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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Job 19:25-27

"Makikita Ko Ang Diyos Sa Aking Laman"  

ni Rev. Jai Mahtani

Isang kahanga hangang kapahayagan ang mga salitang ito sa ating teksto sa Job 19:25-27:  “Sapagkat
nalalaman ko na ang aking Manunubos ay nabubuhay, at sa wakas siya'y tatayo sa lupa; at pagkatapos
na masira nang ganito ang aking balat, gayunma'y makikita ko ang Diyos sa aking laman, na aking
makikita sa aking tabi, at mamamasdan ng aking mga mata, at hindi ng iba. Ang aking puso ay nanghihina
sa loob ko!”  Isang nakakatuwang pahayag, lalo na ginawa ito sa panahon na matagal pa ang pagdating
ni Cristo.  Isang pahayag na sinubok ng panahon, upang ang iglesia at mga Cristiano sa lahat ng panahon
ay ulitin ito na may pag-asa at kagalakan.  Isang Salita ng Dios na sinabi upang ipahayag ang
maluwalhating katotohanan sa ating pagkabuhay na muli sa katawan.

Maliwanag na hindi nagsasalita ang teksto na makikita ang Dios matapos ang pagkamatay ng espiritu.
Ang katotohanang ito ay sapat, gaya sa makikita sa iba pang mga teksto ng Kasulatan sa seryeng,
“Paghahanda na Kusang-Loob na Pagkamatay.”  Nalalaman ng anak ng Dios na ang mawala sa katawang
ito ay ang suma-Panginoon kaagad.  Pero tandaan mo, ang anak ng Dios ay naligtas sa katawan at
kaluluwa.  At siya ay nagagalak sa laman na makita ang Dios.

Sinasabi ni Job ang kagandahan ng mabuhay na muli hindi lamang sa sariling katawan, kundi ng kanyang
Manunubos.  Ito ay kapansin pansin, na sabihin niya ang tungkol kay Cristo sa talatang 25, na mangyayari
sa huling panahon.  Kahit na ang katawan man niya ay mawasak at kainin ng uod, mabulok sa libingan,
makikita niya ang dios.  Iyan ay isang pag-asa sa huling pagkabuhay na muli.

Bilang bahagi sa ating serye sa kamatayan, nais ko na isaalang alang ang pag-asang ito ng anak ng Dios:
Makikita Ko Ang Diyos sa Aking Laman.  Iyan ang pag-asa sa huling pagkabuhay na muli ng katawan, kahit
pa kainin ng uod ang ating katawan.

Nang maliwanag na isulat ni Job ito, una sa lahat, sinabi niya ang pagkawasak ng katawang ito.  Ito ang
kasalukuyan niyang dinaranas.  Bigla nawala na lang ang kanyang pag-aari at mga anak sa loob lang ng
isang araw.  Gayuman, nasabi pa rin niya dahil sa biyaya ng Dios,  “Hubad akong lumabas sa sinapupunan
ng aking ina, at hubad akong babalik doon. Ang PANGINOON ang nagbigay at ang PANGINOON ang
bumawi; purihin ang pangalan ng PANGINOON."  Pero siya mismo ay nakadama ng sakit sa pagkakaroon
ng mga pigsa mula ulo hanggang talampakan at siya ay matinding naghihirap.  Naisip mo ba ang  gayong
paghihirap – hindi lang sa pisikal kundi pagkawala pa ng mga ari-arian, at mga mahal sa buhay, at ngayon
ang mga kaibigan niya ay tinatanggihan siya sa lahat ng bagay.  Ang asawa niya mismo ay nagpaparatang
sa kanya ng kasalanan.  “Job, nangyayari ang lahat ng ito dahil sa iyong kasalanan.  Magsisi ka o harapin
mo ang poot ng Dios.”

