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GENESIS 42:26-43-14 
“KAPAG TILA ANG LAHAT AY LABAN SA IYO” 

NI REV. RODNEY KLEYN 
 
Nangyari na ba sa buhay mo, na tila lahat ng bagay ay nagiging laban sa iyo?  Na parami ng parami ang 
iyong problema, pagkatapos, lahat na lang ay madilim at kawalan na ng pag-asa? 
 
Sa ating serye sa buhay ni Jose, paulit ulit nating nadaanan ang mahalagang katotohanan sa probidensya 
ng Dios, na siyang paksa ng kwento ni Jose.  Itinuturo sa atin ng probidensya ng Dios na Siya ay soberano 
na may control sa lahat ng bagay na nangyayari sa sanlibutan, at sa pag-ibig Niya Siya ay kumikilos at sa 
pamamagitan ng pangyayari sa ating buhay nagaganap ito para sa kabutihan ng bayan Niya.  At sa dulo 
ng kwento, sa Genesis 50:20, nang matakot ang mga kapatid ni Jose na siya ay gaganti laban sa masama 
nilang mga gawa, sinabi ni Jose:  “Kayo, kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng 
Diyos para sa kabutihan, upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang 
napakaraming tao.”  Hindi tiningnan ni Jose ang kasamaan ng kanyang mga kapatid, kundi ang nakita 
niya ay ang kamay ng Dios; siya ay patuloy at may kamalayan sa harap ng Dios.  Sa buong buhay ni Jose, 
ito ang kanyang naging pananaw, at dahil dito napansin natin sa kanya ang serye ng kahanga hangang 
tugon sa mabibigat na pangyayari. 
 
Ngayon, sa kabaligtaran nito, atin naman nakita ang di-wastong tugon ni Jacob sa probidensya ng Dios.  
Gaya ng nakatala sa Kasulatan, hindi lang taliwas sa Jose, kundi upang turuan tayo kung paano ang 
pagtugon sa mahirap at magulong buhay sa lupa.  Sa buhay na ito, may mga pagsubok at kapighatian.  
Hindi natin iyan maaalis.  Makakagawa tayo ng mahabang listahan ng mga pagsubok na hinaharap ng 
mananampalataya.  Pero ang mahalagang tanong, ano ba ang inyong mga pagsubok?  o may kahirapan 
ba ang buhay mo?  Hindi, hindi ito ang mahalagang tanon, kundi, “Paano ka tumugon sa mga kahirapan 
sa buhay?”  Sa talata na ating nabasa ngayon, may dalawang makasalanang naging tugon si Jacob. 
 
Una, sa hulihan ng kabanatang 42, talatang 36 sinabi niya,  “Lahat ng ito ay nangyari [laban] sa akin!"  
Iyan ay tugon nang kawalang pananampalataya.  Ngayon, hindi ko sinasabi na si Jacob ay di-
mananampalataya.  Hindi, kasi anak siya ng Dios, kundi sa panahon ng makasalanang tugon, nang alisin 
niya ang mata sa Dios, nasabi niya ang masamang pananalitang ito.  Ang anak ng Dios, ang 
mananampalataya, ay hindi dapat tumutugon ng ganito sa kaguluhan ng buhay. 
 
Bago natin hatulan si Jacob, tingnan muna natin ang ating mga sarili at isipin, na madalas nating 
nagagawa ang ganitong tugon sa kaguluhan ng buhay, at makikita natin na ang naging tugon ni Jacob ay 
mauunawaan, kung isasaalang alang mo ang pangyayari.  Kung tayo kaya ang nasa kalagayan niya, 
matutukso rin tayo na sabihin ang gayong bagay.  Hindi para pangatuwiranan ang kalagayan niya, kundi 
para ilagay lang sa tamang pananaw.  May kaguluhan sa buhay ni Jacob. 
 
