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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 45:16-46:34

“Isang Di-malilimutang Pagsasama-sama ng Pamilya”

ni Rev Rodney Kleyn

Noong nakaraang linggo sa ating serye ng mga mensahe sa buhay ni Jose ay tinunghayan natin ang sitas
kung saan sa wakas ay ibinunyag ni Jose ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid, isang nakakabagbag
na tagpo ng pagkabigla sa bahagi ng magkakapatid at kahabagan at kapatawaran sa bahagi ni Jose.  Sa
araw na ito ay magpapatuloy tayo sa susunod na tagpo, kung saan ang buong pamilya ni Jose ay muling
nagkasama-sama sa Ehipto.  Magsisimula tayo sa Geneis kapitulo 45:16 at magpapatuloy hanggang sa
kapitulo 46.  Nakatala sa sitas na ito ang tinatawag kong di-malilimutang pagsasama-sama ng pamilya.

Sa bahaging ito ng Genesis mayroong paglilipat ng diin.  Sa halos siyam na kapitulo ang tuon sa Genesis
ay na kay Jose at sa kanyang mga karanasan sa Ehipto.  Subalit ang kasaysayan ni Jose ay isang maliit
na bahagi lamang ng isang mas malaking kasaysaysan, ang kasaysayan ng bayan ng tipan ng Dios at ang
katapatan ng Dios sa kanila.  Ito ang kasaysayan ng pag-iingat ng Dios sa pangakong tipan na ginawa Niya
kay Abraham na gagawin Niya siyang isang malaking bansa; na itataas Niya ang ipinangakong binhi, na
si Cristo, sa kanyang mga salinlahi; at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bansa sa lupa ay
pagpapalain.  Sa sitas na titingnan natin ngayon lalabas tayo mula kay Jose at sa pangangalaga ng Dios
sa kanya, patungo kay Jacob at sa kanyang pamilya, at sa pangangalaga ng Dios sa kanila.  Sa
pamamagitan ni Jose, inililigtas at pinangangalagaan ng Dios ang bayan ng Kanyang tipan, ang Kanyang
iglesia, sa pamilya ni Jacob, at ginagawa Niya iyan upang ang magmula ang ipinangakong Mesias sa
kanilang salinlahi.

Sa sitas na ating titingnan hindi lamang mayroong pamilyang nagsama-samang muli, kundi ang iglesia ay
nagsama-samang muli; at sa pagdadala sa buong pamilya ni Jacob pababa sa Ehipto, inihahanda ng Dios
ang entablado upang sila ay maging dakilang bansa na babalik at aariin ang ipinangakong lupain ng
Canaan.  Ngayon sila ay nakatira sa Canaan bilang mga manlalakbay at mga dayuhan, isang maliit na
angkan na walang sariling teritoryo, ngunit sila ay babalik mula sa Ehipto bilang isang dakilang bansa at
aariin ang Canaan.

Kung kaya, mayroong paglilipat ng diin sa sitas na ito.  Ang Espiritu Santo, na nagbigay-inspirasyon sa
banal na salaysay na ito, ay tumatawag-pansin sa paglilipat na iyon sa pamamagitan ng pagpapalit sa
pangalan ni Jacob sa Israel, halos sa buong sitas na ito.  Sa kapitulo 45:27-28 mababasa natin ito:
“Nanauli ang diwa ni Jacob na kanilang ama, at sinabi ni Israel, Sapat na!”  Madali natin itong mababasa,
nang hindi ito napapansin, subalit ang paglilipat ay mahalaga.  Bilang indibidwal ang pangalan niya ay
Jacob, ang kanyang pangalan nang mag-isa siyang gumagawa at sinisikap sa pamamagitan ng sarili niyang
lakas na makamit ang mga pangako ng Dios.  Israel ang pangalan na ibinigay ng Dios sa kanya na
kumikilala sa kanya bilang isang patriarka na kumikilos sa pananampalataya.  At ngayon ay muling ibinigay
sa kanya ang pangalang iyon, dahil nagsimula siya ritong kumilos sa pananampalataya.  Dati, nang siya
ay kumikilos sa kawalang-pananampalataya, sinabi ni Jacob, “Lahat ng mga ito ay laban sa akin.”  Ngayon,
kumikilos sa pananampalataya, nakikita niya ang mas malaking larawan, at nakikita niya na ang Dios ay
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gumagawa upang iligtas ang isang bayan at isang bansa mula sa kanyang pamilya.  At  ipapakita ko rin,
na ang mga kapatid ni Jose sa sitas na ito ay tinawag ngayong, “Ang mga anak ni Israel.”  Makikita mo
iyan sa kapitulo 45:21 at kapitulo 46 mga talatang 5 at 8.

