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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 50:14-26

“Ang Kapahayagan ni Jose tungkol sa Probidensya”

ni Rev Rodney Kleyn

Ngayon dadako tayo sa huling kabanata sa aklat ng Genesis upang tapusin ang ating pag-aaral sa buhay
ni Jose, Genesis 50:14-21, na ang tuon natin ay lalo na sa sinabi ni Jose sa talatang 20 sa kanyang mga
kapatid.  “Kayo, kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Dios para sa kabutihan,
upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao.”

Ang mga salitang ito ni Jose ay nagsasaad ng mahalagang biblikal na katotohanan, ang katotohanan ng
soberanong probidensya ng Dios.  Itinuturo ng Biblia na ang Dios ay may ganap na kontrol sa lahat ng
mga bagay at sa bawat pangyayari sa kasaysayan ng mundong ito.  Walang nilikha ang makakakilos o
walang bagay ang mangyayari na hiwalay sa kalooban ng Dios.  Ipinasya Niya maging ang masasamang
gawa ng masasamang tao, at ginagamit Niya ang lahat ng mga bagay na ito upang maisagawa ang
Kanyang walang hanggang mga layunin sa kaligtasan ng bayan Niyang pinili sa pamamagitan ni Jesu
Cristo.  Iyan ang katotohanang isinasaad dito ni Jose.

Subalit, unawain, hindi lamang ito isang doktrinal na pahayag.  Si Jose ay hindi nakaupo sa isang
silid-aralan o sa isang mesa at nag-aaral ng Biblia upang marating ang katotohanang ito.  Sa halip, ito ay
sinalita sa konteksto ng mga karanasan ng kanyang buhay.  Ito ay kapahayagang ginawa niya bilang isang
mananampalataya, bilang tugon sa mga kahirapan at mga suliraning dumating sa kanyang buhay.  Dito
ay makikita natin na ang katotohanan ay mahalaga sa napaka praktikal na paraan.  Sa halip na maging
mapait at gumanti si Jose sa kanyang mga kapatid, pinatawad niya sila, dahil naunawaan niya na kahit
na masama ang ninais ng mga kapatid niya sa kanya, ang Dios ay soberano, at mayroon Siyang mas
dakilang layunin sa mga pangyayari sa kanyang buhay.  Tumugon siya sa Dios.

Ito ang mga salitang sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid matapos mamatay ng kanilang amang si
Jacob.  Sa loob ng 17 taon si Jacob at ang kanyang pamilya ay nanirahan sa Ehipto.  Sa buong panahong
ito, si Jose ay nagpatuloy sa kanyang katungkulan at kapangyarihan bilang tagapamahala ng Ehipto.  Nang
mamatay si Jacob, si Jose at ang kanyang mga kapatid, pati na rin ang hukbo ng mga Ehipcio, ay dinala
ang katawan ni Jacob pabalik sa lupain ng Canaan upang ilibing ito roon kasama ng mga buto ni Abraham
at Isaac.  Pagkatapos nito ay bumalik sila sa Ehipto, at pagkatapos ay mababasa natin ito sa Genesis
50:15:  “Nang makita ng mga kapatid ni Jose na ang kanilang ama'y patay na, ay kanilang sinabi, Baka
si Jose ay may galit sa atin, at tayo'y tiyak na gantihan sa lahat ng kasamaang ginawa natin sa kanya.”

May ilang bagay na nagaganap dito.

Una, ang magkakapatid ay nakikitungo pa rin sa kasalanang ginawa nila kay Jose.  Bagama’t 17 taon na
ang nakalilipas, labis pa rin ang nararamdaman nilang sala sa kasamaang ginawa nila.

Pangalawa, hinatulan nila si Jose sa kanilang sarili.  Iniisip nila, ang tanging dahilan kung bakit naging
mabait sa kanila si Jose hanggang sa puntong ito ay dahil nabubuhay pa ang kanilang ama, na dahil sa
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nariyan si Jacob, iniwasan ni Jose na magkaroon ng pagkakagulo sa pamilya.

