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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 37:1-11

“Ang Dispalinghadong Pamilya Ni Jose”

ni Rev Rodney Kleyn

Sa araw na ito ay magsisimula tayo ng serye ng mga mensahe sa buhay ni Jose.  Kung mayroon kayong
Biblia, tayo ay titingin ngayon sa Genesis kapitulo 37 mga talatang 1 hanggang 11.

Ang kasaysaysan ni Jose marahil ang isa sa pinakatanyag at minamahal sa Kasulatan.  Naaalala ko bilang
bata  ako ay naaakit sa mga tauhan at sa kwento, sa krisis at sa kapasyahan, dito sa kasaysayan.  Ito ay
isang kamangha-manghang kasaysayan.

May tatlong pangunahing mga aral na matututuhan natin mula sa buhay ni Jose.

Ang unang bagay na matututuhan natin ay soberano ang Dios sa lahat ng mga bagay, kasama na ang
masama, sa gayong paraan na iniaayon Niya ang lahat ng mga bagay upang magsilbi sa Kanyang mga
layunin at upang magsilbi sa ikabubuti sa Kanyang bayan na pinili.  Ang kasaysayan ni Jose, marahil, ang
pinakadakilang paglalarawan sa Biblia ng katotohanan ng Roma 8:28, na nagsasabing, “sa lahat ng mga
bagay ang Dios ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya.”  Sa dulo ng kwento, sa Genesis
50:20, sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, “kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay
ng Dios para sa kabutihan, upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang
napakaraming tao.”  Ang Dios ay gumagawa dito upang panatilihin ang Kanyang bayan, upang gawin ang
bayan ng Israel, at upang tuparin ang Kanyang pangako na isusugo ang Tagapagligtas, si Jesu Cristo.

Ang pangalawang bagay na natutuhan natin sa kasaysayang ito ay gumagawa ang Dios sa Kanyang tipan
ng katapatan sa mga pamilya.  Nauna rito, ang pangako ng Dios kay Abraham ay ang tipan Niya ay
magiging kay Abraham at sa kanyang binhi pagkatapos nila, sa kanilang mga henerasyon.  Ang pamilya
ni Jose ay dispalinghado.  Sa mga talatang ito, mayroong kumukulong pagkapoot sa pagitan ng mga
kaanib ng pamilya na sumasabog sa isang espiritung nakakamatay.  At gayunman, ang Dios ay nalulugod
na gumawa, sa isang kahanga-hangang paraan, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, upang maghatid ng
kaligtasan sa pamilyang ito.  Napakarami ng matututuhan natin mula sa pamilyang ito, para sa ating mga
pamilya.  Makikita natin iyan lalo na ngayon, dito sa unang mensahe.  

Ang pangatlong malinaw na aral para sa atin sa buhay ni Jose ay ang aral sa pananampalataya at
kabanalan.  Nalaman natin ito mula mismo kay Jose.  Hindi ko sinasabing si Jose ay ganap o walang
kasalanan, kundi mayroong kakaiba tungkol sa kanya.  Nasanay tayong makita ang mga tauhan sa Biblia,
pati lahat ng mga kapintasan nila.  Isipin mo si Abraham, Moises, Gideon, Eli, David, Solomon, Pedro, at
marami pang iba.  Hindi nag-aalinlangan ang Biblia na sabihin sa atin ang tungkol sa kanilang mga
kasalanan.  Subalit, pagdating natin kay Jose kailangan nating saliksikin nang mabuti ang Kasulatan upang
may makitang anumang maisisisi.  Iyan din ay totoo dito sa mga pambungad na talata kung saan ay
ibinabalita ni Jose ang kasamaan ng kanyang mga kapatid, at ibinabahagi ang kanyang mga panaginip sa
kanila.  Ang iba ay napaka mapanganib para sa kanya, ngunit walang sinasabi ang Biblia upang ipakitang
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ang kanyang mga motibo ay walang iba kundi malinis.  Ang kasalanang inilalarawan dito ay kay Jacob at
sa mga kapatid ni Jose.  At paglampas sa sitas na ito, makikita natin ang pagtitiyaga, pagtitiwala,
pagsisikap, at pag-ibig ni Jose na di-matutumbasan sa Kasulatan.  May mga aral na matututuhan para sa
ating lahat mula dito, lalo na sa mga kabataan, sapagkat si Jose ay binata pa.  

Ang mga talatang tinitingnan natin ngayon ay nagpapakilala sa atin kay Jose at kanyang pamilya na siyang
pangunahing mga gumaganap sa kasaysayang ito.  Ang pamilyang ito ay nasa krisis.  Ito ay dispalinghado.
Mayroong kumukulong pagkapoot sa pagitan ng mga kaanib ng pamilya. 

