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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 42:1-25

“Ang Landas Ng Pagkakasundo”

ni Rev Rodney Kleyn

Ating ipagpapatuloy ngayon ang ating serye ng mga mensahe sa buhay ni Jose.  Ngayon, ating titingnan
ang unang 25 mga talata sa Genesis, na nasa kabanatang 42.  Si Jose ngayon ang naging punong ministro
sa Ehipto.  Sa panahon ng pitong taon na kasaganaan, tinipon niya ang napakaraming mga butyl sa Ehipto
na hindi na halos mabilang.  At dumating na ngayon ang pitong taon ng taggutom.  Ito ay taggutom na
nakaapekto na sa buong rehiyon ng Mediterenya.  Narinig ng sanlibutan na mayroong butyl sa Ehipto, at
ang mga tao ay nagtungo kay Jose para sa pagkain. 

Sa kabanatang ito, dumating ang sampung kapatid ni Jose sa Ehipto para sa butil, at hindi lamang ito
unang pagtatagpo sa pagitan ni Jose at ng kanyang mga kapatid, kundi pasimula rin ito ng daan tungo
sa pagkakasundo sa pamilya ni Jose – isang pagkakasundo hindi lang kay Jose at sa mga kapatid niya,
kundi sa pagitan rin ni Jacob at ng kanyang mga anak.

Ang Genesis ay isang tuwirang kabuuan nito.  May tatlong mga pagkilos.  Una, ipinadala ni Jacob ang
kanyang mga anak sa Ehipto para sa pagkain.  Pagkatapos ikalawa, nariyan ang tagpo sa pagitan ng
sampung magkakapatid na kapatid ni Jose at ang pinuno ng Ehipto.  At ang ikatlo, ang magkakapatid ay
nagbalik kay Jacob na kanilang ama at sinabi sa kanya ang nangyari tungkol sa pagdalaw nila sa Ehipto.

Sa mensaheng ito, ating tingnan ang unang dalawang bahagi sa kuwentong ito, pero ko lang gusting
sabihin sa iyo ang kuwentong ito na pamilyar na, kundi ang Makita mo ang pagkakasundo sa pamilyang
ito.

Matamis ang pagkakasundo sa isang pamilya, pero madalas ay masakit din.  Kapag nagkasundo ang
mag-asawa, tayo na nakakakita nito ay natutuwa, pero ang daan ng kanilang pagkakasundo, lalo na sa
kanila, ay lubhang mahirap.  Nangangailangan ito ng pag-aalis sa takip at kapahayagan ng kasalanan.
Minsan ang sala ay umiibabaw, at ang proseso ng paggawa sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay
napakahirap.  Iyan ang sakit na nakita natin sa buhay ng pamilya ni Jose habang sila ay tumatahak sa
daan ng pagkakasundo.

Ating makikita sa kabanatang ito ang pabalik sa Canaan at sa bahay ni Jacob, ang pangangailangan para
sa pagkaksundo.  Ang tunay na bitak sa pamilyang ito ay sa pagitan ni Jose at ng kanyang sampung
kapatid na nagalit at nagbenta sa kanya, pero hindi ganito ang nasa pananaw ni Jose.  Hindi, dahil
handang-handa na si Jose na patawarin sila.  Ang tunay na bitak ay sa pagitan ni Jacob at ng sampu
niyang mga anak. 

May dalawang bagay dito, ang kanilang kalungkutan kay Jacob, at ang sala ng kanyang mga anak.  Ang
mga ito ang nakaharang sa daan ng pagkakasundo sa pamilyang ito.  Matatandaan kung iyong babalikan
sa kabanatang 37, kung saan sila ay nagsinungaling sa kanilang ama na si Jose daw ay piñata ng isang
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mabangis na hayop, umiwas si Jacob na aliwin, at sinabi niya, “ako ay magtutungo sa libingan ng aking
anak para magdalamhati.”  Matapos ang 20 taon, walang pagbabago na nangyari.

