22 hanggang 26 ng kapitulo 49.

May tatlong bagay dito na dapat nating pansinin.

Una, si Jacob ay nagbigay ng buod ng buhay ni Jose.  Sinabi ni Jacob, “Si Jose ay isang mabungang
supling, isang mabungang supling sa tabi ng bukal; ang kanyang mga sanga'y gumagapang sa ibabaw ng
pader.  Ginigipit siya ng mga bihasa sa pana, at namamana, at naghihintay na tambangan siya.  Ngunit
ang kanyang busog ay nananatili sa kalakasan.”
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Si Jose ay mabunga sa ilalim ng paghihirap.

Ang talinghaga ay tungkol sa nadidiligang mabuti at mabungang puno, na ang mga sanga ay nakabitin
ng mababa sa pader kung kaya’t ang mga nagdaraan ay makakapitas ng bunga at masisiyahan sa kanila.
Naging ganito si Jose sa buong buhay niya, at lalo na sa panahon ng taggutom, hindi lamang sa kanyang
pamilya, kundi sa bansang Ehipto, at maging sa mundo.  Ang pagiging mabunga ni Jose ay nakapagpakain
sa mundo, at si Jose ay naging pagpapala lalo na sa sarili niyang pamilya, pinagsama-sama silang muli
pagkatapos ng maraming taon ng pagkakahiwalay at hidwaan.

At ang pagiging mabungang ito ay dumating sa kabila ng mahihirap na pangyayari sa kanyang buhay.
Si Jacob ay gumamit ng isa pang talinghaga ng mamamana, na pumapana sa kanya dahil kinapopootan
nila siya.  Ito ang mga kapatid niya, na dahil sa galit, ay sigurado sa pagpatay at pagwasak sa kanya.  Ito
ay ang asawa ni Potifar, na nagpatapon kay Jose sa bilangguan.  Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang
busog ni Jose ay nanatili sa kalakasan, iyan ay, hindi siya nasira ng mga suliranin ng kanyang buhay.
Hindi siya nagkaroon ng kapaitan o pagka-makasarili, kundi nanatili siyang matatag at mabunga.  Isipin
kung paano siyang naging pagpapala sa bahay ni Potifar at sa bilangguan.  Isipin ang biyaya at kabutihan
na ipinakita niya sa kanyang mga kapatid na napoot at nanakit sa kanya.  Siya ay mabunga sa ilalim
paghihirap.

Ikaw ba ay nasa paghihirap?  Dumaranas ka ba ng matitinding pagsubok?  Ikaw ba ay inaatake at
kinakalaban?  Ano ang ibinibunga nito sa iyo?  Kapaitan, pagkaawa sa sarili, galit, kawalang-kasiyahan?
O pagiging mabunga?  Ang mga pagsubok na ipinadadala sa atin ng Dios ay mga pamamaraan ng biyaya
upang magbunga ng makadios na ugali sa atin at upang gawin tayong pagpapala sa iba.

Si Jose ay mabunga sa ilalim ng paghihirap.
Paano?  Iyan ang ikalawang bagay dito.  Nagpatuloy si Jacob, “at ang mga kamay ng kanyang bisig ay
pinalakas ng mga kamay ng Makapangyarihan ni Jacob (sa pangalan ng Pastol, ang Bato ng Israel), sa
pamamagitan ng Dios ng iyong ama, na tutulong sa inyo, ng Makapangyarihan sa lahat na magpapala sa
inyo.” 

Ang kakayahan ni Jacob na manatiling mabunga sa ilalim ng paghihirap ay nagmula sa kanyang Dios.
Paulit-ulit, sa seryeng ito ng mga mensahe, binigyang-diin natin na si Jose ay nabuhay sa harapan ng Dios,
at si Jose ay umasa sa Dios para sa kanyang kalakasan.  Ganito siya nanatiling makadios habang ang
kanyang mga kapatid ay masasama.  Ganito siya nakapaglingkod sa Dios, kahit sa kalagayan ng isang
alipin.  Ito ang lihim ng kanyang pagtanggi sa pang-aakit ng asawa ni Potifar, na pinagsabihan niyang,
“Paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Dios?”  Ito ang lihim ng
kanyang pagtitiis sa bilangguan, at nagbigay ito sa kanya ng kakayahang tumayo sa harap ni Faraon at
sagutin ang kanyang mga panaginip.  Ang Dios, ang kanyang Dios, ang kanyang lakas.