Isipin mo ang kanyang mga naranasan.  Naranasan niya ang kapootan.  Sa halos buong buhay niya, nais 
siyang patayin ng kanyang kapatid na si Esau, kaya kinailangan pa siyang lumayas ng tahanan ng 
maraming taon. 
 
Naranasan niya ang maabuso at apihin.  Ang biyenan niya na kanya rin amo sa maraming taon, una 
binigyan siya ng maling anak na mapapangasawa, at pagkatapos binago ang sahod niya ng paulit ulit. 
 
Dumanas siya ng paghihirap sa pamamagitan ng kamatayan.  Una, sina Isaac ar Rebeca, at pagkatapos 
ang kamatayan ng minamahal niyang asawa na si Raquel.  At pagkatapos, sumunod dito, ang 
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pinakamamahal niyang anak na si Jose na bigla na lang nawala, ang sabi, nilapa daw ng hayop.  Ito ang 
labis niyang ipinagdamdam sa loob ng 20 taon. 
 
Dinanas niya ang kahirapan sa buhay-pamilya.  Ang apat niyang mga asawa ay palaging nagpapaligsahan 
sa isa’t isa, at nagsilang ng mga anak na magkakaaway.  Siyempre, siya ang masisisi dito, hindi lang dahil 
sa pagkakaroon ng maraming asawa, kundi pagkakaroon ng paboritong asawa at anak na sina Jose at 
Benhamin.  Kaya nagbunga ito ng di pagkakauanwaan.  Pero ngayon, dahil nawawala na si Jose, 
haharapin niya ang salang ito. 
 
Naranasan niya ang pait sa pagkakaroon ng mga anak na di mananampalataya.  Si Jose ay tunay nga na 
may takot sa Dios, isang anak na malaya niyang nasasabi ang mga bagay bagay na patungkol sa Dios, siya 
ang pinakamabuti sa mga anak niya.  Ang iba niyang mga anak ay masasama na.  Ginawang asawa ng  
panganay ang isa sa mga asawa ni Jacob.  Ang dalawa sa mga anak din niya ay gumawa ng malawakang 
pagpatay sa Shechem, sinira nito ang patotoo ng kanyang mga magulang sa Canaan.  Ang ikaapat na 
anak naman ay nangalunya sa hipag nito, dahil inakala niyang ito ay babaing mababa ang lipad.  Dalawa 
sa kanyang mga apo naman ay piñata ng Dios, dahil sa kanilang kasamaan.  Kaya hindi na nakapagtataka 
pa kung bakit masyado niyang hinanap si Jose. 
 
Napakagulong buhay.  Tila may ulap na nakalambong sa ulunan ng lalaking ito at ng kanyang pamilya.  At 
ngayon lang, dumanas ng matinding taggutom ang kanyang pamilya.  Walang makain, at ang sitwasyon 
ay masyadong mahirap dahil ilang linggo rin ang aabutin sa paglalakbay patungong Ehipto, dahil kung 
hindi nila gagawin ito, mauubos sila. 
 
Kaya isinugo niya siola sa Ehipto.  Para kahit paano, may pag-asa pa na sila ay makaligtas.  Si Jacob ay 
nagpipilit na lang mabuhay sa espiritual, pisikal, damdamin, at pag-iisip niya. 
 
Pagkatapos ang kanyangmga anak, na palaging pumapasok sa gulo, ay nagbalik mula sa Ehipto na may 
dalawang mas marami pang masamang balita.  Hindi pinasama ni Jacob ang bunsong anak na si 
Benhamin.  Hindi niya hinayaan siya na magtungo sa Ehipto, dahil ayaw niyang may mangyaring masama 
kay Benhamin.  
 
At nang buksan na ang mga sako na naglalaman ng mga butil, naroroon ang kanilang perang 
ipinambayad.  Mapaparatangan sila ngayon ng pagnanakaw. 
 