Kaya ito ang kasaysayan ng Dios na pinagsasama-sama ang Kanyang iglesia bilang isa.  Mayroon muling
pagkakaisa at kapayapaan sa pamilya ni Jacob, at iyan ay pagkakaisa at kapayapaan sa iglesia ng Dios.
Tunay na isang di-malilimutang pagsasama-sama ng pamilya. 

May tatlong bagay na nais nating sabihin tungkol sa pagsasama-samang ito.  Ang una ay ito ay
kasiya-siya.  Sa dulo ng kapitulo 45, si Jacob na tinawag na Israel, ay nagsabing, “Sapat na! Si Jose na
aking anak ay buhay pa. Dapat akong pumunta at makita siya bago ako mamatay.”  Ibig sabihin ng Jacob:
Ito ay tunay na nakapagpapaligaya sa akin.  Ngayon, ako ay nasisiyahan.

Sa mga talatang patungo dito, ang mga anak ni Jacob ay bumalik mula sa Ehipto na may balitang si Jose
ay buhay pa, at siya ang tagapamahala sa buong lupain ng Ehipto.  Nang una nilang sabihin sa kanilang
ama ang balitang ito, mababasa natin sa talatang 26 na si Jacob ay nabigla, hindi siya makapaniwala sa
kanila.  Ibig sabihin niyon na sandaling tumigil ang kanyang puso.  Ang balita ay lubos na nakakabigla.
Hindi niya pinaniwalaan ang kanyang mga anak, kahit sinabi nila sa kanya ang lahat ng mga bagay na
sinabi ni Jose.

At bakit niya sila paniniwalaan?  22 taon na ngayon na sinasabi nila sa kanya na si Jose ay pinatay ng
isang mabangis na hayop.  Siya ay tumangis sa kamatayan ni Jose sa loob ng 22 taon.  Bakit niya agad
na panininiwalaan na si Jose ay buhay?  Ito ba ay isang bagay na matagal nang alam ng kanyang mga
anak?  At kung gayon, nagsisinungaling ba sila sa kanya?  Bakit niya paniniwalaan ang mga salita nila
ngayon?  Mayroon pa ring kawalan ng tiwala dito.

Ngunit naniwala si Jacob matapos niyang makita ang mga karwahe na ipinadala ni Jose upang isakay siya
at ang kanyang pamilya pababa sa Ehipto.  Ayaw niyang paniwalaan ang kanyang mga anak, subalit
paniniwalaan niya si Jose.  At nang malaman niyang si Jose ay buhay, siya ay nasiyahan.  Sabi niya, “Sapat
na.”  Gaya ng ipinahayag ko, si Jacob ay nagsasalita na ngayon sa pananampalataya, at iyan ang dahilan
kung bakit siya tinawag na Israel.