At kaya naman, pangatlo, sila ay kumilos ng wala sa katwiran, at ang wala sa katwiran ay ang takot nila
kay Jose.  Sa loob ng 17 taon si Jose ay nagmalasakit sa kanila at nagpakita sa kanila ng kapatawaran.
May kapayapaan sa pamilyang ito, at ngayon lamang ay kadarating nila mula sa pampamilyang libing na
may pagkakaisa, at may malaking pag-asa sa mga pangakong tipan ng Dios sa kanila.  Ngunit, sa buong
panahon, ang mga lalaking ito, na ginugulo ng kanilang sala, ay natatakot kay Jose.  Takot na takot sila
na, sa halip pumunta mismo sila kay Jose, nagpadala sila ng sugo sa kanya.

Mga talatang 16 at 17:  “Kaya't ipinasabi nila kay Jose, Iniutos ng iyong ama bago namatay, na sinasabi,
Ganito ang inyong sasabihin kay Jose:  Hinihiling ko na ipatawad mo ang pagkakasala ng iyong mga
kapatid, at ang kanilang pagkakamali sapagkat sila'y gumawa ng kasamaan sa iyo.  Hinihiling namin na
ipatawad mo ang pagkakasala ng mga lingkod ng Dios ng iyong ama.”

Kasinungalingan ba ito, o nagsasabi sila ng totoo?  May ginagawa ba sila upang gamitin si Jose, o sinabi
ba mismo ng ama nilang si Jacob ang mga salitang ito?

Hindi natin alam ang sagot sa tanong na iyan, at ang sagot ay hindi naman talaga mahalaga.  Kay Jose,
walang kaibahan.  Mas mahalaga ay ang ipinasasabi ng magkakapatid sa kanya sa mga salitang ito, at iyon
ang narinig ni Jose.  Ano ang sinasabi nila?  Tatlong bagay.

Isa, hayagan nilang ipinahahayag ang kasalanan nila kay Jose.  Makikita mo iyan sa matapat na mga
salitang ginamit nila upang ilarawan ang kanilang ginawa.  Dalawang beses nila itong tinawag na
pagkakasala, minsan nilang ginamit ang salitang kasalanan, at minsan ang salitang kasamaan.  Hindi sila
gumamit ng banayad at di-tuwirang pananalita.  Hindi nila tinawag ang kanilang kasalanan na isang
pagkakamali o isang kamalian sa pagpapasya, na napakadalas na ginagawa ngayon.  Hanggang sa
puntong ito sa kasaysayan ni Jose, hindi tayo nakarinig ng ganito kabukas na kapahayagan mula sa
magkakapatid tungkol sa kanilang kasalanan.  Siguro, dahil sa biyaya ng kapatawaran sa puso ni Jose, na
hindi kinakailangan.  Ngunit ang magkakapatid, dahil sa nagpapatuloy nilang sala, ay kailangan ito ngayon.

Iyan ang pangalawang bagay sa sinabi nila kay Jose.  Dalawang ulit silang nakiusap, Patawarin mo kami,
Patawarin mo kami.  Ito ay pakiusap na nagmumula sa mga pusong nagkaroon ng kahihiyan.  Naranasan
nila ang kabaitan at kabutihan ni Jose, ngunit nais nilang tiyakin ang kapatawaran.

At pangatlo, nagsalita sila bilang mga mananampalataya.  Narinig din iyon ni Jose mula sa kanila.  Sabi
nila, “Ipatawad mo ang pagkakasala ng mga lingkod ng Dios ng iyong ama.”  Ang mga salitang iyon ay
nagpapahayag ng tunay na pagpapakumbaba at pagsisisi.  Tulad ni David sa Awit 51, “Laban sa iyo, sa
iyo lamang ako nagkasala, at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin,” nagsisi sila sa harapan ng Dios.
Lumapit sila sa kanya bilang mabababang lingkod.

At iyon ang narinig ni Jose.  Kahit wala sa katwiran ang kanilang asal at ang kanilang takot, nakikita ni
Jose na nasasaktan pa rin ang kanyang mga kapatid dahil sa sakit ng kanilang sala, nauunawaan niya na
kailangan nilang matiyak ang kapatawaran niya sa kanila, kung kaya tumugon siya ng may biyaya.

Nang dumating ang sugo kay Jose na dala ang salita mula sa kanyang mga kapatid, umiyak si Jose.  At
nang marinig ito ng kanyang mga kapatid, lumapit sila at nagpatirapa sa kanya, na sinasabi, “Kami ay
iyong mga alipin.”  At muling umiyak si Jose.

