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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 39:6b-20

“Nilabanan Ni Jose Ang Pagsasamantala Ng Mapang-akit Na Babae”

ni Rev Rodney Kleyn

Sa pagsasahimpapawid natin ngayon ay ipagpapatuloy natin ang kasaysayan ni Jose sa Genesis kapitulo
39, simula sa talatang 7.  Noong nakaraang linggo ay tiningnan natin ang unang anim na mga talata ng
kapitulong ito, kung saan si Jose ay isang alipin sa bahay ni Potifar.  Doon ay kasama niya ang Dios,
pinagpala siya ng Dios, nakatagpo siya ng biyaya sa paningin ng kanyang amo, at ang lahat sa bahay ni
Potifar ay ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga.  Kung lalaktawan natin ang gitnang bahagi ng
kapitulong ito at titingnan lamang ang huling tatlong mga talata, kung saan si Jose ay di-makatarungangn
ikinulong, makikita natin na gumagamit ang Kasulatan ng eksaktong parehong wika upang ilarawan ang
nangyari sa bilangguan.  Doon, sinasabi sa atin ng mga talatang 20-23, kasama ni Jose ang Panginoon
at nagpakita sa kanya ng awa at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan, at
pinamahala ng bantay sa bilangguan sa pangangalaga ni Jose ang lahat na mga bilanggo na nasa
bilangguan; at anumang ginagawa nila roon ay siya ang gumagawa.  Hindi pinakialaman ng bantay sa
bilangguan ang anumang bagay na nasa pamamahala ni Jose sapagkat  ang Panginoon ay kasama niya.
Anumang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon.

Sa pagtingin natin sa kapitulong ito, mahalagang pansinin natin ang simulang iyon at ang dulo.  Sinasabi
sa atin ng Espiritu Santo ang dalawang bagay.  Una, na sa lahat ng pinagdaanan ni Jose, kasama niya ang
Dios upang palakasin siya at bigyan siya ng biyaya, kahit tila hindi ganoon.  At pangalawa, na sa lahat ng
pangyayari sa buhay ni Jose, mabuti man at masama, ang Dios ay soberano.  Kung paanong ang Dios sa
Kanyang probidensya ay dinala si Jose sa bahay ni Potifar at pinagpala siya doon, ay gayundin ang Dios
sa Kanyang probidensya ay inaakay ngayon si Jose sa isa pang madilim na sandali ng kanyang buhay kung
saan siya ay labis na tinutukso, at pagkatapos dahil siya ay tapat sa tuksong iyon, nauwi siya sa
bilangguan.  Ang Dios ay naghatid sa kanya kapwa ng kasaganaan at kahirapan, at ang Dios ay kasama
niya, kapwa sa kasaganaan at kahirapan.

Sa mga talatang tinitingnan natin ngayon, ang asawa ni Potifar, amo ni Jose, ay tinangkang akitin si Jose,
at nang tumanggi si Jose, nagsinungaling siya tungkol sa kanya, na ang resulta ay ipinatapon siya sa
bilangguan.

Ang tuksong kailangang tiisin ni Jose dito ay tunay at makapangyarihan.

Sa loob ng maraming taon si Jose ay nagtatrabaho kay Potifar, at habang siya ay nagkakagulang, marahil
ngayon ay nasa una hanggang kalagitnaang 20, napansin siya ng asawa ng kanyang amo.  Sinasabi sa
atin ng talatang 7 “tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang panginoon,” iyon ay, tumingin siya sa kanya na
may nagnanasang mata, at sinabi niya sa kanya, “Sipingan mo ako.”  Habang wala ang kanyang asawa
siya ang may awtoridad, at inuutusan niya si Jose, “sumama ka sa akin sa higaan, ngayon.”  Isang
matinding pag-abuso sa kapangyarihan.
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Sinabi ko na, inihatid ng Dios ang tuksong ito kay Jose.  Ang nagpangyari nito, ayon sa talatang 6, ay dahil
si “Jose ay matipuno at makisig na lalaki.”  Iyon ay, siya ay guwapo sa panlabas, at kaaya-aya ang
pagkatao.  Ang dalawang bagay na ito, guwapo at kaaya-ayang pagkatao, ay mga kaloob ng Dios kay
Jose.  Ito ay nasa kanyang lahi.  Ang gayon ding wika ay ginamit sa kanyang ina, si Raquel, na kaagad
nakaakit kay Jacob.  At ngayon, dahil sa mga ito, si Jose ay nalagay sa isang mapanuksong kalagayan.
Walang ginawa si Jose upang hikayatin ito, kundi sa halip ang Dios sa Kanyang probidensya ay dinala siya
roon.

