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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 41:1-40

“Si Jose ay Inalala at Dinakila”

ni Rev Rodney Kleyn

Ipagpapatuloy natin ngayon ang ating pag-aaral sa buhay ni Jose sa Genesis kapitulo 41, kung saan si Jose
ay umahon mula sa bilangguan patungong palasyo, mula sa pagiging bilanggo patungo sa pagiging
punong ministro, mula sa hukay patungo sa tuktok.

Naitaas ka na ba ng posisyon?  Ano ang dahilan ng pagtataas?  Kanino mo ibinigay ay pagkilala?  Labis
sa buhay sa ating lipunan, at lalo na sa trabaho, ay nakatuon sa kaisipan ng “pangunguna,” na pagiging
kinikilala, at pagkakaroon ng ambag.  Ngunit dapat ba iyon?  Masyado ba nating inilalagay sa unahan ang
ating mga sarili, at hindi humihinto upang ibigay sa Dios ang pagkilala sa ating pag-unlad?  Naghahanap
ba tayo ng pansariling pag-unlad, sa halip na para sa ikaluluwalhati ng Dios?

Sa pagsisimula natin ng pag-aaral sa kapitulong ito, mahalagang magkaroon tayo ng tamang pananaw,
ng tamang tuon.  Ito ay hindi kasaysayan ni Jose na dinakila, kundi sa halip ay kasaysayan kung saan ang
Dios ay dinakila.

Napakaraming komentarista, kapag dumating sila sa kapitulong ito, ang nagsasabi sa atin na tingnan ang
ginawa ng  Dios sa buhay ni Jose, at pagkatapos ay sinasabi, at gagawin din ng Dios ang katulad nito sa
iyo.  Sasabihin nila, maaaring ikaw ay nasa pareho ring kalagayan katulad ni Jose, nalimutan na sa
bilangguan, subalit siya ay naghihintay doon, inihahanda ng Dios, para sa araw ng pagdakila.  At ang aral
ay pinaniniwalaang, kung maghihintay ka lang at magiging tapat tulad ni Jose, ang iyong oras, ang iyong
araw, ay darating. 

Ngayon, ang mga iyon ay napakagandang kaisipan, at maaaring ang araw ng mas dakilang paglilingkod
at katanyagan ay naghihintay sa iyo, ngunit kung iyan ang ginagawa mo sa kasaysayang ito – iyan ay
lubos na nakasentro sa tao.  At paano kung hindi dumating sa iyo ang araw ng pagdakila?  Ang
kasaysayang ito ay hindi una tungkol kay Jose, at hindi ito tungkol sa iyo at sa akin.  Sa halip, ito ay
kasaysayan tungkol sa paggawa ng probidensya ng Dios na soberano, at ang aral na natutunan natin mula
kay Jose ay dapat laging Dios ang tatanggap ng kaluwalhatian, tayo man ay ibinaba o dinakila.  Hindi
kailangan ni Jose nitong pagdadakila sa palasyo upang makita ang pagpapala ng Dios sa kanyang buhay,
at upang tumugon na may pagpupuri sa Dios.  Hindi, sa bilangguan, ang Panginoon ay kasama ni Jose,
at doon, tila baga nalimutan, si Jose ay nabuhay pa rin sa harapan ng Dios.  At dahil ginawa niya iyon,
nang siya ay inilagay sa pinakamataas na katungkulan sa Ehipto, hindi ito pumasok sa kanyang ulo, hindi
niya kailanman inabuso ang kanyang kapangyarihan, at hindi niya kailanman ginamit ang kanyang mga
kaloob at katungkulan sa paraang mapagsilbi-sa-sarili, kundi lagi niyang ibinibigay ang kaluwalhatian sa
Dios.