Bakit siya umiyak?  Bakit siya malungkot?  Iyon ay dahil takot sa kanya ang kanyang mga kapatid, dahil
lumalapit pa rin silang nagpapatirapa sa kanyang harapan, itinuturing siya bilang isang pinuno, at hindi
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bilang kapatid.  Mahal niya sila, pinatawad niya sila, at sa kanyang pananaw ang kanilang relasyon ay
ganap nang napanumbalik.  Subalit sila ay takot.  Malayo pa rin ang pakiramdam nila.  Ito ang nagpaiyak
sa kanya.  Iyan ay malinaw mula sa sagot na ibinigay niya sa kanila, kung saan ay inulit niya ang mga
salitang, “Huwag kayong matakot.”  Ang sagot niya ay, “Huwag kayong matakot sa akin, huwag kayong
matakot sa akin, pinatawad ko na kayo nang lubusan.”  Nais niyang malaman nila ito, kaya sa talatang
21, sa pagtatapos ng kanyang mga salita, tiniyak niya ang kanyang kapatawaran sa pagsasabi sa kanila
na hindi niya sila susuklian ng kasamaan kundi patuloy silang pakakainin at ang kanilang mga anak.  At
sinasabi rin ng talatang 21 na kanya silang inaliw at nagsalitang may kabaitan sa kanila.  Nag-umapaw at
sumagana siya sa mga pananalita ng pagmamahal at kapatawaran sa kanila.

Ngunit mayroong kakaiba sa kanyang kapatawaran, at iyan ang nakikita natin sa talatang 19 at 20.  Hindi
siya tumingin lamang sa kanyang mga kapatid at sinabing, “Kinalimutan ko na iyon, magpapatuloy tayo
mula dito bilang magkakapatid na parang hindi iyon nangyari.”  Iyan ay isang bagay na talagang
imposibleng gawin.  Ang kakaiba ay tumugon si Jose hindi lamang sa kanyang mga kapatid ng tuwid,
kundi sa harap ng Dios.  At sa paggawa nito, ipinaubaya niya sa pangangalaga ng Dios ang ginawa ng
kanyang mga kapatid, at ipinahayag na nilayon ng Dios na mangyari ang mga bagay na ito, kaya hindi siya
magkakaroon ng kapaitan tungkol sa kanila.  Iyan ang kamangha-mangha dito.   Nadaig ng pagiging
soberano ng Dios ang kasamaan na ginawa ng kanyang mga kapatid.

Binigyan ni Jose ng dalawang dahilan ang kanyang mga kapatid upang hindi sila matakot sa kanya.

Ang una ay nasa talatang 19, kung saan lumuluha niyang sinabi, “Huwag kayong matakot.  Sapagkat ako
ba ay nasa lugar ng Dios?”

Maaari naman talagang mag ala-dios si Jose dito.  Kinilala siya ng mga Ehipcio bilang tagapagligtas ng
mundo.  At sa pagkakataong ito siya ang pinaka makapangyarihang tao sa lupa.  Ang mag ala-“dios” sa
buhay ng kanyang mga kapatid, at humatol dito ng kaunting banal na katarungan sa kapakanan ng Dios
ay katukso-tukso.  Subalit si Jose, dahil sa malinaw niyang pananaw sa Dios at sa kanyang sarili bilang tao
sa harapan ng Dios, ay walang pagnanasang gumanti sa kanyang mga kapatid.  Naunawaan niya na ang
pagtutuwid sa masasamang ginawa laban sa kanya ay hindi sa kanya upang ipatupad, kung kaya
ipinagkatiwala niya iyon sa Kanya na tapat.  Ipinaubaya niya ito sa mga kamay ng Dios.

Ngayon, gaano kadalas na ang mga suliranin sa ating mga relasyon ay sanhi ng pagtatangka nating mag
ala-“dios” sa buhay ng iba?  Akala natin ay nauunawaan natin ang katarungan, at pinagbabayad natin ang
iba sa mga kasamaang ginawa nila laban sa atin.  At pinangangatwiranan natin ito sa ngalan ng
katarungan.  Ang kasalanan, sabi natin, ay may mga bunga.  At sa paggawa niyan, ginagawa nating mas
mahirap ang pagkakasundo at pagpapatawad.  Samantalang sinasabi ng Biblia, sa Roma 12:19, “Akin ang
paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.”  At, “Tiyakin ninyo na ang sinuman ay huwag gumanti
ng masama sa masama, kundi lagi ninyong naisin ang mabuti para sa isa't isa at sa lahat” (I Tes. 5:15).