Mayroon tayong masasabi dito.  Madalas tayong natutukso, at iniisip lalo na ang sekswal na tukso,
madalas na ito ay dahil binubuksan natin ang ating sarili sa tukso, inilalagay natin ang ating sarili sa
mapanuksong kalagayan.  Marahil ito ay maharot na asal, o siguro pumupunta tayo sa mga lugar o
nanonood ng mga bagay na hindi tama, o siguro kung tayo ay bata pa at walang asawa, mag-isa lang tayo
sa ating date.  Dito, wala sa mga bagay na iyon ang ginawa ni Jose.  Dinala lamang siya ng Dios sa
mapanuksong kalagayan.  

Ngayon, unawain, ito ay tunay at malakas na tukso kay Jose.  Si Jose, gaya ng mga karaniwang binata,
ay nilikhang may hormones na gumagawa ng mga pisikal na pagnanasa.  At, kailangan kong isipin,
mayroong bagay na kaakit-akit sa asawa ni Potifar.  Si Potifar, sa kabilang ng lahat, ay isang taong
kabilang sa mayayaman at mga tanyag sa Ehipto.  Hindi ito matandang babae na nagtatangkang akitin
si Jose.  At pagkatapos napansin din natin kung gaano siya mapilit.  Hindi lamang siya matapang, na
sinasabi kay Jose mismong ang gusto niya sa kanya, kundi siya ay paulit-ulit.  Sinasabi sa atin ng talatang
sampu na ginagawa niya itong alok sa kanya araw-araw, sinisikap siyang mapagod.  Walang ibang naroon.
Walang makakaalam.  Maaari sanang idahilan ni Jose, nararapat sa akin ito; narito ako, nag-iisa, ano pang
ibang pagkakataon ang mayroon para sa pagmamahal dito?  At siya ay nariyan.   

Gaano ito katulad sa sekswal na tukso sa ating kapanahunan at kultura.  Ito ay nasa buong paligid natin,
laging nag-aalok, handang-handa, at maaari mo itong gawin sa lihim – sa pagka-pribado ng iyong
tahanan, sa pagka-pribado ng Internet at mga pelikula.  At ang lahat ay sinasabihan, “Ito ang
magpapaligaya sa iyo, at nararapat ito sa iyo, pumili ka.”  At ito ay magkasing-tapang lamang.  Malalaman
ito ng mga kabataan natin kapag pumunta na sila sa kolehio o nasa trabaho.  Wala nang pagpigil sa mga
mapagpahiwatig na mga komento, sa magaspang na pagpapatawa, at parehong ang mga lalaki at mga
babae na ginagawang nariyan lang ang sarili para sa iyo, lalo na kung ikaw, tulad ni Jose, ay kaakit-akit.

Sa likod nito, ay si Satanas, at, tulad ng asawa ni Potifar, si Satanas ay gagawa sa atin upang pagurin
tayo, araw-araw.  Gagawa siya sa ating mga mata at tainga, gagawa siya sa ating mga pag-iisip at
pagnanasa, gagawa siya sa ating mga relasyon, gagawa siya sa pamamagitan ng media, gagawa siya sa
pamamagitan ng mga aklat at mga panulat, at hindi siya kailanman susuko hanggang manalo siya.  Sa
lipunan natin, ngayon, ito ang nangungunang tukso.  Si Satanas ay gumagawang mabuti sa tuksong ito
kaysa sa iba.  Bakit ganoon?  Dahil nalalaman ni Satanas na kung masisira niya ang sekswal na moral ng
lipunan, nasira na niya ang pamilya.  At kung nasira na niya ang mga pamilya, nasira na niya ang iglesia.
Tingnan na lamang ang sariling pamilya ni Jose, at makikita mo kung paanong ang pagkakaroon ng
maraming asawa ng kanyang ama ay naghatid ng pagkapoot at pagkakahati-hati, at kung paanong ang
mga anak niyang sina Juda at Ruben ay nahulog din sa sekswal na imoralidad.  Lahat ng ito ay banta sa
hiwalay na buhay ng bayan ng Dios sa Canaan.  Sa pamamagitan ng sekswal na imoralidad ang iglesia ay
naging lalong higit na gaya ng sanlibutan.