Tingnan natin ang kaibhan niyan kay Nebukadnezar sa aklat ng Daniel, kapitulo 4, talatang 30.  Habang
siya ay naglalakad sa kanyang halamanan, ipinagmamalaki niyang, “Hindi ba ito ang dakilang Babilonia



Page 2 of  6

na aking itinayo sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan bilang tahanan ng hari at para sa
kaluwalhatian ng aking kadakilaan?”  At, ang kaharian ay kinuha mula sa kanya, at nabuhay siya gaya ng
isang hayop, hanggang ibigay niya sa Dios ang kaluwalhatian.

Hayaan ninyong itanong kong muli, ang tanong na aking pinasimulan.  Naitaas ka na ba ng posisyon?  Ano
ang dahilan?  Iyon ba ay dahil nararapat ito sa iyo, o naabot mo ito?  At kanino mo ibinigay ang pagkilala
para dito?  Ibinigay mo ba ang kaluwalhatian sa Dios?
Sa Genesis 41, ang Dios ay lubos na nasa unahan.  Siya ay naroroon at gumagawa sa kasaysayang ito.
Ang Dios ang nagpadala ng mga panaginip kay Faraon na nagresulta sa pagpapatawag kay Jose sa
bilangguan.  Ipinagkaloob ng Dios kay Jose na maunawaan at maipaliwanag ang mga panaginip at
pagkatapos ay magbigay ng matalinong payo kay Faraon.  Ang Dios ang magpapadala ng taggutom.  At
ang Dios ang nagbangon kay Jose mula sa bilangguan tungo sa pagiging punong ministro ng Ehipto.  At
sa kabuuan, ito, o dapat ko bang sabihin na siya, ang kinikilala ni Jose.  Ibinibigay niya sa Dios ang
kaluwalhatian.

Sa mga unang 8 talata nalaman natin na si Faraon ay may dalawang panaginip na bumagabag sa kanyang
espiritu.  Siya ay nagulumihanan sa kanila.  Kanina, ay binigyang-diin natin, na sa kasaysayan ni Jose ang
Dios ay hindi nakikita sa mga himala o sa iba pang kahanga-hanga at kamangha-manghang paraan.  Sa
halip, siya ay tahimik na gumagawa sa likuran.  Ang panaginip ay isang napaka pangkaraniwang
karanasan.  Tayong lahat ay may mga panaginip; ang mga taong nag-aral nito ay nagsasabing lahat tayo
ay nananaginip, tuwing gabi.  Kaya, ang mga panaginip ay medyo pangkaraniwan.  Hindi ito mga unang
panaginip ni Faraon.  Kundi ang mga ito ay di-malilimutang mga panaginip, at sila ay magkapares.  Ito
ang pangatlong ulit sa buhay ni Jose na ibinigay ang magkapares na panaginip.  Una kay Jose, pagkatapos
sa katiwala ng kopa at sa panadero, at ngayon kay Faraon.  Sa talatang 32, sinabi ni Jose na ibinigay ng
Dios itong dalawang magkaparehong panaginip kay Faraon bilang patunay na ang mga panaginip na ito
ay mula sa Dios.  At marahil ay naramdaman ito ni Faraon, sapagkat siya ay nabagabag sa mga panaginip
niyang ito.  Dito, si Faraon, na sa sinaunang Ehipto ay itinuturing na dios, ay pinilit sa kanyang budhi na
kilalaning siya ay isa lamang nilalang, na mayroong Dios sa langit, na higit sa lahat, na dapat niyang
pagsulitan.  Ang soberanong Dios ay nakialam sa katahimikan ni Faraon.  Inabala Niya ang budhi ni
Faraon.  Si Faraon ay nabagabag.  Ang dakilang hari ng Ehipto ay nanginginig tulad ng isang dahon.
Katulad siya ng isang takot na bata na hindi makatulog.