Nakuha iyan ni Jacob dito ng maganda sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilan sa mga pangalan ng Dios,
mga pangalang naglalarawan sa Dios.  Sinabi niya tungkol kay Jose, “Ang mga kamay ng kanyang bisig
ay pinalakas ng mga kamay ng Makapangyarihan ni Jacob.”   Iyan ay, nagtiwala si Jose sa Dios ng
kanyang ama, at nakilala Siya bilang Dios ng kalakasan, Dios ng soberanong kapangyarihan.  Sa Awit
56:11, “Sa Dios ay walang takot na nagtitiwala ako.  Anong magagawa sa akin ng tao?”  Si Jose ay
nagtiwala sa Dios na mas malaki kaysa kanyang mga kaaway. 

Si Jacob ay nagpatuloy sa pamamagitan ng pagtawag sa Dios ni Jose ng isang Pastol at bato o malaking
Bato.  Iyan ay nagsasabi sa atin tungkol sa pananampalataya ni Jose.  Nagtitiwala siya na ang Dios sa
mabuti Niyang probidensya ay inaakay siya, bilang mapagmahal na pastol na umaakay sa kanyang mga
tupa.  “Ang Panginoon ay aking pastol; hindi ako magkukulang.”  Nakita niya ang Dios bilang isang



Page 4 of  6

malaking Bato, ang bato ng Israel.  Si Jose ay umasa sa Dios na hindi siya bibiguin.  Kay Cristo, ang
batong matatag, ako ay nakatayo, ang lahat ng ibang lupa ay buhanginan.  Sa buong buhay niya, kasama
ng lahat nitong suliranin, si Jose ay nagpapabalik-balik sa kanyang Dios.  Ang kanyang Dios ay maaasahan.

At saka, sinabi ni Jacob na si Jose ay tinulungan ng Dios ng kanyang ama, iyan ay, ang Dios na tapat sa
Kanyang tipan ng mga pangako sa sali’t-salinlahi.  Binalikan ni Jose ang mga pangako ng Dios kay
Abraham, “Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi kahit sa iyong pagkamatay sa buong lahi
nila.”  Binalikan ni Jose ang katapatan ng Dios sa kanyang amang si Jacob, na umakay sa kanya mula
Bethel hanggang Haran, at pagkatapos pabalik sa Peniel at sa lupang ipinangako.  Nakita niya sa kabila
ng kahinaan at kasalanan ni Jacob, inalagaan at iningatan siya ng Dios.  Nagtiwala siya sa Dios na tapat
at tumutupad ng Kanyang pangako sa mga salinlahi.

At panghuli, tinawag Siya ni Jacob na “Makapangyarihan sa lahat,” iyan ay, El-Shaddai, ang Dios ng mga
hukbo, ang Dios na, mula sa kasaganaan ng lahat ng Kanyang tinatangkilik, ay nagpapala sa Kanyang
bayan.  

Ano ang kalakasan ni Jose?  Paano siya nanatiling mabunga sa ilalim ng mga paghihirap?  Iyon ay ang
kanyang Dios, “ang makapangyarihang Dios ni Jacob,” ang Pastol, ang malaking Bato, ang Dios ng
kanyang ama, El-Shaddai.  At, mahal na Cristianong tagapakinig, ang Dios na ito ay pinagmumulan rin ng
ating kalakasan.  Siya ang Dios na, ayon sa Efeso 1:3-4, ay “nagpapala sa atin kay Cristo ng bawat
pagpapalang espirituwal sa sangkalangitan, ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang
sanlibutan.”  

Anong kalakasan ito sa atin na tingnan ang buhay ni Jose, na makita siyang mabunga sa ilalim ng mga
paghihirap, at pagkatapos ay makita na ang kanyang kalakasan ay ang kanyang Dios, ang Dios din na
ating Dios at nananatiling tapat sa atin ngayon.

Ang ikatlong bagay na dapat pansinin sa sinabi ni Jacob tungkol kay Jose ay ang pagpapala na sinabi niya
kay Jose.  Sinabi ni Jacob kay Jose na pagpapalain ka ng Dios ng “pagpapala ng langit mula sa itaas, mga
pagpapala ng mga kalaliman na nalalagay sa ibaba, mga pagpapala ng mga dibdib at ng bahay-bata.  Ang
mga pagpapala ng iyong ama ay higit na malakas kaysa pagpapala ng walang hanggang kabundukan, sa
kasaganaan ng mga burol na walang hanggan; nawa ang mga iyon ay mapasaulo ni Jose, at para sa kilay
niya na ibinukod mula sa mga kapatid.”