Bilang tugon dito sa tunay at makapangyarihang tukso, sinabi ni Jose, HINDI.  Nilabanan niya ang tukso.
Tinanggihan niya ang asawa ni Potifar.  Paano niya ginawa iyon?
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Dito, kay Jose, ay mayroon tayo kapwa ng halimbawa kung paano mapagtatagumpayan ang tukso, at
isang malinaw na patotoo sa kung saan natagpuan ni Jose ang lakas upang magtagumpay.

Sa pagtingin natin sa Genesis 39, mapapansin natin ang maraming bagay.

Una, kaagad tumanggi si Jose.  Sa Efeso 4:27 tayo ay hinikayat na “huwag bigyan ng pagkakataon ang
diablo.”  Hindi binigyan ni Jose ng lugar si Satanas, o ang babaeng ito, upang tuksuhin siya.  Siya, tulad
ng makadios na lalaki sa Awit 1, ay hindi nakinig sa payo ng di-makadios.  Tinanggihan niya agad ang
pang-aakit.

Ikalawa, hindi gumawa ng pagdadahilan si Jose upang magkasala.  Ang gagamitin ng iba bilang
pagdadahilan sa kasalanan, ay ginamit ni Jose bilang dahilan upang huwag magkasala.  Sa talatang 8
sinabi niya, “Ang aking panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa anumang bagay na nasa bahay.”
Ang iba ay magsasabi, hindi niya alam, kaya ito na ang pagkakataon ko.  Sabi ni Jose, “Hindi niya alam
dahil pinagtitiwalaan niya ako, kaya paano ko ipagkakanulo ang pagtitiwalang iyon.”

Ikatlo, sinabi ni Jose ang kanyang pagtanggi, at sa paggawa nito siya ay nanindigan.  Hindi niya sinabing,
“Pag-iisipan ko iyan, o hindi ngayon kundi siguro sa ibang panahon.   Hindi niya sinabing, hindi ako naaakit
sa iyo, o napakatanda mo na.  Hindi, hayagan niyang sinabing hindi, at pagkatapos ay ipinaliwanag kung
bakit ang sagot niya ay hindi.  Sa pagsasabi nito, si Jose ay gumawa ng kapahayagan ng pagtatalaga na
manatiling malinis at huwag gawin ang gawaing ito.

Ikaapat, si Jose ay nakiusap sa budhi, sa sarili niyang budhi at sa budhi ng umaakit sa kanya.  Sinabi niya
sa asawa ni Potifar, “Walang anumang bagay ang ipinagkait sa akin, maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay
kanyang asawa.”  Ikaw, Ginang Potifar, ikaw ay hindi akin, hindi ka para sa akin.  Ibinigay ka ng Dios kay
Potifar.  Hindi ko magagawa ito.

Ikalima, tinawag ni Jose ang kasalanan sa tama nitong pangalan.  Ngayon ito ay pinalambot at tinatawag
na “ugnayan,” ginagawa itong tunog-kasiyahan at kaakit-akit, isang bagay na maaari mong naising gawin.
Tinawag ito ni Jose na “kasamaan” at “kasalanan.”  Sa talatang 9, “Paano ngang magagawa ko itong
malaking kasamaan at kasalanan laban sa Dios?”  Hindi ito ang paraan na nakita ni Gng. Potifar, at hindi
ang paraan na nakikita ng kultura natin ngayon.  Hangga’t pinahihintulutan ito ng dalawang maygulang,
sinasabi ng ating kultura, Gawin mo.  Ikaw ay malaya dito.  Huwag mong hayaang may sinuman o anuman
na pumigil sa iyo.  Ngunit sa mga mata ni Jose ito ay isang malaking kasamaan.

Ikaanim, si Jose ay nagbantay.  Siya ay nag-ingat upang hindi siya matukso.  Sinasabi sa atin ng talatang
10 na kahit araw-araw siyang inaakit, hindi lamang siya tumangging makinig sa kanya, kundi iniwasan niya
siya.  Ginawa niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang mapanatiling malayo ang kasalanan.  Kapag
pumapasok siya sa harapang pintuan ng bahay, lumalabas naman siya sa likurang pintuan.  Sinasabi ni
Jesus na dapat tayong magbantay at manalangin upang hindi tayo pumasok sa tukso.  Ito ang ginawa ni
Jose.  Hindi niya sinabing, “Malakas naman ako, kaya maaari ko siyang makasama.  Hindi, iniwasan niya
ang mismong pagkakataon upang magkasala.  