Hanggang ngayon ganyan gumagawa ang Dios sa budhi ng mga tao.  Huwag mong isipin na ang
makasalanang sanlibutan, sa kanyang pagpatay o sa mga di pa isinisilang, sa kanyang pagpapahintulot
sa homosekswalidad, sa kanyang kasakiman at imoralidad, ay hindi nababagabag sa kanyang budhi.
Hindi, nag-iiwan ang Dios ng sapat na patotoo ng Kanyang kadakilaan sa sangnilikha, at sa pamamagitan
ng pagsaksi ng mga mananampalataya, upang wala silang maaaring idahilan.  Sinasabi sa atin ng Roma
2 na ang budhi ng tao ay nagbibintang o nagdadahilan sa kanyang kasalanan.  Si Faraon ay nabagabag.

Kaya tinipon niya ang matatalinong lalaki ng Ehipto.  Ang mga ito ay aral na mga tao sa isang sibilisadong
kultura.  Hindi sila mga pari at pantas, kundi mga guro at mga doktor.  At hindi nila masabi sa kanya ang
kahulugan ng kanyang mga panaginip.  Marahil ay hindi nila nais, dahil ang balita ay masama, o mas tila,
binulag ng Dios ang kanilang isipan upang hindi nila maunawaan ang mga panaginip, kahit sa atin ay
napakasimple ng kahulugan.  

Ngayon sa gitna ng lahat ng kaguluhan ng umaga, ang pagbabahagi ni Faraon ng kanyang mga panaginip,
ang pagdating at pag-alis ng matatalinong lalaki, si Faraon ay kailangang uminom, kung kaya’t dumating
ang katiwala ng kopa, at nang marinig ang mga mahiwagang panaginip ni Faraon, ang alaala niya ay
naalog.   Paglapit sa hari sinabi niya, sa mga talatang 9-13, “Naaalala ko sa araw na ito ang aking
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pagkakasala.  Nang ang Faraon ay nagalit sa kanyang mga lingkod, ibinilanggo niya ako sa bahay ng
kapitan ng bantay, ako at ang puno ng mga panadero.  Isang gabi, kami ay nanaginip, siya at ako. Kami
ay nagkaroon ng kanya-kanyang panaginip na may kanya-kanyang kahulugan.  Doon ay kasama namin
ang isang binata, isang Hebreo, na alipin ng kapitan ng bantay. Nang sabihin namin sa kanya ay
ipinaliwanag niya sa amin ang aming panaginip; ipinaliwanag niya ang kahulugan ayon sa panaginip ng
bawat isa sa amin.  At nangyari nga sa amin ang ayon sa kanyang ipinaliwanag sa amin; ako'y ibinalik sa
aking katungkulan, at ang panadero ay ipinabitay.”

Huminto muna tayo dito sandali at pansinin ang tiyempo ng Dios.  Dalawang taon ang lumipas, at ngayon,
sa wakas, si Jose ay nabanggit kay Faraon.  Ngunit, kung naging mas maaga sana, papansinin ba ni
Faraon ang pagbanggit sa minaltratong alipin na Hebreo?  Subalit ngayon, ang Dios ay gumagawa, upang
iugnay ang mga karanasan ng katiwala ng kopa at ni Faraon, at si Jose ang sagot ngayon sa kagipitan ni
Faraon.

Ang umagang iyon sa bilangguan, tiyak ko, ay tulad din ng iba para kay Jose.  Iyon ay nakakainip na
buhay, araw-araw, pareho, nakalimutan sa bilangguan.  Ngunit bigla na lang nagkaroon ng pagkagulo sa
gawain.  Ipinatawag ni Faraon si Jose, at sa loob ilang minuto siya ay kinuha mula sa kulungan, nilinisan,
dinamitan, nagmamadaling nilampasan ang mga bantay at pababa sa maputing pasilyo patungo sa
Bilog-habang Opisina ng Ehipto upang humarap sa Faraon at tulungan siya sa paraang walang sinuman
sa Ehipto ang may kakayahan.  Ito ang oras ni Jose upang magningning, upang iabante ang kanyang sarili,
upang humingi ng pabor sa hari, upang ipaliwanag ang kawalang-katarungang ginawa laban sa kanya.
Ito ang kanyang libreng kard palabas sa bilangguan.  