Si Jose ay walang pagnanasang mag ala-“dios” sa buhay ng kanyang mga kapatid, kaya wala silang
dahilan upang matakot sa kanya.

Ang ikalawang dahilan na hindi nila kailangang matakot ay dahil naniniwala si Jose sa pagka-soberano ng
Dios sa kasamaan, at tumugon siya hindi lamang sa kanilang kasamaan, kundi sa harapan ng Dios.  Sa
paggawa nito, nakita niya na ang Dios ay may mabuting layunin kahit sa masasamang naranasan niya.

Sinabi ni Jose, sa talatang 20, “Kayo, kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Dios
para sa kabutihan, upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming
tao.”
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Ngayon, pansinin, tulad ng kanyang mga kapatid, hindi pinaliit ni Jose ang masamang ginawa nila.  Hindi
niya sinabing, “Huwag kayong mag-alala, wala iyon,” kundi sa halip, “kayo’y nagnasa ng masama laban
sa akin.”  Iyan ay lumabas lalo na sa kapitulo 37, sa pasimula ng kanyang kasaysayan, kung saan ay
mayroong pamumuo ng poot na humantong sa nakamamatay na espiritu para sa kanya.  Una nila siyang
kinapootan dahil siya ang paboritong anak, pagkatapos ay kinapootan nila siya dahil sa kanyang kabanalan
at katapatan, at pagkatapos ay kinapootan nila siya dahil sa kanyang mga panaginip, na mula sa Dios.
Kaya, nang pumunta siya upang tingnan sila, sinabi nilang, “Tingnan ninyo, dumarating ang mahilig
managinip.  Halikayo, patayin natin siya, at tingnan natin kung anong mangyayari sa mga panaginip niya.”
Nag-isip sila, nagnasa sila, ng masama laban sa kanya.  At ang pagbibili nila sa kanya bilang alipin at
pagsisinungaling sa kanilang ama tungkol dito ay hindi nakabawas sa kanilang masamang nasain.   Sa
kanilang pagkapoot, nais nilang mawala siya sa kanilang buhay, kaya ipinagbili nila siya, at sa loob ng 22
taon ay nagsinungaling din sa kanilang ama.

Naranasan ito ni Jose bilang kasamaan at pagkapoot din.  Sumigaw siya ng awa mula sa balon, naghirap
siya sa pagkaalipin, nasaktan siya sa mga kadenang bakal sa bilangguan, at ang masasakit na alaalang
iyon ay nanatili sa kanya, kahit nang maging pinuno na siya ng Ehipto.  Nang ipanganak ang dalawa
niyang anak, binigyan niya sila ng mga pangalan na nagpapaalaala sa kanya at sa atin ng lahat niyang
pinagdaanan.  Sa Genesis 41:51-52, “Tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manases, sapagkat
sinabi niya, Ipinalimot ng Dios sa akin ang lahat ng aking paghihirap at ang buong sambahayan ng aking
ama.  At ang ipinangalan sa ikalawa ay Efraim sapagkat sinabi niya, Ako'y pinalago ng Dios sa lupain ng
aking pagdadalamhati.”  Binanggit niya ang kanyang paghihirap, ang sambahayan ng kanyang ama, at
tinawag niya ang Ehipto na lupain ng kanyang pagdadalamhati.

Ang sakit nito ay lalo na sa dalawang bagay na ito:  1) nagmula ito sa mga malalapit sa kanya, sarili
niyang laman at dugo, at 2) ito ay ganap na walang katarungan.  Ginawan siya ng masama ng sarili niyang
mga kapatid, at ito ay nagbunga ng matinding sakit sa kanya sa loob ng maraming taon.

Ngunit sinabi ni Jose sa kanila, “Huwag kayong matakot sa akin, kahit na ginawa ninyo ang kasamaang
ito.  Nauunawaan ko ang ginawa ninyo, nauunawaan ko ang kahihiyan na inyong nararanasan, subalit
nakita ninyo, inilagay ito ng Dios para sa kabutihan, at ako ay tumutugon, hindi sa inyo, kundi sa Dios.”

You remember when Joseph first revealed himself to his brothers, 17 years earlier, in Genesis 45, he said,
“God sent me before you to preserve life.” Here he reiterates that to them, explaining to them why he has
forgiven them, and how he can do so. He sees God as sovereign over the evils he experienced. In his
mind, his brothers and their evil purposes are really not the important thing. Instead, it is that God decreed
and planned and brought about what happened to him in his life.