Ikapito, paulit-ulit niya siyang tinanggihan.  Hindi niya hinayaan si Satanas, o ang babaeng ito, na pagurin
siya.  “Hindi!” ang agad at palagi niyang sagot, at hindi siya nag-alinlangan doon.  Hindi nagtagal, nalaman
na rin niya ito.  Hindi niya siya papagurin, at kaya naman, upang makuha ang nais niya, kailangan niyang
pilitin siya.

At pagkatapos, ikawalo, tumakas siya.  Nang tinambangan niya siya sa bahay, nang mag-isa, at
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sinunggaban siya sa kanyang damit at hinihinging, “Ngayon, sipingan mo ako,” tumakbo siya, na naiwan
ang kanyang damit sa kanyang mga kamay.  Iyan ay katapangan at kalayaan.  Ang asawa ni Potifar ay
alipin sa makasalanan niyang pagnanasa.  Si Jose, sa isang banda, ay malayang tumanggi.  Tumakas siya,
at nakalabas siya sa bahay, na malayo mula sa tukso hanggang kaya niya.  Sa Bagong Tipan,
pinag-uusapan ito mismong kasalanan, nagpahiwatig si Pablo sa ginawa dito ni Jose sa pagsasabing,
“Umiwas kayo sa pakikiapid.”  Mayroong kapangyarihan sa tuksong ito na nangangailangan ito ng
kakaibang tugon.  Sa ibang kasalanan ay maaari tayong makipagbuno at gawin ang mano-manong
pakikipaglaban, nangangatwiran sa manunukso, ngunit ang tamang dapat gawin sa kasalanang ito ay
iwasan.  Ang kasalanang ito ay gaya ng kawit na may pain; mukha itong masarap, ngunit, gaya ng
sinasabi sa atin ng Kawikaan, ang dulo nito ay kamatayan.  Maaari kang makisama dito, ngunit sa bandang
huli tatamaan ka ng palaso sa iyong puso.  

Si Jose ay hindi nakisama at sa gayon ay hindi natangay ng kasalanang ito.

Katangi-tangi!  Sinasabi ng Kawikaan 7:26 tungkol sa kasalanang ito, “lubhang marami na siyang naging
biktima.”  Gaano katotoo.  Ang ilan sa iniisip nating pinakamalakas, ang lubos na espiritual, ang pinaka
makadios (si David, ang lalaki ayon mismo sa puso ng Dios), ay nahigop sa kasalanang ito, nabiktima niya.

Subalit si Jose ay nanlaban.

At katangi-tangi rin, kapag isinaalang-alang natin ang nakaraan ni Jose.  Kung sinuman ang maaaring
magkaroon ng disposisyon sa kasalanang ito, at maaaring gamitin ang buhay ng kanyang pamilya bilang
dahilan, si Jose iyon.  Ang ama niya ay may maraming asawa, kaya marami ring relasyon.  Ang sarili
niyang ina ang pinakamaganda at isang di-espiritual.  Ang nakatatanda niyang kapatid na si Ruben ay
sumiping sa isa sa mga asawang-lingkod ng kanyang ama.  Ang kapatid niyang si Juda, sa kanyang
kasaganaan, ay naghanap ng paglilingkod ng isang masamang babae, na siya pala niyang manugang.  Sa
tahanang ito nagmula si Jose, at gayunman siya ay naging tapat.

Saan niya nakuha ang kalakasang ito?

Sagot:  Kasama niya ang Panginoon.  Sinabi ko sa simula na ito ang paksa at ang linya ng kaisipan sa
buong kapitulo.  Kasama niya ang Panginoon.  Si Jose ay tapat sa Dios, dahil ang Dios ay tapat sa kanya.
Kasama niya ang Dios.  Hindi lamang siya dinala ng Dios sa tuksong ito, kundi nagbigay din ang Dios ng
daan upang makatakas si Jose.  Hindi lamang naranasan ni Jose ang kapangyarihan ng tuksong ito, kundi
maging ang higit na kapangyarihan ng biyaya at Espiritu ng Dios.  Ito ang kanyang lakas.  Ang Dios ay
tapat sa kanya at kasama niya.