Ano ba ang ginawa ni Job?  Sa pananampalataya, tiningnan niya ang kamatayan sa pag-asa ng
pagkabuhay na muli.  Oo, siya ay makatotohanan patungkol sa kanyang kamatayan.  Naisip niya, na ang
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katawan niya ay papasok na sa libingan at mabubulok.  Alam ito ni Job.  Ipinahayag niya sa nauna ito, sa
Job 14:1:  “Ang tao, na ipinanganak ng babae ay may kaunting araw, at puno ng kaguluhan.”  At sa
ikalawang talata sa kabanatang ito:  “Siya'y umuusbong na gaya ng bulaklak, at nalalanta; siya'y
nawawalang gaya ng anino, at hindi namamalagi.”  Pansinin mo din kung paano binanggit ni Job ang
kanyang kamatayan.  Job 19:26:  “at pagkatapos na masira nang ganito ang aking balat, gayunma'y
makikita ko ang Diyos sa aking laman.”  Hinarap ni Job ang kanyang kamatayan, at ang magiging bunga
nito, ang pagkabulok ng kanyang katawan.

Pero paano nangyari iyon?  Hindi ba’t alam ni Job na ang kasalukuyang katawan ay dapat mapasok sa
libingan?  Oo, pero may iba pa siyang nalalaman.  Nalalaman niya ang bagay na anak lamang ng Dios ang
makakaalan sa pamamagitan ng pananampalataya.  Alam niya na ang makapangyarihang Manunubos
balang araw, ay mahahayag ng lubos sa kaluwalhatian sa kamatayan na magbabangong muli.  Sa ibang
banda naman, sinasabi niya,  “Ako ay mamamatay.  Ang laman ko ay mabubulok.”  Pero sa ibang banda,
“makikita ng aking laman ang Dios.”

Sabi ng iba, ang ibig daw sabihin ni Job ay “hindi sa aking laman” na “kapag wala na ang aking laman,
makikita ko ang Dios.”  Ang mawala sa laman, ay pagkakita sa Dios.  Totoo ito, na hindi kailangan ng anak
ng Dios ang lamang ito para makita ang Dios.  Totoo na ang bawat kamatayan ng Cristiano ay pag-aalis
sa kasalanan at pagtungo sa buhay na walang hanggan.  Totoo na namatay si Jesus upang dalhin Niya
ang sarili sa bahay ng Ama na maraming mga mansyon.  Pero ganito rin ng isipin ni Job ang kanyang
kamatayan at pagkabulok ng katawan, pero nakikita ang katiyakan ng kanyang pagkabuhay na muli upang
makita niya ang Dios habang nasa laman siya.  “Oo, kahit mabulok pa ang aking katawan sa libingan,
makikita ko pa rin ang Dios.”  Kahit hindi magmamana ng kaharian ng Dios ang laman at dugo niya, gaya
sa sinasabi ng 1 Corinto 15:50, gayunman, hindi ibig sabihn na hindi na niya makikita pa ang Dios sa
katayuan ng kanyang laman.

Basahin uli natin ang kanyang pananalita:  “na aking makikita sa aking tabi, at mamamasdan ng aking mga
mata, at hindi ng iba. Ang aking puso ay nanghihina sa loob ko!”  Kahit pa ang aking mga buto ay kainin
na, makikita pa rin ng aking laman ang Dios.  Pansinin mo:  Makikita ko ang Dios.  Makikita ng aking mga
mata ang Dios.  Alam ni Job na hindi siya iiwan magpakailanman ng Dios na mabulok sa libingan.

Gaya sa pagparito ng ating Panginoong Jesu Cristo, ang maluwalhating Anak ng Dios sa laman, upang sa
Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, inililigtas Niya ang Kanyang bayan sa katawan at laman.  Sa
laman at Espiritu.  At sinasabi rin naman ni Job, sa kanyang laman, sa kanyang katawan, ating makikita
ang Dios.

Ako ay naniniwala sa pagkabuhay na muli mula sa kamatayan.  Ikaw ba?  Walang pagdududa na ganito
ang kapahayagan ni Job sa maraming taon, dahil naniniwala siya sa pagkabuhay na muli mula sa
kamatayan.  Ang Panginoon ang nagbibigay, ang Panginoon ang bumabawi, purihin ang pangalan Niya.
Totoo iyon.  Iyan ang kapahayagan ni Job sa pasimula ng kanyang aklat na ito.  At pasimulan din natin
ito sa ating paglalakbay na nalalaman na ang lahat ng mga bagay ay buhat sa kamay ng Dios.