Si Jose ay ipinakilala sa atin bilang 17-taong-gulang na binata na ipinadala upang bantayan ang kawan
ng kanyang ama kasama ang apat niyang mga kapatid. 

Una rito sa Genesis nalaman natin na si Jose ang ika-11 sa labindalawang mga anak na ipinanganak kay
Jacob.  Ang mga anak na lalaking ito ay hindi mula sa iisang asawa, kundi mula sa apat na asawa, Lea,
Raquel, Bilha, at Zilpa.  Sa apat na asawang ito, si Raquel ang paborito ni Jacob, at sa loob ng maraming
taon habang ang ibang mga asawa ay nagdadalantao, si Raquel ay baog.  Pagkatapos, sa wakas,
ipinanganak ni Raquel si Jose, at siya ay naging kagalakan at ipinagmamalaki ng kanyang ama, ang
kanyang paborito.

Ang mga kapatid na ka-trabaho ni Jose ay ang mga anak ng mga asawang-lingkod ni Jacob, Bilha at Zilpa,
ang mga asawang nasa ibaba ng listahan.  Makatitiyak tayo na ang mga lalaking ito ay nakikita at
ikinasasama ng loob ang espesyal na lugar ni Jose sa pagmamahal ng kanyang ama.  Bukod dito, ang
pagtatangi ay hindi kailanman mabuti kahit kaninong bata.  Ang mga bata ay makasalanan, kaya kapag
sila ang layon ng espesyal na pakikitungo, ang resulta ay pakiramdam ng pananaig, ng kahalagahan sa
sarili, at sariling katuwiran.  Kahit ang mga ito ay hindi mga ugali ng puso ni Jose, nakatitiyak tayo na
ganito ang palagay ng kanyang mga kapatid, lalo na nang ibalita ni Jose ang masasama nilang gawa sa
kanilang amang si Jacob.  “Narito ang maliit na paborito, at ngayon siya ay naging maliit na taga-daldal
ni Tatay.”  

Marahil si Jose ay maaaring makaligtas dito, dahil sa kanyang mas mataas na tungkulin ng katapatan sa
kanyang ama, sa kanyang mga kapatid, at maging sa Dios.  Ang balita niya ay totoo.  Ang mga kapatid
niya ay masasama.  Ang mga salitang “kasamaan nila” sa talatang 2 ay nagpapakita na ito ang balitang
narinig ni Jose mula sa iba tungkol sa kanila.  Sila ay kilala sa kanilang kasamaan.  Malayo sa amang si
Jacob, nasa bukirin at sa mga nayon sa paligid, sila ay nakilala bilang masasamang tao; marahil ay mga
magnanakaw at mapakiapid at mahilig sa kasiyahan at manlalasing.  Siguro dahil sa malasakit para sa
kanila at para sa dangal ng bayan ng Dios sa Canaan, ibinalita ito ni Jose sa kanyang ama.

Ngunit si Jacob ay di maaaring makaligtas.  Bagama’t ang mga kapatid ay masasama rin sa kanilang
pagkapoot kay Jose, si Jacob ang dapat sisihin dito.  Sinasabi sa atin ng talatang 3, “Minahal ni Israel si
Jose nang higit kaysa lahat niyang anak.”  Mahalaga na ang pangalang ginamit dito ay Israel, hindi Jacob.
Ito ang bago niyang pangalan sa Dios.  Narito ang nabagong Jacob, ang bagong tao, hindi nakikipagbuno
sa Dios kundi umaasa sa Dios.  At gayunpaman nakita natin na siya ay makasalanan pa rin, isang
mapagpalayaw na magulang.  

Di-nagtagal ipinakita ng paboritismo o pagka-may kinikilingan ang sarili nito, na laging nangyayari kapag
ginagawa ito ng mga magulang.  Si Jose ang kanyang anak sa katandaan.  Ang dalawang ito ay naging
palaging magkasama.  Sila ay laging magkasama, nag-uusap, magkahawak-kamay, nagtatawanan,
nagbabahaginan ng mga lihim.  At ito ay kitang-kita ng ibang mga anak.  Sa ibabaw nito, gumawa si Jacob
ng isang damit na may maraming kulay.  Kung ano mismo ang damit na ito, hindi natin alam, ngunit ang
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salitang ginamit dito ay tila nagpapahiwatig ng dalawang bagay tungkol sa damit na ito.  1. Ito ay hindi
isang pirasong tela, kundi maraming piraso ng tela na pinagsama-sama, kung kaya’t ito ay mamahaling
damit.  2. Ito ay mahabang balabal, hindi ang uri na ginagamit ng mga manggagawa o mga pastol, kundi
ang uri na isinusuot ng mga maharlika.  Samantalang ang kanyang mga kapatid ay kailangang “itiklop ang
kanilang mga manggas at magtrabaho” si Jose ay itinaas ng puwesto ng kanyang ama sa pamamalakad.
At muli, wala tayong anumang alam tungkol sa mga motibo dito ni Jose, ngunit tila si Jose ay
nahahandang isuot ang damit na ito, kahit na nalalaman niyang ito ay mapanghamon.  