May malaking panghihikayat dito para sa atin.  Maaaring ikaw ay lumaki sa pamilya na may masamang
halimbawa.  Maaaring ang iyong nakaraan ay tinimplahan ng kasalanang ito.  Ngunit sa huli, ang mga
bagay na iyon ay walang halaga, at hindi dapat gamitin bilang dahilan para sa kasalanang sekswal.
Anuman ang ating tukso, ang Dios ay makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o
iniisip.  Siya ay may kakayahang mag-ingat sa atin mula sa pagkatisod.  Magbibigay Siya ng daan upang
makatakas.  Anuman ang mga kasalanan natin sa nakaraan, mas dakila ang nagpapatawad na biyaya ng
Dios.  Hinugasan Niya tayo at nilinis mula sa ating mga sala sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang Anak.

Ito ang mga bagay na naunawaan ni Jose.  Sa kabila ng kanyang pinagmulan at sa kabila ng lakas ng
tukso sa kanya at ang kahinaan ng sarili niyang laman, si Jose ay tumingin at nabuhay sa harapan ng Dios.
Ito ang pangunahin niyang pakikipagtalo laban sa tukso, ang pangunahin niyang pinagkukunan ng
kalakasan, ang pinakamalakas niyang kasangkapan sa paglaban.  Sa talatang 9, sinabi niya, “Paano ngang
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magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Dios?”  Ang Dios ay higit na tunay kay Jose
kaysa anupaman.  May kamalayan sa katotohanan na siya ay nabubuhay sa harapan ng Dios, sinabi niya,
“Paano ko, ako na iniligtas, ako na minahal, ako na anak ng Dios, paano ko magagawa ito sa aking Dios.”
Hindi niya sinabing, “Baka magkaroon ako ng STD.”  Hindi niya sinabing, “Maaaring magkaroon ng
di-ginustong pagdadalantao.”  Hindi niya sinabing, “Maaaring magdala ito ng poot ni Potifar sa akin at
pagbantaan ang aking trabaho.”  Hindi, sinabi niya, “Paano ko magagawa ito sa aking Dios?”  Ito ang
tunay na lihim ng kanyang kalakasan:  iniibig niya ang Dios.  Mayroon siyang simbuyo para sa Dios na mas
malakas pa kaysa anumang pagnanasa sa kanyang buhay.  Hindi napagtagumpayan ni Jose ang tukso sa
pagsasabi lamang ng HINDI, sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng kalooban.  Hindi, inibig niya
ang Panginoon at nabuhay siya para sa Panginoon.

Sa Awit 16:8 sinabi ni David, “Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan; hindi ako
matitinag.”  Kapag ako ay tinutukso, hindi ako matitinag, dahil ang Dios ay kasama ko.  Maging lagi nawa
nating kapahayagan at pasya iyan:  ang mabuhay sa harapan ng Dios.

At sa gayon din naman, upang matandaan kung sino tayo at ano ang ginawa ng Dios para sa atin.  Sa
Roma 6:2 itinatanong ni Pablo itong mahalagang tanong, “Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano
nga tayong mabubuhay pa roon?”  Ito ang nasa pag-iisip ni Jose.  Maaaring ako ay alipin sa bahay ni
Potifar, subalit hindi ako alipin ng kasalanan.  Ako ay pinalaya na.

At kaya naman, naaalala kung sino siya, at nabubuhay sa harapan ng Dios, tinanggihan ni Jose at
nilabanan ang tukso.  

At ano ang kinalabasan?  Ang kinalabasan ay ito:  na ang Dios ay kasama niya.

Oo, ang personal na kinalabasan para kay Jose, sa kanyang karanasan, at sa mga pangyayari sa kanyang
buhay, ay kasindak-sindak.  Siya ay pinagsinungalingan, pinagmukha siyang masamang tao, siya ay
siniraang-puri, siya ay pinagtulung-tulungan, siya ay pinakitunguhan ng di-makatarungan, nawala ang
kanyang trabaho, siya ay nabilangoo.  Sinasabi sa atin ng Awit 105 na sa pamamagitan ng bakal na mga
tanikala, lahat dahil siya ay tapat sa tukso.

At, alam ninyo, kapag tayo sa tukso ay naging tapat sa ating Dios, ganito natin maaasahan mismo na
ituturing ng sanlibutan at ng mga hindi nakakakilala sa Dios.  Isang kabataan na hindi sasama sa walang
taros na pagsasaya, isang lalaking sa trabaho ay hindi tatawa o mag-aambag sa magagaspang na
pagpapatawa, isang babae na sadyang mahinhin sa kanyang pananamit, ay makakaasang pagtatawanan.

May halaga ang katapatan.

Ngunit ang Dios ay kasama ni Jose sa bilangguan, at pinagpala siya doon.