Ngunit, hindi ganoon ang tingin ni Jose dito.  Nakatitiyak akong may pananabik kay Jose sa lahat ng mga
pangyayaring ito, subalit sa pananabik ay hindi niya nalilimutan ang kanyang Panginoon, na nakasama niya
ngayon sa loob ng 14 na taon ng pagkaalipin at pagkabilanggo.  At sa halip na tingnan ito bilang sandali
ng kanyang kalayaan o pagsulong, tinatanaw ito ni Jose bilang isa pang pagkakataon upang ibigay sa Dios
ang kaluwalhatian.

Sabi ni Faraon kay Jose, “Ako'y nanaginip at walang makapagpaliwanag nito. Nabalitaan ko na pagkarinig
mo ng isang panaginip ay naipapaliwanag mo.”  Ang sagot ni Jose ay matapang at mapagpakumbaba.
Sabi niya, “Hindi ako, ang Dios ang sasagot sa kapayapaan ng Faraon.”  Ang limang salita dito sa Ingles
na “Hindi ako” ay isang makapangyarihang salita sa Hebreo:  HINDI AKO.  Kapag ikaw ay pinagkalooban,
iyon ay kapakumbabaan.  Ang ituro ang Dios, hindi ang iyong sarili.  Si Jose ay babad at pinamamahalaan
ng prinsipyo ng I Corinto 4:7:  “Sapagkat sino ang nakakakita ng kaibahan mo?  At ano ang nasa iyo na
hindi mo tinanggap?  At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap?”
Sana ay matandaan natin iyan para sa ating sarili at ibigay sa Dios ang kaluwalhatian.

Pansinin din kung gaano katapang si Jose.  Nakatayo sa harapan ni Faraon, na nag-aangking siya ay dios,
paulit-ulit tinutukoy ni Jose si Jehovah bilang Dios.  Ang Dios ang sasagot sa kapayapaan ng Faraon (t.
16).  Ipinakita ng Dios kay Faraon ang malapit na niyang gawin (t. 25).  Ang malapit nang gawin ng Dios
ay ipinaalam niya sa Faraon (t. 28).  Ang bagay ay itinatag ng Dios, at iyon ay madali nang gawin ng Dios
(t. 32).  Gaano kadalas pumapasok ang Dios sa ating pag-uusap, lalo na kapag nakikipag-usap tayo sa
mga di-mananampalataya?  Si Jose ay matapag upang ipahayag na ang Dios ang nagpadala ng mga
panaginip kay Faraon, at ipinahahayag ng Dios sa pamamagitan nila ang Kanyang pagka-soberano kay
Faraon.

Si Jose ay matapang sa harap ni Faraon, ngunit kasabay nito hindi siya sadyang nakakasakit.  Sa halip,
siya ay lubos na magalang, napakaingat na tinutukoy si Faraon sa ikatlong panauhan, kinikilala ang
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kanyang katungkulan bilang pinuno.  At pagkatapos ay isipin kung gaano natin mabirong tinutukoy ang
mga pinuno ngayon.  Hindi pinagtatawanan ni Jose ang mga takot ni Faraon, hindi siya umuupo at
gumuguhit ng katawa-tawang Faraon at ng naguguluhan niyang mga pantas, kundi magalang siyang
humaharap kay Faraon. 

At nakinig siya.  Hindi nagsalita si Jose tungkol sa kanyang sarili, ni naging tahimik lamang, kundi siya ay
interesado at inuunawa si Faraon.  Mula mga talatang 17-24, nakinig siya kay Faraon.  Si Jose ay
magbibigay ng payo, ngunit ang pagiging mabuting tagapayo ay nagsisimula sa pagiging mabuting
tagapakinig.