Napakahangal ng kanyang amang si Jacob.  Hindi ba dapat ay mas alam niya?  Hindi ba nalalaman ng
sinumang magulang na ang ganitong bagay ay pinagmumulan ng pag-aagawan ng magkakapatid?  Hindi
ba dapat natuto na si Jacob ng aral mula sa sarili niyang pagkabata, nang si Esau ang paborito ng kanyang
ama, at siya ang paborito ng kanyang ina.  Hindi ba niya nakikita ang matinding resulta na inihatid nito
sa sarili niyang pamilya?

Pero alam mo, hindi ba ito mismo ang ginagawa natin, dinadala ang isang kasalanan mula sa isang
henerasyon patungo sa susunod, at tayo ay bulag dito?  Nag-aalinlangan akong nauunawaan ni Jacob ang
ginagawa niya dito.  Marahil ay pinangatwiranan niya ito.  Oo, pinaboran ng aking ama si Esau, pero iyon
ay iba.  Minahal niya si Esau dahil sa mga dahilang makalaman, dahil gusto ni Esau sa labas.  Mahal ko
si Jose dahil siya ay makadios na binata.

Ang nalaman natin ay kailangan nating lahat ng biyaya ng Dios upang buksan ang ating mga mata sa sarili
nating mga kabiguan, at kailangan natin ang biyaya ng Dios upang kalagan ang pagkawasak na hatid ng
kasalanan.  Sino sa atin ang may perpektong pamilya?  Sino sa atin ang mga perpektong magulang?
Buksan nawa ng Dios ang ating mga mata upang makita kung gaano kalalim nakakaapekto ang kasalanan
sa ating mga buhay at mga tahanan, upang ang pagkaka-laban ay hindi dumating sa ating mga tahanan.
Gumawa nawa Siya sa pamamagitan ng Kanyang biyaya sa ating mga tahanan at mga pamilya, at gawin
nawa Niya ito ng walang sakit na kinailangang danasin ni Jacob.

Ang mga kapatid ni Jose, at ngayon ay hindi lamang ang apat sa kanila, kundi ang sampu sa kanila, ay
namasdan itong paboritismo.  Sinasabi sa atin ng talatang apat na “Nakita ng kanyang mga kapatid na
siya'y minahal ng kanilang ama nang higit kaysa lahat niyang mga kapatid; at siya'y kinapootan nila at
hindi sila nakipag-usap nang payapa sa kanya.”  At sa mga sumunod na talata ang pagkapoot na ito ay
lumago.  Apat na beses binanggit ang salitang poot, at sa tuwina ito ay tumitindi.   

Ito ay nagsimula sa talatang 4.  Hinamak nila siya, dahil lamang sa paboritismo at sa damit – labis-labis,
na hindi nila kayang magsalita ng mabuting pananalita sa kanya.  Hindi nila siya mabati sa umaga.  Literal,
na kapag nakita nila siya, hindi nila masabi sa kanya na Shalom – kapayapaan.  Kung minsan ay
nangyayari ito sa mga pamilya.  Maaari itong mangyari sa mag-asawa, sa pagitan ng mga anak, sa pagitan
ng malalaki ng magkakapatid, sa pagitan ng mga magulang at mga anak.  Siguro ay totoo ito sa inyong
pamilya.  Kung minsan ito ay nangyayari sa pamilya ng Dios, sa pagitan ng mga mananampalataya.  At
napakadalas na ang dahilan ay pagkapoot sa ating mga puso – hinahamak natin ang kapatid na lalaki,
kapatid na babae, asawang lalaki, o asawang babae.  At narito ang pagsubok sa iyong puso:  kapag nakita
mo ang taong iyon, masasabi mo bang, “Shalom,” Kapayapaan?  Kung hindi, marahil ang iyong puso ay
hindi tama.