Naaalala mo nang ipakilala ni Jose ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid, 17 taon bago iyon, sa
Genesis 45, sinabi niya, “Sinugo ako ng Dios na una sa inyo upang magpanatili ng buhay.”  Dito ay inulit
niya iyon sa kanila, ipinaliliwanag sa kanila kung bakit niya sila pinatawad, at paano niyang nagawa ang
gayon.  Nakikita niya ang Dios bilang soberano sa mga kasamaang kanyang naranasan.  Sa kanyang
isipan, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang masasamang layunin ay hindi talaga ang mahalagang
bagay.  Sa halip, ito ay itinakda at nilayon ng Dios at pinangyari sa kanyang buhay.

Sa talata dito mayroong magkatulad sa pagitan ng ginawa ng magkakapatid at sa ginawa ng Dios.  Sa
orihinal na Hebreo, ito ay parehong salita, isang bagay na hindi makukuha ng lahat ng pagsasalin sa
Ingles.  Sinabi ni Jose, “nagplano kayo ng masama, ngunit ang Dios ay nagplano ng mabuti.”  Maging ang
kanilang masasamang layunin at mga gawa ay bahagi ng layunin ng Dios.  Hindi lamang hinahayaan ng
Dios na mangyari ang masama, at pagkatapos ay baliktarin ito, kundi isinasama Niya ang masama sa
Kanyang mga plano at mga layunin.  Sa pamamagitan ng kasamaan, inihahatid ng Dios ang higit na
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kabutihan.  Ang masasamang tao ay isang layunin sa kanilang kasamaan, subalit ang Dios ay may iba, at
ang masasama nilang layunin ay nagsisilbi sa mabuti Niyang layunin.  Inilalagay ito ni propeta Amos sa
ganitong paraan, “Sasapit ba ang kasamaan sa lunsod, malibang ginawa ito ng Panginoon?”  Iyan ang
sinasabi ni Jose.  Itong kasamaan na dumating sa akin, ay dinala ng Dios sa akin.  Ginawa Niya ito, at
ginawa Niya ito na may layuning nakaliligtas.

Ipinaliwanag ni Jose ang mabuting layunin ng Dios sa ganitong paraan:  “upang mangyari ang gaya sa
araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao.”  Ngayon, hindi lamang ibig sabihin ni Jose
na ang kanyang pamilya at ang mga Ehipcio ay naligtas mula sa pagkagutom habang taggutom.  Sa halip,
nasa isip niya ang kaligtasan ng bayang tipan ng Dios, ang pangangalaga ng iglesia, at ang
pagpapanatiling buhay ng mga pangakong tipan ng Dios.  Iyan ay lumabas sa huling talata ng kapitulo,
kung saan sa higaan ng kanyang kamatayan ay sinabi niya sa kanyang pamilya na aalalahanin sila ng Dios
at ibabalik sila sa ipinangakong lupain ng Canaan, at kung saan ay hiniling niyang ilibing siya kasama ng
mga patriarka sa Canaan.  Nakita ni Jose na ang mga layunin ng Dios ay kaligtasan, ang kaligtasan ng
Kanyang bayan, sa darating na binhi ng pangako, si Jesu Cristo.  Sinasabi sa atin ng Hebreo 11 na sa
pananampalataya, “nang malapit nang mamatay si Jose ay binanggit niya ang tungkol sa paglikas ng mga
Israelita, at nagbilin tungkol sa kanyang mga buto.”  Sa pananampalataya naniwala si Jose sa pangako
ng Dios, sa pangakong darating si Cristo.  Nakita niya si Cristo mula sa malayo, at naniwala siyang
gumagawa ang Dios sa lahat, kahit sa kasamaan sa sarili niyang buhay, upang ihatid ang ipinangakong
Mesias.