Nais ko na tandaan mo na meron din sa aklat ni Job na huwag nating kakalimutan na ang
makapangyarihang Panginoon ay tapat at Kanyang panunumbalikin muli ito, maging pagkatapos ng ating
malaking kalungkutan.  Ganito ang ginawa ng Dios kay Job.  Ang Panginoon ang nagbibigay, ang
Panginoon ang bumabawi; subalit ang Panginoon ang nagpapanumbalik muli at nagpaparami. 

Higit pa sa panlupang mga bagay na inilarawan ni Job, ang ninanais niya ay ito:  ang makita ang Dios.
Hindi lubos na maunawaan kung bakit ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyayari sa kanya.  Ang mga
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kaibigan niya ay nagkamali ng akala sa kanya, pero sila ay mali.  Ilan sa mga nasabi nila ay totoo, pero
ang kanilang konklusyon ay maling mali.  Nais nila na magsisi siya.  Pinagsisisi nila siya sa kasalanan na
nagawa laban sa Dios.  Pero, alam naman iyon ni Job.

Hayaan mo na ilapat ko ang mga ito sa nangyaring trahedya sa 9/11.  Totoo na ang Dios ang nagpapadala
ng kahatulan sa masasama.  Pero maging maingat tayo sa paghahatol o alamin ang isipan ng Dios.  Hindi
dito pinag-uusapan kung sino ang namatay sa trahedya na mga kaaway ng Dios.  May ibang layunin
marahil ang Dios:  ang paluin ang Kanyang iglesia, siguro, dahil sa pagtalikod at pagiging tamad sa gawain
ng misyon.  Siguro, naghahatid ang Dios ng mga digmaan at bulung bulungan ng mga digmaan, para
gisingin ang Kanyang bayan, para ipakita sa kanila ang bukas na mga pintuan na dapat nilang ilaganap
ang ebanghelyo ng mas masidhi pa sa ibang bayan at kasama na rin sa tahanan, gisingin sila sa kasipagan
na ilaganap pa ang ebanghelyo sa pagbabalik ni Cristo, dulutan ang Kanyang bayan na maisip ang
pangangailangan ng dakilang yaman at hindi ang pag-aari sa buhay na ito, kundi sa walang hanggang
buhay na ibinigay ng Dios sa kanila sa pamamagitan ng Kanyang Anak.

Ganito ang naging pangwakas ni Job.  Siya ay sinubok ng Dios para makita kung ano ang mas mahalaga
para sa kanya.  Natatandaan mo ba, ang pasimula ng kuwento ay nakatala sa Kasulatan ni Job.  Si Satanas
ay dumating para paratangan siya ay matuwid lamang dahil hindi siya pinababayaan ng Dios.  Kaya
naman, dahil sa mga kaloob sa kanya ng Dios, siya ay nagtitiwala sa Dios.  Pero kung aalisin ng Dios ang
mga kaloob na iyon, isusumpa na ni Job ang Dios.  Ah hindi!  Sa biyaya ng Dios nalagpasan ito ni Job.
Sa kabila ng mga paghihirap, ano ang dakilang naisin niya?  Ang makita ang Dios, ang ibigin at
maunawaan ang Dios, ang makilala pa ang Dios ng walang katapusan.  

Ganyan din ba ang pag-asa at sinisikap mo, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios?  Ang makita ang Dios sa
laman?  Ang matibay na batayan sa katiyakan ni Job ay nagsasabi sa atin patungkol sa kanyang sarili.
“Sapagkat nalalaman ko na ang aking Manunubos ay nabubuhay, at sa wakas siya'y tatayo sa lupa.”  Alam
ni Job na hindi lamang niya Manlilikha, Tagapagbigay, Tagapagtanggol ang Dios; kundi kanyang
Manunubos din naman.  Masasabi naman ni Job na,  “Dahil alam ko na nabubuhay ang may gawa sa akin.
Alam ko na Siya ang aking Tagapagtanggol at Hukom at gagabayan Niya ako hanggang katapusan.”  Pero
hindi, naunawaan kasi ni Job ang kaawaan ni Jehovah.  At alam niya ang kanyang pangangailangan para
sa isang Tagapamagitan na dakila kaysa kaninomang tao. 