Kaya ito ang naging pasakit ngayon kay Jacob.  Siguro makikilala mo ang ilan sa mga gumugulo sa kanya 
– siguro ito ay kalungkutang kaguluhan sa inyong pamilya, o makagalitan, o makaranas ng taggutom at 
kahirapan.  Paano ka tutugon dito? 
 
Dahil sa kahirapan, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, at sa Dios,  "Pinangulila ninyo ako; si Jose ay 
wala na, at si Simeon ay wala na, at kukunin pa ninyo si Benjamin. Lahat ng ito ay nangyari sa akin!"  Ibig 
niyang sabihin, lahat ng nangyayari sa buhay niya ay pulos laban sa kanya.  Hindi niya tinutukoy ang ilang 
bagay sa kanyang buhay, kundi lahat talaga.  Paniniwala kasi niya, lahat ay sadyang nangyari laban sa 
kanya, para wasakin siya, at maging matindi ang lahat para ikamatay na niya hanggang sa libingan. 
 
Sa kabanatang 37, nang mawala si Jose, sinabi lamang niya,  "Lulusong akong tumatangis para  sa aking 
anak hanggang sa Sheol." – dadalhin ko ang pagtangis na ito habambuhay.  Sabi niya ngayon sa 
pagkawala na ni Benhamin, “inyong ibababa ang aking uban sa Sheol na may kapanglawan.”  Ibig niyang 
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sabihin, ito na ang papatay sa akin.  Kaya malalim na ang kanyang paghihirap.  Hindi lang kasi siya 
nalulungkot at natatakot, kundi kinain na kasi siya mismo ng kahirapan. 
 
Kaya ganito ang kanyang naging tugon.  Ang lahat ng mga bagay ay laban sa akin. 
 
Pero lahat na nga lang ba ay laban sa kanya?  Hindi.  Tila ganito lang ang nakikita ni Jacob, at dahil iyan 
sa pag-alis ng paningin ni Jacob mula sa Dios.  Hindi na siya nabubuhay sa pananampalataya.  Kung 
aalisin ang mata sa Dios at sa Kanyang pangako, ang makikita ni Jacob ay ang kanyang mga karanasan at 
pangyayaring dinadaanan, nakatingin siya sa panlupang pananaw na lang, at ang lahat ay tila madilim.  
Sa halip na tumingin sa panlupang pangyayari, tumingin sa pananaw ng Dios.  Pinaratangan niya ang 
Dios ng kahangalan.  Sinabi niya sa Dios, “Hindi mo alam ang ginagawa mo.  Mali ang nagawa mo.  Hindi 
mo ako mahal at sinisira mo ang buhay ko.” 
 
At nasabi ito ni Jacob, kahit pa alam niyang mas alam ng Dios ang mas mabuti.  Sa kabanatang 28, nang 
nag-iisa lamang si Jacob sa Betel mula sa pagtakas kay Esau, dumating ang Dios sa kanya at nangako, 
hindi para alisin ang lahat niyang paghihirap, kundi “ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man 
pumunta.”  At ang Dios ay gumawa ng tipan kay Jacob, na hindi siya wawasakin at ang kanyang pamilya, 
kundi ibibigay sa kanila ang lupang pangako ng Canaan, at pangangalagaan sila hanggang sa pagdating 
ng Mesaias.  Inalis ni Jacob ang paningin sa pangakong ito ng Dios. 
 
Para palalain pa ang kalagayan, si Jacob ay naging makasarili at nagpasimulang magbintang sa tao na 
nasa paligid niya.  Palaging puno ng salitang “AKO” ang mga pangungusap niya.  At sinisisi ang mga tao 
sa paligid niya.  Nagkaroon siya ng awa sa sarili.  Sa halip na makita ang sariling kasalanan at ng kanyang 
pamilya, at sa halip na makita ang kamay ng Dios sa nangyayari, sinisi na lang niya ang ibang tao. 
 