Ganito nagpasimula ang jabanata sa talatang 1.  Nabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, kaya't sinabi
ni Jacob sa kanyang mga anak, "Bakit kayo nagtitinginan?"

Anong nangyayari?  Mula sa nakalipas na mga talata sa nagdaang kabanata ating natutunan ang dalawang
bagay.  1) na ang taggutom ay kumalat sa buong mundo.  Si Jacob at ang kanyang mga anak ay
nakaranas nito.  Sa bawat araw, ang pagkain ay kumakaunti.  Wala nang makain ang bakahan.  Ang
bahagi sa pagkain ng mga bata ay mas lumiliit pa.  At, 2) ang lahat ng mga bansa ay nagtutungo sa Ehipto
kay Jose upang bumili ng mais.  Alam ng lahat na may pagkain sa Ehipto.  Alam din ni Jacob at ng mga
anak niya.

Tandaan mo ngayon ito, na ang mga kalalakihang ito ay matatanda na.  Si Jose na nakababata sa kanila,
ay nasa 37 taong gulang na.  Pero ano ang ginawa nila sa taggutom?  Wala.  Sila ay naupo para
magtinginan lang dahil ang huling magagawa na lang nila ay magtungo sa Ehipto.  Sila ay may nakaraang
pakikisama sa Ehipto, at ayaw nilang magtungo dito.  

Hindi ito alam ni Jacob, kaya pakinggan mo ang kanyang masakit na pananalita sa kanyang mga anak.
“Bakit kayo nagtitinginan?  Aking narinig na may trigo sa Ehipto. Bumaba kayo roon, at bumili kayo ng
para sa atin, upang tayo'y mabuhay at huwag mamatay."

Ang mga salitang ito ni Jacob ay naghahayag ng isang nadumihang relasyon.  Ganito ba ang pananalita
niya sa kanyang mga anak sa loob ng 20 taon?  “Tigilan na ninyo ang magtitigan sa isa’t isa, kumilos kayo
at bumaba sa Ehipto, o kaysa mamatay tayo dito.”

Kaya narito ang mga magkakapatid na may sala, at ang ama na mabagsik sa pagsasalita.

At pagkatapos sinasabi sa atin ng talatang tatlo na ang mga kapatid ni Jose ay bumaba upang bumili ng
mais sa Ehipto.  Bakit sampu?  Dahil kung mas marami ang bababa, mas maraming pagkain ang madadala
nila pabalik sa kanilang angkan na may 70 katao.

Pero bakit sampu, at hindi 11?  Bakit hindi kasama si Benjamin?  Sinasabi sa atin sa talatang 4 na ayaw
niya itong malayo, dahil sa iisang dahilan, “Baka may mangyaring kapahamakan sa kanya."  Hindi ito
katuwiran.  Si Benjamin ay hindi na bata.  Siya ay higit 20 taong gulang na, ang taon na nawala si Jose.
Ang totoong dahilan nito, si Benjamin ang naging kapalit ni Jose.

At kaya sa loob ng 20 taon, ang magkakapatid ay may ganitong pakikitungo sa kanilang ama.  Ang
pagbenta kay Jose ay hindi nag-alis ng pagkiling at maging sa kanilang pamilya.  Hindi, dahil nalipat lang
naman ito mula kay Jose patungo naman kay Benjamin.  At nakita mo ba, hindi nagbago si Jacob.  Siya
pa rin ang tao na ayaw alisin ang pagkiling sa isa na nagdudulot naman ng galit sa pagitan ng kanyang
mga anak.  Walang pagmamahalan sa pamilyang ito.  Kailangan nila ang pagkakasundo.

Ang kuwento ay nagpatuloy sa talatang 6,  “Si Jose noon ang tagapamahala sa lupain. Siya ang nagbibili
ng trigo sa lahat ng mga tao sa lupain. At dumating ang mga kapatid ni Jose at sila'y yumuko sa kanya
na ang kanilang mga mukha ay nakasubsob sa lupa.”