Kaya, una, kinapopootan nila siya dahil siya ay pinaboran.  Subalit ang poot na ito ay tumitindi.  Sa
talatang 5, “Minsan ay nanaginip si Jose at nang isalaysay niya ito sa kanyang mga kapatid, lalo pa silang
napoot sa kanya.”  Ganito ang nangyari.  Dumulog siya sa hapag-kainan ng almusal, hindi na nila
matagalan na makita siya, at sinabi niya, “Pakinggan ninyo ang napanaginip ko.  Tayo'y nagtatali ng mga
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bigkis ng trigo sa bukid, nang tumayo ang aking bigkis at tumindig nang matuwid.  At ang inyong mga
bigkis ay pumalibot at yumuko sa aking bigkis.  Iyan ang napanaginip ko.”  Hindi siya nag-alok ng
pagpapaliwanag, pero hindi na niya kailangan, dahil alam na ng mga kapatid niya ang ibig sabihin nito.
Tinanong nila, “Ano ito, maliit na mang-aahit, iniisip mo ba talagang maghahari ka sa amin?  Ikaw?
Magkakaroon ka ng awtoridad at mamamahala ka sa amin?”

At ang kanilang poot ay tumindi.  Sa dulo ng talatang 8, at lalo pa silang napoot sa kanya dahil sa kanyang
mga panaginip at mga salita.  Ngayon, hindi lamang dahil sa siya ay pinaboran, kundi makinig sa kanya,
iniisip niyang siya ay kahanga-hanga.  O iyon ang dahilan nila.  Halos maririnig mo sila.  Sa bandang huli
ng kapitulo (t. 19), binigyan nila siya ng bagong palayaw, “ang mahilig managinip.”  Dumarating na ang
mahilig managinip.

Pagkatapos, marahil kinabukasan, nagkaroon ulit siya ng isa pang panaginip (t. 9).  At heto na naman siya,
“Ako'y nagkaroon ng isa pang panaginip: ang araw, ang buwan, at ang labing-isang bituin ay yumuko sa
akin.”  At pagkatapos sabihin sa kanyang mga kapatid, umalis siya upang hanapin ang kanyang ama at
sabihin din ito sa kanya.  Nagalit si Jacob, at pinagalitan niya ang kanyang anak.  Marahil, ito ang unang
pagkakataon na pinagalitan siya ng kanyang ama.  Sobra na ito sa makakayanan ni Jacob.  Unawain, ito
ay lipunan ng mga patriyarka, at ang paggalang sa larawan ng ama ay itinatag.  Bahagi ng labis na
pagkapoot ng mga kapatid ni Jose sa kanya ay ang kawalang-paggalang nila sa kanilang ama.  Ang mga
ama ay hindi yumuyuko sa kanilang mga anak.  Kaya, pinagalitan ni Jacob ang kanyang anak, “Tunay bang
ako, ang iyong ina, at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo?  Jose, huwag kang
magsalita ng ganyan!”

At muli ang poot ng magkakapatid ay tumindi (t. 11).  Ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya.
Ang inggit ay isang anyo ng pagkapoot na nagagalit at nananaghili sa iba.  Nais ng inggit na mawala ang
isang tao sa kanyang landas.  Umalis ka sa buhay ko!  Kinapopootan kita dahil mayroon ka ng nais ko! 

Binigyang-katwiran ba ang pagkapoot na ito?  Marahil ay nais natin itong bigyang-dahilan, at sabihing,
“Ano ang inaasahan mo?  Sa kabila ng lahat, tingnan mo kung ano ang nangyari?  Ang mga ginagawa ni
Jacob at Jose ang naging sanhi ng lahat nang ito.  Napakadalas, ganoon natin bibigyang-dahilan ang sarili
nating makasalanang asal sa ating mga relasyon.  “Oo, galit ako sa aking asawa, pero tingnan mo kung
ano ang ginawa niya.”  Ngunit ang ginawa sa atin ng iba, kahit ito ay makasalanan, ay hindi dahilan para
sa ating kasalanan.  Dito, nais kong pag-iba-ibahin ang magkakapatid na ito kay Jose.  Pagkatapos, nang
sumabog ang kanilang poot at ipinagbili nila siya, hindi natin kailanman nabasa na hinamak niya sila o
naghimagsik laban sa Dios.  Sabi ni Jesus, “At kung ikaw ay sampalin ng iyong kapatid sa kanang pisngi,
iharap mo rin sa kanya ang kabila.”  Bilang mananampalataya, dapat tayong maging handang magdusa
sa mali, sinusundan si Cristo, na nang Siya ay inalipusta, hindi Siya gumanti ng pag-alipusta, kundi ibinigay
Niya ang Kanyang likod sa mga tagahampas.  Iyan ang biyayang kailangan natin upang mabuhay sa isa’t
isa sa ating mga pamilya, makasalanan sa kapwa makasalanan.