Nakita mo ba, kapag hindi tayo tumutugon sa pananampalataya kapag may kaguluhan sa buhay, ito 
mismo ang mangyayari rin sa atin.  Palalakihin lang natin ang ating kalungkutan, at pagkakaroon ng awa 
sa sarili, hindi na natin makikita ang pangangailangan ng iba, at ating mga kasalanan, kundi 
magpapasimula tayo na saktan ang iba at paratangan ng mali.  Kahit hindi natin nauunwaan ang tugon ni 
Jose, alam nating ito ay kasalanan at kawalan ng pananalig.  Huwag ganito ang ating magiging tugon sa 
kaguluhan sa buhay.  Kapag may reklamo tayo sa buhay, kahit gaano pa ito kahirap, tayo ay nagre-
reklamo sa Dios ayon sa Kanyang probidensya.  Hindi na tayo nagtitiwala sa Kanyang pagmamahal at 
mga pangako. 
 
Ang wastong pagtugon ay tulad dapat sa ginawa ni Job, nang siya ay pasakitan ng Dios:  “Ang Panginoon 
ay may karapatan na gawin ito sa akin, kaya purihin ang pangalan ng Panginoon.”  Sa halip na buksan 
ang bibig sa mga reklamo sa buhay, tumugon tayo tulad sa Mga Awit 39:9:  “Ako'y pipi, hindi ko 
ibinubuka ang bibig ko, sapagkat ikaw ang gumawa nito.”Ang sinasabi dyan ng sumulat ay ang dinanas 
niyang matinding dagok sa kanyang buhay.  Sinabi niya kung gaano kabigat ang puso niya at kaluluwa 
kaya wala siyang masabing anuman.  Pero tumugon siya, pinigil niya ang kanyang dila.  Sa halip, 
mananalangin ako sa Panginoon, upang malaman ko kung gaano ako makasalanan sa Kanya at 
magtitiwala ako sa Panginoon.  Ganyan dapat ang ating maging tugon. 
 
Sa pasimula ng kabanatang 43, may ibang tugon tayo na mababasa mula kay Jacob sa probidensya.  
Hindi ito katulad sa naging tugon niya, kundi ito ay panibagong makasalanang tugon. 
 
At katapusan ng kabanatang 42, sinabi ni Jacob kay Ruben patungkol kay Benhamin, “Hindi aalis ang 
aking anak na kasama ninyo sapagkat ang kanyang kapatid ay patay na, at siya na lamang ang natitira.”  
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Pero sa kabanatang 43, nagbago ang pangyayari.  Naubusan na naman sila ngayon ng pagkain, at kaya 
sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak na magbalik uli sa Ehipto para sa mas marami pang pagkain.  
Pansamantala, habang may pagkain pa sila, sila ay tahimik sa hinihingi ng pinuno sa Ehipto.  Pero 
ngayon, nagsalita si Juda at nagsabi sa kanyang ama, “kung hindi mo pasasamahin sa amin si Benhamin, 
hindi kami bababa para kumuha ng pagkain.  Ipasama mo siya, o mamamatay tayo sa gutom.” 
 
Ngayon, tumigil muna tayo sandali at tingnan ang kamay ng Dios sa probidensya Niya rito.  Inakala 
siguro ni Jacob na ang taggutom ay mapapawi na at magbabalik na muli ang pagkain nila para hindi na 
kailangang bumalik pa sa Ehipto.  Pero may ibang plano ang Dios.  Ang taggutom ay tumagal ng pitong 
taon, at mapipilitan ngayon si Jacob na gumawa ng bagay na ayaw niyang gawin.  Pahaharapin siya ng 
Dios sa tanong kay Benhamin sa pagtungo sa Ehipto. 
 
Minsan, ginagawa din iyan sa atin ng Dios.  Minsan may pangyayari na magpapahirap pang lalo sa ating 
buhay, at minsan mapipilitan tayong gumawa ng desisyon na ayaw nating gawin.  Ganito ang ginagawa 
ng Dios sa Kanyang probidensya sa buhay ni Jacob. 
 