Kahit paano ang buhay ni Jose ay iniligtas, at napunta siya sa bilangguan ng Hari.  Sa bilangguan, si Jose
ay pinagpala ng isang malinis na budhi.  Si Potifar ay galit.  Ang asawa niya ay may sala.  Subalit si Jose
ay malaya.  Hindi niya kailangang hulaang muli ang ginawa niya.  Hindi, mayroon siyang katiyakan na
tama ang ginawa niya sa harap ng Dios.  At kasama niya ang Dios sa kanyang relasyon sa bantay ng
bilangguan.  Kahit paano, ang kanyang pagiging mapagkakatiwalaan at kabanalan ay nakagawa ng
impresyon sa tagapangalaga ng bilangguan, at ipinagkatiwala niya kay Jose ang pangangalaga sa lahat
ng mga bilanggo at lahat ng nangyayari sa bilangguan.  Si Jose ay muling itinaas.

Hindi mo ba nakikita ang halimbawa sa kanyang buhay?  Pagpapakababa at pagdadakila.  Napakadalas,
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ito mismo ang paraan ng pagkilos ng Dios sa Kanyang bayan.  Ibinababa Niya tayo ng husto, upang
maitaas tayong muli, at maihanda tayo sa ilang espesyal na paraan upang maglingkod sa Kanya.  Ginugol
ni Moises ang 40 taon sa ilang bago naging handa ang Dios upang gamitin siya na pangunahan ang
Kanyang bayan.  Si David ay tinugis at hinabol bago siya maitaas sa trono.  At si Cristo rin, ay
ipinagkanulo, itinanggi, binugbog, ipinako sa krus, pinabayaan ng Dios.  Iyon ay pagpapakababa na may
layunin ng pagdadakila.  

Ito marahil ay, dahil sa katapatan sa Dios, ikaw ay nagdaraan sa napakahirap at nakapagpapababang mga
bagay sa iyong buhay.  At hindi mo alam kung bakit.  Hindi rin alam ni Jose.  Paano niyang malalaman?
Subalit ang  Dios ay may mas dakilang mga bagay na nasa isip para kay Jose kaysa pagtatrabaho sa bahay
ni Potifar.  At sa pamamagitan ng katapatan at kaguluhan ni Jose, papangyayarihin ng Dios ang mga
bagay na iyon.  At ang Kanyang layunin ay hindi lamang kay Jose, kundi ang kaligtasan ng Kanyang
iglesia.  Ito ang kasaysayan ng iglesia.

Dahil tapat si Jose, siya ay ipinatapon sa bilangguan.

Dahil ipinatapon siya sa bilangguan, ipinaliwanag niya ang panaginip ng tagapagdala ng kopa.

Dahil ipinaliwanag niya ang panaginip ng tagapagdala ng kopa, ipinaliwanag niya ang panaginip ng Faraon.

Dahil ipinaliwanag niya ang panaginigp ng Faraon, siya ay naging punong ministro ng Ehipto.

Dahil naging punong ministro siya ng Ehipto, ang mga Ehipcio ay naligtas mula sa taggutom.

Dahil naligtas ang mga Ehipcio mula sa pagkagutom, ang sariling pamilya ni Jose ay naligtas rin sa
pagkagutom, at nadala sa Ehipto.

At dahil naligtas ang pamilya ni Jose at dinala sa Ehipto, ang lahi ng Mesias ay makapagpapatuloy.

Ang dahil makapagpapatuloy ang lahi ng Mesias, si Jesu Cristo ay pumarito upang maging Tagapagligtas
natin.

Lahat ay dahil kasama ni Jose ang Dios, at siya ay naging tapat sa tukso.

Kapag sinasaktan tayo ng mga tao, at kapag naghatid ng kaguluhan at hapdi ang Dios sa ating mga
buhay, hindi tayo dapat mamanglaw at dumaing, kundi alamin na ang Dios ay nasa likod nito, at ang Dios
ay kasama natin, soberanong gumagawa upang isakatuparan ang Kanyang mga layunin.

Ito ang natutuhan natin sa kinalabasan ng kasaysayang ito.  Ang Dios ay kasama ni Jose.  At iyan din ang
Kanyang pangako sa atin.  

___________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa biyaya na nagtutulot sa amin upang labanan ang tukso.  Panginoon,
samahan Mo kami, at tulungan kaming makita ang Iyong soberanong kamay na gumagabay sa lahat ng
bagay para sa kaligtasan ng Iyong bayan at ng iglesia.  Mayroon kaming katiyakan at pagtitiwala.  Amen.