Kung may alam ka sa pagkatao ni Jacob, alam mo na siya ay taong laging may higit na ninanais.  Oo, siya
ay isang mananampalataya, at ang talagang nais niya ay ang buong karanasan ng mga pangako ng Dios;
ngunit napakadalas na inuunahan ni Jacob ang Panginoon.  Ipinanganak siyang pangalawa sa kambal,
ngunit kumapit siya sa sakong ng kapatid niyang si Esau.  Inunahan niya ang Panginoon upang makuha
ang pagpapala ng pagkapanganay mula kay Esau, una sa pamamagitan ng pagbili nito kapalit ng isang
mangkok na sopas, at pagkatapos sa pamamagitan ng pandaraya sa ama niyang si Isaac.  Nang
magtrabaho siya para kay Laban, gumawa siya ng mga paraan upang payamanin ang kanyang sarili mula
sa mga baka ni Laban.  Lagi siyang nagsasabing, hindi sapat, hindi ako nasisiyahan.

At ang kanyang kawalang-kasiyahan ay sa tiyempo ng Dios.  Hindi siyang handang maghintay sa Dios
upang tuparin ang Kanyang mga pangako.  Makikita rin natin iyan sa pakikipagbuno ni Jacob sa anghel
ng Panginoon sa Peniel.  Magdamag siyang nakipaglaban sa sarili niyang lakas upang manaig.  Ngayon,
sa nakalipas na 22 taon, sa matinding paghihirap na dumating sa kanyang pamilya, nalaman ni Jacob na
ang lahat ng mga bagay na ito ay wala sa kanyang mga kamay – na ang katuparan ng mga pangako sa
kanya ay hindi magmumula sa pamamagitan ng kanyang lakas.  Naranasan niya ang kahungkagan ng
pagdadalamhati, at nakita niya ang espiritual na kahungkagan sa kanyang pamilya.  Sa mga bagay na ito
ay wala siyang kapangyarihan upang magwasto.   Dumaing pa nga siyang, “Lahat ng mga ito ay laban sa
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akin.”

Ngunit ngayon, medyo iba ang sinasabi niya.  Sapat na.  Nasisiyahan na ako.  Subalit ano ba talaga ang
kasiya-siya kay Jacob?  Ano iyon na siya bilang si Israel, ang patriarka, ay nakasisiya?

Maraming bagay.  Ang una, ang pinakamalinaw, ay buhay si Jose.  Makikita na niyang muli ang anak na
matagal nang nawalay sa kanya.  Hindi lamang niya siya makikita, kundi mahahawakan siya, titira siyang
kasama niyang muli, masisiyahan siya sa kanyang piling.  Labis ang katuwaan sa puso ng matandang ito.
Ang anak kong ito, na inakala kong patay na, ay buhay. 

Subalit, ang kagalakan ni Israel ay higit pa rito.  Kung kay Jose lamang siya interesado, kung gayon iyon
ay medyo makasarili at hindi siya magsasalita sa pananampalataya bilang si Israel.  Hindi, ang tunay na
kagalakan ni Jacob dito ay nakikita niya ngayon ang katapatan ng Dios sa kanya at sa kanyang pamilya.

Una niya itong nakikita sa pantustos na ibinibigay ng Dios sa kanyang pamilya sa taggutom na ito.  Si Jose,
at si Faraon, ay nagpadala ng mga kagamitan at karwahe upang dalhin ang buo niyang pamilya pababa
sa Ehipto kung saan mayroong pagkain.  Hindi lamang si Jose ang nag-anyaya kay Jacob na pumunta at
manirahan sa Ehipto, kundi ang Faraon mismo, ang pinuno ng pinakamakapangyarihang kaharian sa lupa,
si Faraon mismo, ang nagsabi sa mga anak ni Jacob,

Kunin ninyo ang inyong ama at ang inyong mga sambahayan, at pumarito kayo sa akin.  Ibibigay ko sa
inyo ang pinakamabuti sa lupain ng Ehipto, at inyong tamasahin ang katabaan ng lupain.  Ngayo'y
inuutusan ka, Gawin mo ito:  kumuha kayo ng mga karwahe sa lupain ng Ehipto para sa inyong mga anak,
at sa inyong mga asawa, at kunin ninyo ang inyong ama at kayo'y pumarito.  Huwag na ninyong alalahanin
pa ang inyong pag-aari, sapagkat ang pinakamabuti ng buong lupain ng Ehipto ay sa inyo.