Paano tumugon si Jacob?  Una, sinabi niya sa kanyang mga anak na dalhin ang regalo at mga pampalasa 
para sa pinuno.  Ikalawa, sinabi niya na dalhin ang kanilang kapatid.  At pangatlo, sinabi niya ito, 
“Pagkalooban nawa kayo ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat ng awa sa harapan ng lalaking iyon 
upang ibalik sa inyo ang inyong isa pang kapatid at si Benjamin.” 
 
Mabuti ang nangyayari sa oras na iyon.  Pero ito ang sumunod,  “At ako, kung ako'y mangulila, ako'y 
mangungulila." 
 
Ano ito?  ito ay fatalism.  Inamin ni Jacob na ang buhay ay nasa kamay ng Dios.  Inaamin niya na hindi 
niya mababago ang layunin at pamamaraan ng Dios.  Inaamin niya na kailangan niya ang awa na buhat 
sa Dios.  Pero ayaw pa rin niyang magtiwala sa Dios, kundi umaayaw na siya sa kung ano ang nakikita 
niyang di na maiiwasan pa.  Ang mga nangyayaring bagay sa buhay mo, na masama at wala ka nang 
magawa pa para dito, eh kagatin mo na lang ang labi mo at magpatuloy. 
 
Heto uli tayo ay nakakiling sa paliwanag na tugon ni Jacob.  Kahit paano ngayon, hindi na niya 
nilalabanan pa ang kalooban ng Dios, at hindi na siya nagsasalita pa ng reklamo laban sa Dios.  Pero isa 
na naman kasalanan ito ang magkaroon ng tugon na walang pananampalataya sa soberanong 
probidensya ng Dios. 
 
Paano?  Kasi, ito ay katumbas ng pagsasabi na ang Dios na Siyang nagmahal sa akin ay walang lakas para 
tulungan ako.  Ito ay pagtanggi sa soberanong control ng Dios sa mga pangyayari sa aking buhay.  Parang 
sinasabi,  hindi mababago ng Dios ang sitwasyon ng lupa, hindi kasi Niya kontrol ang masama sa 
sanlibutang ito.  Ang pinamabuting magagawa lamang Niya ay tulungan ako.  Itinatanggi nito ang 
mapagmahal na layunin ng Dios sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. 
 
At muli, ipinapakita nito kung paano tumugon sa paghihirap sa buhay.  Hindi sana mag reklamo laban sa 
Dios, hindi rin para umayaw na sa nangyayari.  Sa halip, makita dapat natin ang pagmamahal sa atin ng 
Dios at ang katapatan Niya sa ating mga pagtitiis.  Sa Mga Awit 119:75, sinabi mismo ito ni David,  “O 
PANGINOON, nalalaman ko, na matuwid ang mga pasiya mo, at sa katapatan ay pinangumbaba mo 
ako.”  Sinasabi rin ni Job, “Bagaman ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya.”  Hindi ito bulag na 
pananaw, kundi naisip ni Job at ipinahayag Niya na kung dadalhin man siya ng Dios sa kamatayan, 
ginagawa ito ng Dios dahil sa pag-ibig at magtiwala tayo sa Kanya. 
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Nais ko ngayong tapusin ang positibong katotohanan na ating makukuha sa talatang ito.  Huwag lamang 
nating tingnan ang negatibong pagsaway  dito sa makasalanang tugon ni Jacob, kundi makita rin natin 
kung paanong ang mga bagay-bagay ay para talaga sa kabutihan ni Jacob.  Tingnan natin ang buhay ni 
Jacob ayons sa nakikita ng Dios. 
 