Tumigil tayo dito at tandaan mo na ang Dios ay kumikilos sa kasaysayan, at maging sa lahat ng mga taong
sangkot dito, si Jose lang ang hindi nakakakita nito.
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Si Jose ay naging Gobernador.  Ibinenta ni Jose ang mga mais.  Alam ni Jose ang tungkol sa taggutom
sa buong lupain.  Naghanda si Jose para sa taggutom.  At masasabi ko, hindi na nagulat pa si Jose na
makita ang kanyang mga kapatid.  Inaasahan na niya na dadalhin sa kanya ng Dios ang mga ito sa Ehipto.

Sinasabi sa atin ng talatang 7 na nakita ni Jose ang kanyang mga kapatid at kilala niya sila.  Maiisip mo
na ngayon na madali pala silang makilala.  Namukod-tangi sila.  Sampung mga dayuhan, na nakadamit
ng isang pastol, siguro mukhang mas matanda sa kanya, pero hindi mapapagkamalian na kapatid niya sila.

Pero sa talatang 8, hindi na nila kilala siya.  Hindi nila nakilala si Jose.  Bakit hindi nakilala?  May ilang mga
bagay dito.  Una na, ang kanyang pananamit.  Siya ay may malinis na mukha, at may damit na seda na
para sa isang pinuno, siguro may nakasuot din sa kanyang ulunan.  At siyempre, siya ay tumanda na.  Ilan
sa inyo ang nasa 40 na, pero iba ang mukha noong 17 pa lamang?

Pero ganoon din, narito ang posisyon ngayon ni Jose.  Siguro nang marating ng mga magkakapatid ang
Ehipto, sila ay kinakabahan na baka makita nila si Jose, pero hindi nila ito hinanap sa mga namumuno
kung narito ba ang kanilang kapatid.  Sa halip, sila ay nagmasid sa paligid na mga alipin at katulong.  At
si Jose rin ay nakipag-usap sa kanila na may tagapagsalin, upang hindi nila siya makilala mula sa kanilang
wika o maunawaan sila.

Inihatid ng Dios ang magkakapatid sa Ehipto at kay Jose, upang dalhin ang sala sa ibabaw nito, at simulan
ang daan ng pagkakasundo sa pamilyang ito.

Iyan ang dahilan ng pagtatagpo na ito – tungkol ito sa magkakapatid sa pagpapahayag ng kaniang sala
sa isa’t isa.  Tingnan natin kung paano ito nabuksan.

Kahit pa nakilala agad ni Jose ang sampung kalalakihang ito na kanyang mga kapatid, hindi niya inilantad
ang sarili.  Sa halip, siya ay naging mahigpit.

Una, inakusahan niya sila na mga tiktik na pumaroon upang magmanman kung saan pwedeng pasukin ang
Ehipto.  Pagkatapos, nang sabihin nila na sila ay magkakapatid, hindi mga tiktik, at ang pakay ay bumili
lang ng pagkain, hindi niya sila pinaniwalaan. 

Kaya naging mahabang pagpapaliwanag ito patungkol sa kanilang pamilya.  Ang mga lingkod ay
labindalawa, na anak ng iisang lalaki na mula Canaan.  At narito, ang nakababata nilang kapatid ay kasama
ng kanilang ama; at ang isa ay wala. 

Nanatili si Jose na nagpipigil.  Isipin mo kung gaano ito kahirap.

Sumagot siya.  "Kayo'y mga espiya, naparito kayo upang tingnan ang kahubaran ng lupain. Ikukulong ko
kayong lahat, at isa sa inyo ay babalik at ipapatawag ang inyong kapatid na sinasabi ninyo, at kapag
nagkita kami, doon lang ako maniniwala sa inyong kuwento.”  At pagkatapos ipinakulong ni Jose ang
magkakapatid ng tatlong araw, upang makapag-isip at makipag-usap.