Una ito ay pagpapala ng pagka-palaanakin, mula sa langit sa itaas, mula sa lupa sa ibaba, mula sa mga
dibdib na pinagmumulan ng pagkain, at mula sa bahay-bata, na siyang pinagmumulang ng buhay.
Bibigyan ng Dios ang pamilya ni Jose ng mabungang bahagi sa lupain ng Canaan, at ibibigay ng Dios kay
Jose ang maraming anak, mas malaki kaysa kanyang mga kapatid.  Sinasabi ni Jacob kay Jose, dito, na
ang bahagi ng pagpapala ng pagka-panganay ay mapapasakanya, na ang pagpapala ng pagka-panganay
na tinanggap niya ay mananatili sa ulo ni Jose, ang isa na ibinukod mula sa kanyang mga kapatid. 

Ngayon, ano ang pagpapala ng pagka-panganay?  Ito ay binubuo ng dalawang pangunahing bahagi.  Una,
binigyan nito ang tumanggap ng dobleng bahagi ng pag-aari ng kanyang ama, at pangalawa, kabilang dito
ang pangako ng Mesias, ang pangako na si Cristo ay ipapanganak sa kanyang salinlahi.  Si Isaac at Jacob
ay kapwa tumanggap ng dalawang bahagi nitong pagpapala ng pagka-panganay.  Sila ay pinagpala higit
sa kanilang mga kapatid, at ang pangako ng darating na Cristo ay sa kanilang lahi magmumula.  Ngunit,
nang binasbasan ni Jacob ang kanyang mga anak, hinati niya ang pagpapala ng pagka-panganay.
Tinanggap ni Juda ang pangako na ang Shilo, ang Mesias, ay magmumula sa kanyang salinlahi, subalit
tinanggap ni Jose ang dobleng pagpapala.
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Iyan ang kahalagahan ng Genesis 48, kung saan binasbasan ni Jacob ang dalawang anak ni Jose, si
Manases at Efraim.  Sa Genesis 48:5, sinabi ni Jacob kay Jose, “Kaya't akin na ngayon ang dalawa mong
anak na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto bago ako pumarito sa iyo: sina Efraim at Manases, gaya
nina Ruben at Simeon.”  Kinupkop ni Jacob ang dalawang anak ni Jose bilang sarili niya at sila ay naging
dalawa sa mga lipi ni Israel, at sa ganitong paraan ay tumanggap si Jose ng dobleng bahagi ng mana.

Nang basbasan ni Jacob ang mga anak ni Jose, nakita nating muli ang kanyang pananampalataya sa
kanyang kamatayan.  Si Jacob ay 147 taong gulang at bulag, at nang pumasok si Jose sa silid kasama ang
dalawa niyang anak, nais ni Jacob na ilagay ang kanyang mga kamay sa kanilang mga ulo at basbasan
sila.  Si Manases ang nakatatanda, kaya ginabayan siya ni Jose papunta sa kanang kamay ng kanyang
ama, at si Efraim papunta sa kanyang kaliwang kamay.  Ngunit pinagkrus ni Jacob ang kanyang mga
kamay at inilagay ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Efraim, sa halip na kay Manases.  Narito ang isa
pang halimbawa ng pagpapala ni Jacob sa kanyang mga anak sa pananampalataya.  Sa kalikasan, ang
pangunahing pagpapala ay dapat mapunta sa mas nakakatandang bata, at kalaunan ito ay magiging
kautusan din sa Israel, ngunit ang Dios ay hindi natatali sa gayong mga kautusan.  Pinagpala Niya si Isaac
kaysa kay Ismael, si Jacob kaysa kay Esau, at si Jose kaysa kanyang mga kapatid, kung kaya dito si Efraim
ay pinagpala kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid, si Manases.  Katabi ni Juda, si Efraim ay magiging
isa sa mga tanyag na lipi ng bayan ng Israel.

Ang pananampalataya ng mamamatay na si Jacob ay makikita lalo na sa kanyang sinasabi sa kanyang
pagbabasbas sa dalawang anak ni Jose sa Genesis 48:15-16.  Sa mga salitang ito ng pagpapala, inilarawan
ni Jacob ang Dios sa tatlong iba’t-ibang paraan, ang bawat isa sa mga ito ay nagpapakita kung paano
pagpapalain ng Dios ang mga anak ni Jose.