Iyan ang magandang katotohanan dito.  At sa gayon ding paraan, kinontrol din ng Dios ang gawain ni
Satanas nang pumunta siya sa halamanan ng Eden at ibinuyo sina Adan at Eba sa kasalanan.  Ipinasya
at nilayon iyon ng Dios, upang si Cristo ay dumating bilang Tagapagligtas.  Iyan din ay totoo sa
pinakamasamang bagay na ginawa ng tao, ang pagpapako sa krus ng Tagapagligtas.  Sa Mga Gawa 2:23,
sinabi ni Pedro sa mga pumatay kay Cristo, “Siya, na ibinigay sa takdang pasiya at paunang kaalaman ng
Dios ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. “  Pansinin,
tulad ni Jose, hindi niya pinaliit ang kasamaan ng kanilang ginawa.  Ipinako nila si Cristo sa pamamagitan
ng kamay ng mga makasalanan, at ang sinabi ni Pedro sa kanila ay kumurot sa kanilang puso; ngunit
kasabay nito, ipinasya ng Dios na gagawin nila ito sa Kanyang Anak.  Ang Dios sa pamamagitan ng
kasanhian Niyang pasya ay pinangyari ito.  At soberano Niyang ginamit ang kanilang kasamaan upang
isagawa ang Kanyang layunin sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang Anak.
Sinasabi ni Pablo, sa I Corinto 2:8, na kung naunawaan nila, “ay hindi sana nila ipinako sa krus ang
Panginoon ng kaluwalhatian.”  

Ito ang pagka-soberano ng Dios sa probidensya.

Kaya, bakit kailangang pagdaanan ni Jose ang lahat ng kanyang naranasan?  Bakit ang pagkapoot ng
kanyang mga kapatid, ang buhay bilang alipin, ang pagkalayo mula sa kanyang pamilya, ang
pagkabilanggo?  Isipin si Jose, at lahat ng sakit na kanyang naranasan sa loob ng napakaraming taon.
Bakit?  Pinagdaanan niya ang lahat ng ito para sa ikaliligtas ng bayan ng Dios – ng sarili niyang kaligtasan,
ng kaligtasan ng kanyang pamilya, at ng kaligtasan ng buong iglesia ng Dios.  Iyan ang dahilan.

Ang Dios sa Kanyang pasya ay ginagawa ang bawat detalye ng ating buhay na may katulad na layunin ng
pagliligtas.  Sa Bagong Tipan, iyan ay binuod sa Roma 8:28, “At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay
ang Dios ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa
kanyang layunin.”  

Ang unang tatlong salita ng talatang iyon ay madalas na di-napapansin, subalit sila ang pinakamahalaga.
“At nalalaman natin….”  Alam ni Jose.  At nalalaman natin.  Paano natin nalaman?  Dahil nakatingin tayo
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sa Dios.  Naniniwala tayo sa soberanong probidensya ng Dios.  Alam natin, sa pamamagitan ng
pananampalataya.  

Kaya, anuman ang mangyari sa iyo sa hinaharap, ang Dios ang may kontrol.  Ang renda ay hindi
dumudulas sa Kanyang mga kamay.  Anuman ang nangyayari ay Kanyang ipinasya.  Maaaring magnasa
ng masama ang tao laban sa iyo, o laban sa iglesia ng Dios, subalit nilalayon ito ng Dios para sa ikabubuti.

Kapag nakita mo iyan mula sa Kasulatan, at masabi iyan kaugnay sa iyong buhay, binabago nito ang lahat.
Kung hindi mo ito sinasabi, ikaw ay magkakaroon ng kapaitan sa ibang tao, sasabog ka kapag ang mga
bagay ay tila wala na sa kontrol, o ikaw ay titiklop at lalayo kapag ikaw ay nasaktan.  Subalit kung tunay
mo itong pinaniniwalaan, matututo ka sa mga suliranin ng buhay na tumugon sa Dios at hindi sa tao.  Sa
halip na kapaitan ay kapatawaran.  Sa halip na pagkabalisa ay pagtitiwala at kapayapaan.  Sa halip na
pag-aalinlangan ay magkakaroon ng katiyakan.  Sa halip na nakalulumpong sala, ay kagalakan. 

Ang ating Dios ay nasa mga langit, Kanyang ginagawa ang anumang Kanyang kagustuhan.  

_________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nakasandal kami sa Iyong kapangyarihan at biyaya.  Ang mga layunin sa amin ay laging mabuti, at
sa pamamagitan ng Iyong kapangyarihan ang lahat ay ginagamit para sa aming ikaliligtas.  Panginoon,
sa anumang suliranin na aming nararanasan, ipagkaloob Mong paniwalaan namin ito, at aliwin kami sa
pamamagitan ng salitang ito, aming dalangin.  Amen.