Pero bago ko tapusin, nais kong sabihin ito.  Ang bagay na nais kong sabihin patungkol sa probidensya ng 
Dios ay hindi sa lahat ng tao.  Sa pag-ibig ng Dios, Siya ay gumagawa sa lahat ng mga bagay para sa 
ikabubuti ng nagmamahal sa Kanya, pero hindi Niya ginagawa ito para sa kabutihan ng lahat.  Kung ikaw 
ay hindi pa mananampalataya, ayokong gamitin mo ito na kaaliwan para sa iyong sarili.  Nais kong 
sabihin sa iyo na ang nag-iisang paraan para matamo ang kaaliwan ay ang magsisi sa iyong mga 
kasalanan at sumampalataya kay Jesu Cristo.  Ang lahat ng bagay ay para sa ikabubuti  lamang ng mga 
nagmamahal sa Dios at sa kanila na itinalaga ayon sa Kanyang layunin na iligtas sila.  Ang aklat ng Mga 
Kawikaan, sinasabi nito sa atin na ang sumpa ng Panginoon ay nasa tahanan ng mga itinakuwil at 
naghahatid ito tungo walang hanggang pagkawasak.  Sinasabi ng Biblia na silang walang kinikilalang Dios 
sa lupa ay walang pag-asa.  Pero kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, huwag mong sabihin, ganito 
na talaga ako, patungo sa impierno.  Hindi, simulan mo na ang magsisi at magbalik loob sa Panginoon sa 
iyong pag-ibig at pananampalataya, upang magtamo ka ng katiyakan na ang lahat ng bagay ay para sa 
iyong kabutihan.  Gawin nawa ito ng Dios na mahabagin sa iyong puso. 
 
Atin naman tingnan ngayon ang positibong aspeto nito.  Ang lahat ay inakala ni Jacob na laban sa kanya, 
pero ang katotohanan, sa yugto ng buhay niyang ito, ang lahat ay para sa kabutihan niya.  Ang naging 
tugon ni Jacob ay totoo naman.  Ang katotohanan, sa Roma 8:28, lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na 
gumagawa para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Dios, sa kanila na tinawag ayon sa Kanyang 
layunin.  Ang katotohan nito, ang Dios ay kasama natin, sino pa ngayon ang laban sa atin?  Ang 
katotohanan pa, kung iniibig tayo ng Dios, walang makakawasak sa atin! 
 
Minamahal na anak ng Dios, sa iyong pagtingin pabalik sa mga pangyayari sa buhay mo, at tila ang lahat 
ay laban sa iyo, hindi talaga ganoon iyun.  Huwag mong tingnan ang Dios na gaya sa mata mo sa iyong 
buhay, kundi tingnan mo ang iyong buhay sa pamamagitan ng paningin ng Dios at Kanyang mga 
pangako. 
 
Dahil sa pag-ibig Niya, walang nakakahadlang laban sa atin para tayo wasakin.  Dahil sa Kanyang 
kapangyarihan, magagawa Niyang supulin ang lahat ng mga ito sa ating buhay para sa ating kabutihan.  
Dinanas ng Kanyang Anak sa krus ang lahat ng mga bagay, kasama ng Dios, na laban talaga sa Kanya, 
kaya makakatiyak tayo na walang anumang laban pa sa atin. 
 
Ibig sabihin ba, ang buhay ay madali at malaya na sa anumang kaguluhan?  HINDI!  Kundi itinuturo nito 
sa atin na panatilihin ang ating paningin lamang sa langit at sa Dios. 
 
Ama, nagpapasalamat po kami sa tiwala na meron po kami na walang sinumang makapaghihiwalay sa 
amin mula sa pag-ibig ng Dios na na kay Cristo Jesus na aming Panginoon.  Sumasampalataya po kami 
Panginoon, na tutulungan Mo po kami sa aming kawalan ng pananampalataya.  Hindi kami palaging 
tmutugon ng nararapat sa mga kaguluhan namin sa buhay.  Nabibigo kaming makita ang Inyong pag-ibig.  
Mas nakikita pa namin ang kahangalan ng aming kasalanan.  Patawarin ninyo po kami Panginoon, at 
bigyan kami ng pananampalataya at biyaya na mapangalagaan sa aming kagalakan.  Sa pangalan ni 
Jesus, Amen. 