Iyon ang maganda at mayamang kaisipan ng manunubos sa banal na Kasulatan – Siyang dumarating
upang maglagay ng tama at mali, ang kumatawan para sa atin.   Nawala ang lahat kay Job.  Siya walang
magagawa.  Hindi niya kayang palayain ang sarili, at lahat niyang mga kaibigan ay iniwan na siya.  Sino
ang sasagot para sa kanya, na makapagpapalaya sa nangyayari sa kanyang kahirapan at kabutihan niya?
Wala.  Pero naalala niya at nalalaman:  “Sapagkat nalalaman ko na ang aking Manunubos ay nabubuhay!”
Nakakatiyak si Job na makikita niya sa laman ang Dios dahil nakita niya si Cristo, ang kanyang
Tagapagligtas.

Naisip ko na si Job ay isa sa mga matatanda ng sulat na nasa Lumang Tipan.  Nabuhay siya ng libu-libong
taon bago pa ipanganak ang Mesias.  At naisip ko na imposible ito.  Nagsaliksik ako ng mga posibleng
komentaryo para makita ang makatotohanang posibilidad.  Nakita ni Job si Cristo!  Hindi ko sinasabi na
naunawaan ng lubos ni Job kung paano gagawin ito ng Dios.  Ngayon kasi, alam natin ng mas malinaw
ang mga pangako, ayon sa Hebreo 11, dahil dumating na si Cristo.  Nakita natin ang kahanga-hangang
ebanghelyo ni Cristo, ang Anak ng Dios sa laman dito sa lupa, na mamamatay para sa ating mga
kasalanan at pagkatapos, matapos Siyan mabuhay na muli at umakyat sa langit, naupo Siya sa kanan ng
Dios, at magbabali muli sa huling araw upang ipakita sa lupa na Siya ang Hari at Hukom.  Pero may bagay
na nakita si Job at ipinahayag,  “Sapagkat nalalaman ko na ang aking Manunubos.”
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Nakita ni amang Abraham ang araw ni Cristo at nagalak ito.  Sa Juan 8 ating mababasa na kanilang tinuya
sii Cristo sa pagsasabi na Siya ay hindi hihigit sa 40 taong gulang pero sinabi Niya na nakita na Siya ni
Abraham at nagalak sa araw Niya.  Siyempre, ang naging tugon ng mga tao sa ating Panginoon,  “Bago
pa si Abraham ay Ako na nga.”  Ang ikalawang persona sa Trinidad ng Dios, kasabay na umiral kasama
ng Ama at Espiritu.  Dahil sa pananampalataya ni Job sa Dios, kinilala niya ang Dios hindi lamang, bilang
kanyang Manlilikha at Tagapagtanggol, kundi kanyang Manunubos na nabubuhay at Siyang tatayo sa
huling araw ng lupa.  Nakita ni Job si Cristo na nakatayo bilang isang Hukom sa huling panahon.  Siguro
hindi pa niya nakita ng malinaw na darating si Jesus sa paraan ng pagkakatawang-tao at pagkatapos ay
mapapako sa krus at pagkatapos ay sa kaluwalhatian na magbabalik.  Sinasabi ng iba na nagiging labis
na ang pagbibigay diin sa bahaging ito ng Job.  Hindi niya nakita ang mga detalyeng ito.  Siguro nga, pero
alam ko na may alam si Job kahit paano, sa pamamagitan ng pananampalataya, kaugnay kay Jesus bilang
Manunubos sa huling araw sa lupa.

Paano nagawa niya o ng sinuman na makita ang Dios habang nasa laman bilang Manunubos na darating,
pagkatapos mamamatay at magbabangon muli at magbabalik sa mga ulap ng kaluwalhatian at makikita
ng lahat sa lupa sa huling araw.  Ang nais ipahayag ni Job dito ang pahayag na ginawa ng mga banal sa
Lumang Tipan.  Sinasabi sa Hebreo 11:12:  nakita nila ang mga pangako ng Dios.  Niyapos nila ang mga
pangako at kanilang ipinahayag na sila ay manlalakbay sa ibabaw ng lupa.  Nakita nila ang lupain ng mga
nabubuhay.  Nahanap nila ang bayan na may mga saligan na ang nagtayo ay ang Dios.  Ang puso nila ay
wala sa lupa, wala rin sa lupang pangako, kundi nasa langit mismo.