Ibinahagi ni Faraon ang mga panaginip niya kay Jose.  Dalawang panaginip.  Sa isa, nakatayo siya sa
pampang ng ilog at may umahon sa ilog na pitong bakang matataba at magaganda ang anyo, at kumain
ng damo.  Sa isa naman, may pitong uhay na umuusbong sa isang tangkay, mabibintog at malulusog.
Pagkatapos ng pitong matatabang baka ay may ibang pitong baka na nagsiahon sa likuran nila, mga
payat, at napakapangit ang anyo.  Pagkatapos ng pitong malulusog na uhay, pitong uhay na lanta, payat
at tinuyo ng hanging silangan.  Ngayon ito ay malinaw na tanawing pangsakahan.  Mga baka at mga uhay.
Alam ng isang magsasaka ang kaibahan sa pagitan ng magagandang baka at uhay, at mga payat na baka
at pangit na pananim.  Masasabi ni Faraon ang kaibahan.  Sinabi niya kay Jose na ang mga baka ay
napakapangit ang anyo, at payat na kailanma'y hindi niya nakita sa buong lupain ng Ehipto ng kagaya ng
mga iyon sa kapangitan.  Ang mga baka ay mahalaga sa Ehipto – kaiba sa mga tupa, sila ay itinuturing
na banal na hayop.  At ang mga halamang butil ay malaking bahagi ng kanilang ekonomiya.  Di naglaon
ang Ehipto ay naging breadbasket ng emperyo ng Roma, at ang mga butil ay ipinadadala mula Ehipto
hanggang sa buong Mediteranya.  Ang bakahan at mga butil ay kumakatawan sa buhay-agrikultura ng
Ehipto.

At, sinabi ni Faraon kay Jose, kinain ng mga bakang payat at uhay na lanta ang matatabang baka at uhay
na mabibintog, at nanatili silang mapapayat na baka at mga uhay na lanta.  Alam mo na ang nangyayari
sa panaginip ay madalas na labas sa daigdig ng katotohanan, ngunit, malinaw kay Faraon, ito ay may
kahulugan at binagabag siya nito.  Mas nakakabagabag ay ang katotohanang wala sa kanyang mga
salamangkero ang makapagsabi ng kanilang kahulugan. 

Ibinigay ni Jose kay Faraon ang kahulugan.  Sa limang simpleng punto, sinabi niya kay Faraon:

1) Ang mga panaginip ay iisa lamang ang kahulugan.

2) Ang dalawang pangkat ng pitong matatabang baka at mabibintog na uhay ay tumutukoy sa pitong taon
ng kasaganaan sa Ehipto.

3) Ang dalawang pangkat ng mapapayat na baka at mga tuyong uhay ay tumutukoy sa pitong taon ng
taggutom na kasunod ng pitong taon ng kasaganaan, isang napakatinding taggutom na ang mga taon ng
kasaganaan ay malilimutan at magiging di kapani-paniwala.

4) Ang katunayan na mayroong dalawang panaginip ay pagtitiyak mula sa Dios na ito ay tiyak na
mangyayari.

5) Gagawin na agad ito ng Dios.

Ang nakakagulat dito ay hindi ang kahulugan ng mga panaginip.  Ang kahulugan ay malinaw naman at
katumbas mismo ng mga panaginip.  Ang nakakagulat, gayunman, ay ang tahasang pagbibigay-pagkilala
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ng mga panaginip na ito at ng kanilang kalalabasan sa Dios, at pagkatapos ay ang pagbibigay kay Faraon
ng payo na di-hinihingi na maayos naman niyang tinanggap.  Sinasabi ni Jose kay Faraon, na itinatag ng
Dios na ito ay mangyayari sa Ehipto, at, Faraon, kailangan mo itong kilalanin at gumawa ka ng hakbang.
Ang impormasyong ito mula sa Dios ay hindi dapat ipagwalang-bahala.

At si Jose ay bumuo ng plano.  Maaari mo itong tawagin na matapag na apat-na-puntong plano.

1) Si Faraon ay dapat magtalaga ng isang matalinong pinuno sa lupain upang pangunahan ang ahensya
sa pagiging handa at pagtulong sa taggutom.