Anong paanyaya.  Ang taggutom ay magtatagal ng limang taon pa, subalit si Jacob at kanyang pamilya
ay lubos na maaalagaan.  Nakikita ni Jacob ang katotohanan ng sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid,
“Sinugo ako ng Dios na una sa inyo upang magpanatili para sa inyo ng mga matitira sa daigdig at upang
panatilihing buhay para sa inyo ang maraming nakaligtas.”  Nang ang lahat ay tila laban sa kanya, ang
Dios sa katunayan ay gumagawa upang iligtas ang bayan ng Kanyang tipan.

Ito ang kagalakan ni Jacob.  Iyan ay lalabas sa susunod na kapitulo kapag ang buong pamilya ay bumaba
na sa  Ehipto.  Itinala para sa atin ng kapitulo 46 ang mga pangalan ng lahat ng mga anak ni Jacob na
bumaba sa Ehipto, at sinasabi ng talatang 26, “Lahat ng taong sumama kay Jacob sa Ehipto, na kanyang
sariling mga anak, bukod pa ang mga asawa ng mga anak ni Jacob, sa kabuuan ay animnapu't anim na
katao.”  Iyon ay 66.  At nagpatuloy ang talatang 27, “Ang mga anak ni Jose na ipinanganak sa kanya sa
Ehipto ay dalawa; ang lahat ng tao sa sambahayan ni Jacob na pumunta sa Ehipto ay pitumpu,” iyon ay
70 lahat.  Dito, si Jose at ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki ay idinagdag sa 66 upang maging
70.  At ang punto ay pinagsama-sama ng Dios sa Kanyang katapatan ang buong pamilya, sa kapayapaan,
sa isang lugar.  Ito ang kagalakan ni Jacob.  Nasisiyahan siya sa tipan ng awa ng Dios sa kanya.
Nasisiyahan siyang malaman na gumawa ang Dios upang iligtas ang buo niyang pamilya.  Ang kagalakan
niya ay naghatid ng kaligtasan ang Dios sa buo niyang sambahayan.  

At diyan, nakita ni Jacob ang pangangalaga ng Dios sa Kanyang iglesia, at iniingatang buhay ang lahi ng
ipinangakong Mesias.  Dati ito ay mukhang walang pag-asa.  Naging napakasama ng kanyang mga anak
noon.  Wasak at sira ang pamilyang ito, ang iglesiang ito, sa pag-aaway.  Ngunit ngayon ay nagkaroon
ng pagsisisi at pagkakasundo at kaligtasan.  Ang kanyang mga anak, na dating patay sa espiritual, ngayon
ay espiritual nang buhay.
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Sa aklat ng Ikatlong Juan, sinasabi ng apostol, “Wala ng higit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito,
na marinig na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan.”  Ito ang kasiyahan na ngayon ay
pumupuspos kay Jacob bilang ama ng tipan.

At dapat kitang tanungin, mahal na tagapakinig, ano ang iyong pinakamalaking pagnanasa at kagalakan?
Ano ang magpapaligaya sa iyo sa wakas?  Ano iyon na magpapasabi sa iyong, Nasisiyahan ako, ang Dios
ay naging tapat, ibinigay Niya sa akin ang lahat ng mahihiling o nais ko?  Nakita mo, madalas tayo ay
katulad ng dating Jacob, at hindi ng lumaon na Israel.   Nais natin ng kayamanan at materyal na kaaliwan
para sa ating mga pamilya.  Nais natin ng kasikatan at tagumpay sa ating mga anak.  At napakadalas
nating hinahanap ang mga bagay na ito, sa halaga ng mga kaluluwa ng ating tahanan.  Ah, na ang
pananabik at kasiyahan sa kaligtasan ng kanyang pamilya ay maging atin, at masakop ang lahat nating
pagnanasa at pamumuhay sa sanlibutang ito.  Sapat na.  Nasisiyahan ako na ang Dios ay naging tapat at
iniligtas Niya ang aming pamilya.  Wala ka nang higit na nanaisin pa kaysa dito para sa iyong mga anak.