Matapos ang ikatlong araw, ating nalaman ang kanilang iniisip at pinag-usapan.

Sinabi ito sa kanila ni Jose.  Dumating siya sa kanila at sinabi ito.  “Ako ay lalaki na may takot sa Dios.
Gawin ninyo ito at mabubuhay kayo.  Pumili kayo ng isa sa inyong kapatid na maging bilanggo dito, at ang
iba ay umalis na at umuwi sa inyong pamilya sa Canaan upang hindi kayo mamatay, at pagkatapos,
bumalik kayo na dala ang nakababatang kapatid, at maniniwala ako sa inyong sinabi.”
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At pagtapos lumabas na ang lahat.  Lahat ng itinago at ipinagsinungaling ay lumabas lahat.

Sa kanilang pag-uusap, hindi nila nalalaman na nauunawaan sila ni Jose, “Talagang nagkasala tayo laban
sa ating kapatid, makikita natin ang galit sa kanyang kaluluwa noong sumigaw siya sa atin, pero hindi
natin siya pinakinggan.  Kaya lahat ng paghihirap na ito ay nangyayari sa atin.”

Ang nararanasan na ito ay ito:  Mga Bilang 32:23,  “Tiyak na tutugisin kayo ng inyong kasalanan.”

Sa loob ng 20 taon, ginawa nilang itago ito.  Inakala nila na tapos na ito.  Inilibing nila ang kanilang sala.
Pero sa buong taong iyon, napapanood nila ang pait ng kanilang ama.  Nakita nila na ito ay ginampanan
ni Benjamin.  At sila ay natutulog sa gabi na naririnig ang mga pagdaing at pagmamakaawa ni Jose na
palayain siya, huwag siyang saktan o ipagbili man.

Hindi mo maililibing ang sala.  Lulutang ito isang araw.  Hindi ka iiwan ng kasalanan na hindi pinagsisihan,
guguluhin ka nito.  Dadalawin ka nito sa iyong mga panaginip.  Babaguhin nito ang iyong pag-uugali.
Nanakawin nito ang kaligayahan mo.  Sisirain nito ang iyong relasyon at buhay.  Dadalhin ka nito sa
bangin.  Nakita mo ba kung gaano sila kaselan  sa Ehipto, hindi nila nais na makita rito si Jose, at ang
bagay na nagawa nila na tila ay walang kinalaman ay gumising sa kanilang budhi.  Sila ay nasa bingit na.

At pagkatapos, nagsalita ang panganay na si Ruben.  Ito ay isang paratang.  “Hindi ba sinabi ko sa inyo,
huwag kayong magkasala laban kay Jose; at ayaw kayong makinig?”  Natatandaan mo ba, iniligtas ni
Ruben si Jose sa pagpatay, at siya ay pinaalis nang siya ay bilhin na lang ng isang Medianita.  Ngayon,
“Wala na akong magagawa pa, sinabi ko na ito sa inyo.”  At dagdag pa niya, “Kaya ngayon ay dumating
ang pagtutuos para sa kanyang dugo."  Ibig sabihin, ito ang katarungan.  Hindi ka hahayaan ng Dios, o
pababayaan tayo, na makatakas sa nagawa natin.

Nagpasimulang makita ng magkakapatid na ginising ng kamay ng Dios ang kanilang mga budhi.  Kung
babasahin natin ang nasa talatang 28, kung saan nakakita sila ng salapi sa mga sisidlan ng butil, at sila
ay naguluhan, sila nila, “Ano itong ginawa sa atin ng Dios?”