2) Si Faraon ay dapat magtalaga ng mga tagapamahala sa buong lupain upang magtipon sa loob ng pitong
taong kasaganaan.  

3) Si Jose ay nagmungkahi ng 20% buwis sa lahat ng tao sa loob ng mga taong sagana, hindi isang dolyar
at sentimong buwis, kundi 20% ng lahat ng mga pagkaing kanilang inaani ay dapat kunin at itabi.

4) Si Jose ay nagmungkahi na magtayo ng malalaking imbakan sa bawat bayan, upang pag-imbakan ng
mga butil at pagkain, bilang paghahanda sa mga taon ng taggutom.

Ito ay napakatapang na plano.  Iminumungkahi ba ni Jose na italaga siya ni Faraon bilang pinuno?  Marahil
ay hindi, iyon ay magiging pagmamalaki.  Subalit ang pagmumungkahi ng 20% na pagtataas sa buwis ay
napakatapang.  Ang mga ganoong uri ng pagtataas sa buwis ay hindi gumagawa ng tanyag na pinuno,
ngunit si Jose ay may paunang paningin at tapang upang imungkahi ito.  At hiningi niyang gumawa ng
hakbang.  Sa bawat aspeto ng kanyang plano, batay sa pagkaalam niya sa gagawin ng Dios, pinakilos niya
ang Ehipto.  Yamang nalalaman ang layunin ng Dios at ang Dios ay may layunin ay hindi nagbubunga ng
tahimik na pagbibitiw.  Sa halip, nakikita ni Jose na dapat aktibo nating gamitin ang mga pamamaraan at
mga pagkakataon na ibinibigay ng Dios.  Ang plano ng Dios para sa hinaharap ay tumatawag sa atin
upang kumilos sa kasalukuyan.

Mahalaga sa matapang na plano ni Jose ay ang mahusay na pamumuno, paghahanap ng taong matalinong
mamamahala sa pagtitipon at pagkatapos ay pamamahagi ng pagkain.  At ang Joseng nagsabing, HINDI
AKO, ay ang lalaking pinili ni Faraon.  Ang Dios ang gumagawa dito.  Sa loob ng 100 taon, tinuya ng mga
di-mananampalataya si Noe at sinabi sa kanya na walang tanda ng baha, hindi kailanman uulan.  Ang
tugon ni Faraon ay maaaring naging magkatulad, ngunit hindi gayon.  Walang tanda ng taggutom, may
saganang ani sa loob ng pitong taong singkad, sino ang mag-aakalang magkakaroon ng taggutom.  Ngunit
pinaniwalaan ito ni Jose, at sumang-ayon si Faraon at ang kanyang mga lingkod, kung kaya’t si Jose ay
piniling maging pinuno nila.  Kasama si Potifar at ang bantay sa bilangguan, kinilala ni Faraon na nakay
Jose ang Espiritu ng Dios sa kanyang paliwanag at mungkahi.  Sino ang mangangahas na tumayo laban
sa Dios?  “Yamang itinuro sa iyo ng Dios ang lahat ng ito, ay walang matalino o pantas na gaya mo.  Ikaw
ang magiging pinuno sa aking bahay, at ayon sa iyong salita ay susunod ang aking buong bayan; tanging
tungkol lamang sa pagkahari magiging mataas ako kaysa iyo.”

Nang umagang iyon si Jose ay nakaupo sa madilim na kulungan.  Ngayon ay pinuno na siya sa Ehipto, at
ang kinabukasan ng Ehipto ay ipinagkatiwala sa kanya.  

Sa pagtatapos, buurin natin ang tatlong tampok na katangian ni Jose dito, lahat sila ay nagpapakita na
may malaki siyang pananaw sa Dios, bilang soberano sa lahat ng mga bagay.