Ang ikalawang bagay na nais nating pansinin tungkol sa pagsasama-samang ito ng pamilya ay, mula sa
pananaw ni Jacob, ito ay nakakatakot na pagsasama-sama.  Ano ang ibig nating sabihin dito?  Ibig nating
sabihin na, nang pinagbulayan ito ni Jacob, marami pa rin siyang mga takot at pagkabalisa.  Sa simula ng
kapitulo 46 mababasa natin na si Jacob at ang kanyang pamilya ay sinimulan ang paglalakbay papunta
sa Ehipto, at nang dumating sila sa Beersheba, sa katimugang hangganan ng Canaan, si Jacob ay
naghandog sa Dios.  At pagkatapos, habang natutulog siya ng gabing iyon, ang Dios ay pumaroon sa
kanya sa isang pangitain at sinabi sa kanyang huwag matakot.

Bakit naghandog si Jacob, sa hangganan ng Canaan, sa Dios?  At bakit pumaroon ang Dios sa kanya at
sinabing, “Huwag kang matakot”?  Ang malinaw na dahilan ay natatakot si Jacob.

Sa ano?

Una, natatakot siyang iwan ang ipinangakong lupain ng Canaan.  May kasaysayan dito ang kanyang
pamilya sa pagbaba sa Ehipto.  Ginawa ito ni Abraham nang walang pahintulot mula sa Panginoon, at
pinarusahan siya ng Dios dahil doon.  Nang magkaroon ng taggutom sa Canaan nang nabubuhay pa ang
ama niyang si Isaac, nilinaw na mabuti ng Dios na hindi dapat bumaba si Isaac sa Ehipto.  Kung kaya nang
dumating si Jacob sa dulo ng ipinangakong lupain, pumasok sa isipan niya ang pag-aalinlangan.  Dapat
ba siyang umalis sa ipinangakong lupain ng Canaan?

Bakit siya matatakot dito?  Ito ay dahil natatakot siyang ang pagpapala ng Dios ay hindi sasama sa kanya
kung iiwan niya ang lupang ipinangako.  Kapag tayo ay lumalakad sa daan ng pagsuway, ang pagpapala
ng Dios ay hindi nananatili sa atin.  At kung may isang bagay na natutunan si Jacob sa buong buhay niya,
ito iyon, na kailangan niya ang presensya at pagpapala ng Dios.  Dati pa sa kanyang buhay, nang
tumatakas si Jacob mula kay Esau patungo kay Laban, sinabi ng Dios kay Jacob, “Ako'y kasama mo at
iingatan kita saan ka man pumunta, at ibabalik kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi
ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo.”  Tinupad ng Dios ang Kanyang salita, at ibinalik siya sa lupain
ng Canaan, puspos.  Ngunit ngayon, kung muli siyang aalis, sasama ba ang Dios sa kanya?

Isa pang ikinatatakot ni Jacob ay ang espiritual na kapakanan ng kanyang pamilya sa kanilang salinlahi.
Ano kaya ang mangyayari sa kanila sa paninirahan sa masama at mapagsamba sa dios-diosang kultura
ng Ehipto?  Mawawala ba ang pagkatao ng bayan ng Dios at malululon sa Ehipto?  Magiging mabuti ba
itong kapaligiran para sa kanyang mga anak at mga apo?

Ito ang mga alalahanin ni Jacob.
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Kaya ang Dios ay pumaroon sa kanya at sinabing, “Jacob, Jacob.”  Inulit Niya ang kanyang pangalan.  May
15 beses sa Biblia na ang isang tao ay tinawag sa ganoong paraan, at tuwina ito ay nagpapahiwatig ng
pagiging malapit.  Ang Dios ay pumaroon na may kagiliwan sa natatakot na si Jacob at nagsimula Siyang
magbigay ng mga dahilan sa kanya upang hindi matakot.