Isang kaawaan ito.  Maraming nailibing sa kanilang budhi at nagpatuloy sa kanilang buhay na kasalanan.
Oo, ginawa nga nila.  Hindi ko sinasabi na naguluhan ang kanilang budhi, kundi humanap sila ng paraan
na mailagay ito sa kanilang isipan.  Pero nakita mo ba, hindi hahayaan ng Dios na mangyari ito sa itinakda
Niya iligtas.  Ang sala na ginisng sa budhi ng Kanyang mga anak ang maghahatid sa pagsisisi.  Iyan ang
nangyayari dito.  At iyan ang daan ng pagkakasundo.  Ang pagpapahayag ng sala.  Wala pa sa ganitong
kalagayan ang magkakapatid.  Hindi pa sila handa na lumapit na malinis kay Jacob.  Pero pinasisimulan
ng Dios ang gawa ng biyaya sa kanilang mga puso.

Paano na ngayon si Jose?  Hindi kaya nabigyan siya ng katarungan sa nangyayaring ito?  Bakit hindi na
lang niya sinabi kung sino talaga siya?  Bakit pinakitunguhan niya sila na may kagaspangan?  Bakit niya
ipinabilanggo sila?  Bakit niya ipinaiwan ang isang kapatid, samantalang alam niya na magdudulot ito ng
sakit sa kanyang ama?  Bakit?

Ang kasagutan ay nasa talatang 9.  Nang yumukod muna ang kanyang mga kapatid sa kanya, natandaan
ni Jose ang kanyang mga panaginip.  Natandaan ni Jose kung ano ang sinabi sa kanya ng Dios na
mangyayari.  Natandaan niya ang pahayag ng Dios.  Nakita nating lahat ito sa kanyang buhay na ito ang
pinakatampok sa buhay ni Jose, na siya ay namuhay sa harap ng Dios.  At ngayon, natandaan niya ang
ipinahayag sa kanya ng Dios sa dalawang panaginip makalipas ang 20 taon, na ang kanyang mga kapatid
at magulang ay magsisiluhod sa kanya.
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At sa pagtugon ni Jose sa mga panaginip ni Faraon na naghanda ng maingat na plano, ganito rin ngayon,
siya  ay may naisip na plano.

May dalawang panaginip.  Ang una, ang bigkis ng kanyang nakatatandang mga kapatid ay nagsiyukod sa
kanyang bigkis.  Iyan ang unang panaginip.  Iyan ang nakikita niya rito.  At sa halip na magmalaki siya
at sabihin sa kanyang mga kapatid, “Sinabi ko na sa inyo eh!” Inaalala ni Jose na binigyan siya ng
ikalawang panaginip ng Dios na hindi lang ang kanyang mga kapatid ang luluhod sa kanya, kundi may
labing-isang bituin at araw at buhay, ng kanyang ama.  At nakita mo ba, naunawaan ni Jose na ang ibig
sabihin nito, na si Benjamin at Jacob din ay lalapit at luluhod sa harap niya sa Ehipto.

At siya ay gumawa ng maingat na plano sa mangyayari – na dalhin ang buo niyang pamilya, ng mapayapa,
magkakasama, na kasama niya.

Hindi ito posible sa ngayon.  Isipin mo kung sasabihin agad lang niya kung sino siya.  Sila ay magwawala
sa takot at sala.  Hindi pa sila handa na aminin ang kanilang kasalanan, o harapin ang kanilang ama sa
nagawa nila.  Ang naging tugon ni Jose ay isang maingat na plano na dalhin sila sa pagsisisi, at maghatid
ng pagkakasundo at kaligtasan sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid.

Nakita mo ba ang pagmamahal dito?  Kun g nais talaga niya ng paghihiganti, magagawa niyang saktan
ang kanyang mga kapatid ng higit pa.  Pero sa pag-ibig, pinadalhan niya sila ng pagkain para sa kanilang
pamilya.  Sa awa niya, inilagay niya ang salapi sa kanila, at hindi bato sa kanilang pagkain  sa sako.  At
nang marinig niya sila na nagsasalita na may sala, hindi niya sila pinaratangan, kundi tumalikod siya at
umiyak na nag-iisa.