Una, pansinin ang kanyang pagpapakumbaba patungkol sa kanyang sarili.  Sa lahat ng mga taong inilagi
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ni Jose sa Bilog-habang Opisina ng Ehipto, hindi ito kailanman pumasok sa kanya.  Alam niya kung sino
siya at alam niya kung sino ang Dios.  Alam niya na walang kapangyarihan sa kanya, kundi sa Dios, at
alam niya na ang hinahanap ay nasa mga kamay ng Dios, hindi sa kanyang sarili.  Hindi sa akin, ang
kanyang kasabihan.

Pangalawa, pansinin ang katapangan niyang sumaksi.  Dios, Dios, Dios, mula simula hanggang wakas, at
maging kay Faraon, na nag-aangking siya mismo ay dios.  Isang walang-katiyakang lalaki upang mamuno
kaalinsabay ni Faraon!  At hindi itinago ni Jose ang kanyang pananampalataya, o manghina sa kanyang
pagtatalaga sa Panginoon sa kanyang kasaganaan.  Sa pagpapatuloy ng kasaysayan, ang
pananampalataya ni Jose ay nanatiling matibay.  Napakadalang na magkaroon ng pinuno na lubos na
makadios.  Anong pinagpalang mga taon marahil iyon para sa mga Ehipcio.  

At pangatlo, nakikita natin dito ang katiyakan ni Jose sa Dios.  Ang kanyang pagtitiwala – na ang Dios ay
gumagawa sa pamamagitan ng Kanyang probidensya sa kasaysayang ito.  Sa kapitulong ito ipinahahayag
niya iyan patungkol sa mabunga at di-mabungang mga taon.  Sabi niya kay Faraon, ang Dios ay
magpapadala ng kasaganaan at magpapadala ng taggutom.  Gagawin ito ng Dios.  Ang Dios rin na
nagdala sa kanya sa pagkaalipin, ang Dios rin na nagtaas sa kanya sa bahay ni Potifar, ang Dios rin na
nagdala sa kanya sa bilangguan, ang Dios rin na nagtaas sa kanya ngayon upang maging pinuno sa
Ehipto, ang Dios rin na nagpadala ng pares ng panaginip sa akin, sa katiwala ng kopa at sa panadero, at,
kahit na hindi niya nakikita ang mga layunin ng Dios, nakatitiyak siyang ang lahat ng ginagawa ng Dios
sa kanyang buhay ay magiging para sa kanyang kapakanan at kaligtasan, at gagamitin ng Dios, sa huli,
para sa kaligtasan ng Kanyang bayan at sa ikaluluwalhati ng sarili Niyang pangalan.  Si Jose sa kanyang
trono ay mangangahulugan ng pagkain sa Ehipto, na nangangahulugang si Jacob at ang kanyang pamilya
ay makakaligtas, na siyang pangangalaga sa ipinangakong lahi ng Mesias na siya nating kaligtasan.  Ang
Dios ay gumagawa, sa taggutom, upang iligtas ang Kanyang bayan.

Pinaniniwalaan mo ba iyan?  Nagtitiwala ka ba sa soberanong kapangyarihan ng Dios?  Alam mo bang ang
Dios ay gumagawa sa iyong kalagayan ngayon, mabuti o masama, para sa iyong kaligtasan bilang isa sa
Kanyang mga anak?  Tumutugon ka ba, sa isang bilangguan, o sa isang palasyo, sa pagbibigay sa Dios
na ito ng lahat ng kaluwalhatian?

__________________________________________________

Manalangin tayo.  

Ama, Ikaw ay karapat-dapat.  Pinasasalamatan at pinupuri Ka namin dahil sa Iyong soberanong panukala
ng probidensya, at sa Iyong palagiang pangangalaga at pag-ibig sa bawat aspeto ng aming buhay.
Panginoon, pagkalooban Mo kami ng kasiyahan at pagtitiis sa kahirapan, at pagkalooban Mo kami ng
mapagpakumbaba at mapagpasalamat na puso sa kasaganaan.  Ito ang aming hiling alang-alang kay
Jesus, Amen.