Ipinaalala Niya sa kanya, “Ako ang Dios.”  Iyan ay, Jacob, lahat ng mga bagay na ito ay nasa Aking mga
kamay.  Hindi ba iyan mahalagang paalala sa atin kapag tayo ay natatakot?  At pagkatapos ay muli siyang
binigyan ng katiyakan ng Dios sa Kanyang mga pangako ng tipan.  “Ako ang Dios ng iyong ama.”  Sinasabi
Niyang, hindi Ko kalilimutan ang mga pangako na ginawa Ko kay Abraham at kay Isaac.  Pagkatapos ay
inulit Niya ang Kanyang Salita, “Gagawin kitang isang dakilang bansa.”  Nakita mo, ang mga pangako ng
Dios at Kanyang Salita ay maaasahan.  Ang problema sa pagkatakot ay hindi natin alam, o hindi natin
pinagtitiwalaan ang mga pangako ng Dios.  At pagkatapos ay tiniyak sa kanya ng Dios, “Ako'y pupuntang
kasama mo sa Ehipto, at muli rin kitang ibabalik.”  Kaya, sinasabi ng Dios, “Huwag kang mag-alala Jacob,
ginagabayan kita at ang Aking bayan sa Ehipto, at sasamahan kita doon, at mananatili akong kasama mo
upang maibalik kang muli.”  At, sa katunayan, alam natin, ang Dios ay nasa Ehipto na ng 22 taon kasama
ni Jose.  Kaya nagdagdag ang Dios sa Kanyang mga pangako ng personal na hipo.  Nangako ang Dios na
isasara ng kamay ni Jose ang mga mata ni Jacob, ibig sabihin na kapag dumating na ang oras na isasara
na ni Jacob ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon sa kamatayan, naroon si Jose.  Papalibutan siya
ng mga mahal niya sa buhay.

Pinalakas sa gayon ng mga pangako ng Dios, si Jacob at ang buo niyang pamilya ay nagpatuloy papunta
sa Ehipto.  At sinamahan sila ng Dios.

Mayroong paalala para sa atin dito, kapag tayo ay natatakot tungkol sa hinaharap, lalo na kapag natatakot
tayo para sa ating mga anak at sa kanilang kinabukasan.  Kung mag-iisip tayo ng pasulong, napakaraming
kawalang-katiyakan.  Tayo man ay nabubuhay sa gitna ng isang napakasamang sanlibutan at maaaring
magtaka kung paano mananatiling malinis at matatag ang ating mga anak.  Ang kasamaan ng ating
lipunan ay hindi lamang nasa paligid natin sa isang kultura, kundi nagsisimula nitong impluwensyahan ang
pambansa at lokal na mga patakaran at mga batas, at iyan ay nangangahulugan ng pag-uusig sa bahagi
ng bayan ng Dios.  At kung pag-iisipan natin iyan ng labis, nang hindi iniisip ang mga pangako ng Dios,
magsisimula tayong matakot para sa kinabukasan ng iglesia at bayan ng Dios dito sa sanlibutan.  Kung
kaya pupunta ang Dios sa atin at sasabihing, “Aking bayan, Aking bayan, huwag kayong matakot.  Ako
ay Dios sa lahat ng mga bagay na ito.  Ako ay magiging tapat sa inyo sa hinaharap kung paanong Ako ay
naging tapat noon.  Sasamahan Ko kayo, at gagabayan kayo sa nag-aalab na hurno ng pag-uusig o
anuman iyon na nasa unahan ninyo, at dadalhin Ko kayo sa ipinangakong lupain ng Canaan.  Huwag
kayong matakot.”  Ang salita ng Dios dito, ay sinadya upang palakasin tayo sa ating mga takot.  Gaya ng
sinabi ni Jesus, “Narito, Ako'y kasama ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon.”  