Hindi, ang pagkapoot na ito ay hindi binibigyang-katwiran, hindi kahit kaunti.  At ang nagpapalinaw nito
ay kumikilos ang kamay ng Dios, napakalinaw, sa mga pangyayaring ito.  Kapag tiningnan natin ang buhay
ni Jose, wala tayong makikitang mapaghimala.  Hindi siya tumanggap ng tinapay mula sa langit upang
makapagpatuloy siya, hindi siya ginabayan ng ulap.  Sa maraming paraan ito ay napaka pangkaraniwan.
Si Jose ay nagpatuloy sa hindi nalalaman.

Ngunit dito, sa mga talatang ito, sa simula pa lang, ang Dios ay nagsalita.  Ipinadala ng Dios ang mga
panaginip na ito kay Jose.  At kapag nagpadala ang Dios ng panaginip, ginagawa Niya ito upang ang
panaginip ay maipahayag.  Dito, si Jose, ay isang propeta, isa na tumatanggap ng espesyal na
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kapahayagan mula sa Dios.  Ang mga panaginip na ito ay patotoo laban sa mga kapatid ni Jose.  Sa
talatang 8 kinapopootan nila siya dahil sa kanyang mga panaginip.  Iyan ay iba kaysa pagkapoot sa kanya
dahil sa kanyang damit.  Ang damit ay nanggaling kay Jacob, pero ito, ito ay mula sa Dios, ito ay
propesiya.  At ang magkakapatid na ito ay hindi handang yakapin ang mga layunin ng Dios para sa kanila
at sa kanilang pamilya.  Kaya ang kanilang pagkapoot ay paghihimagsik laban sa banal na kapahayagan.
Sa huli, hinahamak nila ang Dios.

Alam mo ba, na sa tuwing hinahamak natin ang ibang tao, tunay din nating kinapopootan ang mga layunin
ng Dios para sa atin?  Maglalagay ang Dios ng mga tao sa iyong buhay na mahirap mong mahalin.
Inilalagay sila ng Dios doon!  At sinasabi Niya, Mahalin mo sila.  Ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa
inyo.  Hindi mahalaga kung sino iyon.  Dinala sila ng Dios sa iyong buhay, pinangyari ng Dios na mag-krus
ang mga landas ng inyong buhay.  Ano ang sasabihin mo tungkol sa mga layunin ng Dios?  Kapopootan
mo ba siya dahil sa kanila?

Ipinadala ng Dios ang mga panaginip na ito.  Ang magkakapatid na ito ay nagpasya ng kasamaan laban
kay Jose.  Pagkatapos ay maaalala nila kapwa ang mga panaginip at ang kasamaan na ginawa nila laban
kay Jose.  Ang ginawa nila dito ay kasalanan, at hindi ito mabibigyang-dahilan.  Maging ang sa atin.

Subalit dito ay nakita ni Jacob ang kamay ng Dios (t. 11).  Matapos niyang pagalitan si Jose, nabasa natin
na pinag-isipan niya ang sinabi ni Jose.  Posible kayang mayroong anuman dito?  Ipinadala ba ng Dios ang
mga panaginip na ito?  Iingatan ni Jacob ang mga panaginip na ito sa kanyang ala-ala, upang makita kung
ano ang ibig sabihin ng Dios sa kanila.  

At gayon din si Jose.  Ang mga panaginip na ito, ang tinig ng Dios sa kanya, ang magiging lakas niya sa
buong dalawang dekada ng katahimikan mula sa langit.  Sa pananampalataya, si Jose ay manghahawakan
sa kanila, dahil pinagtitiwalaan niya ang Dios, at dahil alam nila na ang Dios sa Kanyang soberanong
probidensya ay may layunin sa lahat ng mangyayari sa kanya.  Nawa tayo, na nakatanggap ng mas higit
at mas malinaw na kapahayagan, ay magkaroon din ng gayong uri ng pananampalataya sa Dios.

________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, inaasahan namin ang paghuhukay sa pang-kasulatang pangyayari sa buhay ni Jose.
Nagpapasalamat po kami sa Kasulatan at sa kaganapan ng kapahayagan ni Jesu Cristo sa kanila.
Pagkalooban Mo kami ng puso upang sumampalataya, aming dalangin, alang-alang kay Jesus.  Amen.