Una, inilarawan niya Siya bilang Dios ng tipan ng kanyang mga ninuno, bilang “ang Dios na sa harapan
niya ay lumakad ang aking mga ninuno na sina Abraham at Isaac.”  Sinasabi niya na gagawin ng Dios ang
Kanyang tipan ng mga pangako at katapatan sa mga salinlahi ni Jose at papapalain ang mga anak ni Jose
sa pamamagitan ng paglakad din nila kasama ng Dios.

Ikalawa, tinutukoy ni Jacob ang Dios bilang isa na “naging pastol ko simula nang ako'y ipanganak
hanggang sa araw na ito, ang anghel na tumubos sa akin sa bawat kasamaan.”  Nilingon ni Jacob ang
pangangalaga ng Dios at ang pag-iingat ng Anghel ng Dios, at sinabi niyang aalagaan ng Dios ang mga
anak ni Jose sa gayong paraan.  Siya ang magsusustento sa kanila, at iingatan Niya sila.  Makikita natin
ito kapag tiningnan natin ang bansang Israel na pagala-gala sa ilang, pinakain ng tinapay mula sa langit
at binantayan at ginabayan ng Anghel ng Panginoon sa haliging ulap.

At ikatlo, tinutukoy ni Jacob ang Dios na nagliligtas sa mga salinlahi.  Sabi niya, “At tawagin nawa sila sa
aking pangalan, at sa pangalan ng aking mga magulang na sina Abraham at Isaac, at nawa'y dumami sila
sa ibabaw ng lupa.”  Ang pangalang sinasabi dito ni Jacob ay ang bagong pangalan na tinanggap niya, ang
pangalang Israel, na tumutukoy sa kanya bilang prinsipe ng Dios.  “Jacob” ang natural niyang pangalan,
na naglalarawan sa kanya ayon sa kanyang kalikasan, isang makasalanan, ngunit ang bago niyang
pangalan, “Israel,” ay naglarawan sa kanya bilang isa na sa espiritual ay kinilusan ng Dios, at binigyang
kalakasan ng Dios.  Ang basbas dito ay basbas ng kaligtasan.

Isang kahanga-hangang kaaliwan ang basbas na ito kay Jose, lalo na matapos niyang mahiwalay sa
kanyang mga kapatid at nagkaroon ng dalawang anak na lalaki sa dayuhang lupain sa isang asawang
Ehipcio.  Hindi lamang muling tinanggap si Jose sa pakikisama ng bayan ng Dios, kundi ang mga pangako
sa kanya ay labis at maganda.  Iingatan siya ng Dios at magiging tapat sa kanya sa kanyang mga salinlahi.

Ngayon ang tanong ko, lumalakad ka bang kasama ng Dios, tulad ng ginawa ni Abraham at Isaac?  Kung
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gayon ang pangako ng Dios ay sasaiyo din sa iyong mga salinlahi, sa iyo at sa iyong mga anak.  Hindi iyan
paraan ng pagkilos ng Dios sa Lumang Tipan lamang, kundi sa Bagong Tipan din.  Sa Mga Gawa 2:39
sinabi ni Pedro sa mga mananampalataya sa Bagong Tipan, “Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa
inyong mga anak.”  At mapapanatag tayo diyan bilang mananampalataya.  Maaari tayong magtiwala na
habang lumalakad tayo kasama ng Dios, ililigtas Niya rin ang ating mga anak, ilalagay Niya sa kanila ang
pangalan na ibinigay Niya sa atin, ang sarili Niyang pangalan.  Aalagaan Niya sila at susustentuhan sila at
iingatan sila mula sa masama, gaya ng sa atin.  Ang pangako ay sa mga bata gayundin sa matatanda.

May malaking kaaliwan sa atin dito, lalo na kapag tayo’y nagkakaanak, at pagkatapos ay isipin ang tungkol
sa sanlibutan at kinabukasan na kailangang isapamuhay ng ating mga anak.  Kung paanong nangako ang
Dios kay Jose na aalagaan Niya ang kanyang mga anak sa Ehipto, gayundin Siya nangangako na aalagaan
ang ating mga anak sa gitna ng masamang sanlibutan na salungat sa mga tapat.  Ang ating katiyakan ay
hindi sa ating mga sarili, o sa kalakasan ng ating mga anak, kundi sa katangian at mga pangako ng Dios
mismo.

_______________________________________________

Manalangin tayo.

O Dios, tulungan Mo kaming magtiwala sa Iyo at sa Iyong salita at mga pangako.  At habang ginagawa
namin, basbasan Mo kami, gayundin sa aming mga salinlahi.  Alang-alang kay Jesus aming hiling.  Amen.