Nang sa wakas ay nakarating ang pamilya ni Jacob sa Ehipto, pinauna niya si Juda upang ihudyat kay Jose
ang kanyang pagdating.  Si Jose, ang tagapamahala ng Ehipto, ay inihanda ang kanyang karwahe, at
umahon upang salubungin ang kanyang ama.  Iyon ay isang madamdaming muling pagkikita.  Siya'y
humarap sa kanya, yumakap sa kanya, at umiyak nang matagal sa kanyang leeg.  At pagkatapos ay sinabi
ni Jacob, “Ngayo'y hayaan na akong mamatay pagkatapos na makita kong ikaw ay buhay pa.”  

Lahat tayo, sa palagay ko, ay nauunawaan ang damdamin ng muling pagkikitang tulad nito.  Nagkaroon
ng matagal na pagkakalayo, at panahon ng kawalang-katiyakan, o marahil ay ilang muntik ng pagtakas
sa kamatayan, at pagkatapos ang mahal sa buhay ay magkasama nang muli, sa bisig ng isa’t isa.
Kamakailan lang ay nagbabasa ako ng aklat tungkol sa mapait na karanasan ng mga Amerikanong
Bilanggo ng Digmaan sa North Vietnam mula 1966 hanggang 1973.  Sa bilangguan, mayroong matinding
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pagpapahirap at kagutuman at pagkakasakit, at ang mga bilanggo ay hindi pinapahintulutang magsulat
o makatanggap ng mga sulat.  Sa kanilang tahanan, ang mga magulang at mga asawa at mga anak ng
mga POW ay hindi alam kung ang kanilang mahal sa buhay ay patay o buhay.  At pagkatapos, sa wakas,
pagkatapos ng maraming taon ng pagkakawalay, sila ay muling nagkasama-sama.  Mayroong emosyon.

Iyan ay parang katulad ng pagkikita ni Jacob at Jose pagkatapos ng napakaraming taon ng pighati at hindi
pagkaalam.  Ngunit sa palagay ko ay may higit pa rito, dahil ang kagalakan ay ang kagalakan ng bayan
ng Dios na nagkasama-samang muli, at sama-samang nakikita ang kamay ng Dios na nag-ingat sa kanila
at may layunin sa kanila.  Naiisip ko tuloy kung ano ang mangyayari sa langit kapag ang isa sa mga banal
ng Dios dito sa lupa ay mamatay, at ang kanyang kaluluwa ay agad na dinala sa presensya ng Dios, at siya
ay muling nakasama ng kanyang mga mahal sa buhay na naunang nawala.  Balang-araw sa hinaharap,
tayong lahat, lahat ng bayan ng Dios na dumaranas ngayon ng mga pagsubok at mga pagdurusa, ay
magkakasama-samang lahat sa isang lugar kasama ni Cristong ating Tagapagligtas, at sa isa’t isa.
Magiging isang kasiya-siyang araw iyon.  Kaya ang nakikita natin na madilim ngayon ay magiging malinaw.
Pagkatapos ay makikita natin nang mukhaan ang ating Tagapagligtas.  Pagkatapos ay makikita natin ang
katapatan at mga layunin ng Dios sa ating buhay.  Pagkatapos ang kapayapaan at kalubusan ng kagalakan
na naranasan ni Jacob at ni Jose dito ay magiging atin.  O anong luwalhating araw niyon.  

_____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, puspusin Mo po kami ng Iyong kagalakan.  Bigyang-kasiyahan kami ng Iyong presensya.  Sa Iyong
presensya ay may kalubusan ng kagalakan, sa Iyong kanan ay mga kasiyahan kailanman.  O lagi nawa
naming makita ang aming kalubusan sa Iyo.  Kaya ilayo Mo kami mula sa mga kalayawan at mga takot
na labis na narito sa amin sa sanlibutang ito.  Itong aming hiling alang-alang kay Jesus.  Amen.