Naisip ko ang tatlong araw na ang mga kapatid niya ay nasa bilangguan, at si Simon ay ilang buwan na
nasa bilangguan, kung saan naging mahirap ito na sandal sa kanyang buhay.  Nais niya siguro marinig ang
tungkol kay Jacob at tungkol kay Benjamin at sa loob ng 20 taon na nagdaan.  Pero ang higit na mahalaga
kay Jose ay kung ano ang sinabi ng Dios na mangyayari, isang pagkakasundo sa pamilya, na
magkakasama sa Ehipto.  Ito ang nais ni Jose, at ito ay dahil siya ay may matibay na pananampalataya
sa kapahayagan ng Dios.

Naghirap si Jacob sa sobrang kalungkutan.  Ang sampu magkakapatid ay pinahihirapan ng kanilang budhi.
At si Jose ay binago dahil sa biyaya ng Dios.  At ang biyayang ito ang naghahatid ng kapatawaran sa
pamilyang ito.  Hindi itinulak ni Jose ang mga bagay-bagay sa ilalim ng basahan, kundi hinanap niya ang
kapayapaan sa kanyang pamilya, kapayapaan na kasama ang Dios, siya ay ginamit upang gisingin ang
budhi at magdala ng pagpapahayag.  Iyan marahil ay masakit, pero kailangan para sa pagkakasundo.

At ganito rin naman patungkol sa Dios.  Ang kasalanan natin nagawa, ay nasa harap mo at ng Dios.  Ikaw
ba ay may sala sa harapan ng Dios?  Oo, tayong lahat nga.  Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa
kaluwalhatian ng Dios.  At sa Dios ng katarungan, ito ay dugo para sa dugo.

Pero ang tanong ngayon, paano mo hinaharap ang salang ito?  Sinusubukan mo ban a maging maayos
ang iyong mga gawa?  Sinusubukan mo ban a itago at ilihim ito sa pagpapakita ng kabutihan at moralidad?
Ikaw ba ay nasa pagtanggi, na nagtataka na ilibing ang iyong sala?

Ikaw ba ay hindi nag-aalala para dito?

May isang bagay lang na makakalupig ng ating sala, at iyan ay ang biyaya.  Hindi ang biyaya ng tao, hindi
ni Jose, kundi ng biyaya ng Dios kay Jesu Cristo.  Sinasabi Niya, sa lahat ng mga nabibigatan sa sala ng
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kasalanan, Lumapit kayo sa Akin, kayong lahat na bibigatan at kayo ay Aking pagpapahingahin.

Kaya sa kaligayahan mo sa panlupang relasyon, na darating ang pagpapahayag, ang pagsisisi, at
kapatawaran, gayon din sa Dios.  Lumapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapahayag at pagsisisi,
at makakatagpo ka ng kapahingahan ng iyong kaluluwa.

Hindi ka makakapagtago sa Dios.  Nalalaman Niya ang iyong kasalanan.  Subalit ang walang hanggang
biyaya NIya ay isang biyaya na mas malaki kaysa sa lahat mong mga kasalanan.

Makatagpo ka nawa ng kapayapaan sa Kanya.

____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Inyong biyaya at sa Inyong Salita na naghihimok sa amin kapag kami
ay nagkakasala, at gawin ang kalooban Mo sa dinadala sa amin pabalik sa buhay ng kagalakan at
kapayapaan sa Dios.  O Panginoon, huwag Mo po kaming iiwan, kundi pangalagaan kami ng Inyong
biyaya.  At Ama, kung meron man nakikinig ngayon na nagtatago ng kanilang mga kasalanan, pakilusin
Mo po ang Inyong Espiritu at Salita sa kanilang mga buhay na maghatid ng pagsisisi at pagkakasundo.
Dalanagin naming ito alang-alang kay Jesus, Amen.