May dahilan sa matapang na paniniwalang ito.  Muli, ang teksto ay nagpasimula sa “sapagkat,” kaugnay
ito sa talatang 23 at 24 na ating mababasa,  “O masulat nawa ngayon ang mga salita ko! O malimbag
nawa sa isang aklat ang mga ito!  Sa pamamagitan nawa ng panulat na tingga at bakal, maukit nawa ang
mga ito sa bato magpakailanman!”  Nais ni Job ang mga pananalitang ito, lalo na sa kapahayagan sa ating
teksto, para maisulat.  Maraming bagay ang nasabi na niya kapag iyong babasahin, umaasa siya na
matatandaan pa niya ito.  Pero alalahanin mo, na ang mga salitang ito ay patungkol sa naisulat na aklat,
iniukit sa bato magpakailanman.

Bakit niya napili ang mga salitang ito?  Bakit hindi iba na lang ang sinabi niya?  Dahil, ang gusto niyang
sabihin, alam kasi niya ang mismong salita ng Dios.  Sa pamamagitan ng banal na pahayag sa kanya na
tinanggap ang mga salitang iyon.  Hindi lamang ito imbento ng tao.  Naniniwala siya sa pamamagitan ng
pananampalataya na kanyang sinabi.  At nais niya na ito ay maitala sa lahat ng panahon sa iglesia ni Jesu
Cristo.  “Sapagkat nalalaman ko na ang aking Manunubos.”  Ang mga salitang ito na naisulat ay
magpakailanman, iniukit ng bakal na panulat sa bato.  Dahil ito ang nalalaman ko na totoo:  Nabubuhay
ang aking Manunubos.

Ang mga salitang ito ay nasabi habang ang lahat ay laban sa kanya, nang ang kanyang katawan ay
nabubulok, nang iwan siya ng kanyang mga kaibigan, nang siya ay nakahiga sa alabok.  Pero isa lang ang
tiyak:  Alam ko na nabubuhay ang aking Manunubos, sa aking laman, makikita ko rin ang Dios.

Nakita mo, natagpuan niya ang katiyakan hindi sa sarili, hindi sa mga kaibigan, kundi sa Salita ng Dios na
hindi nagbabago.  Mabuti na magkaroon ng kabutihan sa mga kaibigan at kapwa banal.  Alam ko, sa
panahon ng kamatayan at pagkahiwalay, at sa panahong ito ng trahedya, nagbibigay at tumatanggap tayo
ng mga salita at gawa ng kahabagan.  Pero huwag tayong umasa sa kanila o matakot kapag tayo ay
pinagtatawanan at pinaparatangan at walang suporta sa pamilya at kaibigan.  Dahil ang walang hanggang
katalagahan mo at ng katawan ay hindi ayon sa salita ng tao.  Ang mga salita ng tao ay lilipas din.  Pero
ang Salita ng Dios ay mananatili kailanman.  At maliwanag na sinasabi sa atin ng Kanyang Salita na si Jesu
Cristo, na ating Manunubos, ay nabubuhay.  Siya noon, ngayon, at bukas.
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Kapag humaharap ka sa kalungkutan at paghihirap sa buhay na ito, ito rin ba ang iyong kapahayagan?
Kapag ang mabigat na kamay ng Dios ay sumasaiyo kaya ka nagdurusa at may sakit at kahirapan, o kapag
pinaparatangan ka dahil sa katotohanan ng Dios na pinanghahawakan mo, o kapag humaharap ka sa
kamatayan – ito rin dapat ang iyong maging kapahayagan:  Sapagkat nalalaman ko na ang aking
Manunubos.

Sumasampalataya ka ba dito?  Siya na sumasampalataya kay Cristo ay hindi mamamatay, at kahit siya ay
mamatay na, mabubuhay pa rin siya magpakailanman.  Kung hindi ka naniniwala, ang tanging salita ang
dadalhin mo ay ito:  ang anak ay inyong hagkan, baka magalit siya at kayo'y mapahamak sa daan; (Mga
Awit 2), sapagkat ang kanyang poot ay madaling mag-alab. Mapapalad ang lahat na nanganganlong sa
kanya.

Pero kung ikaw ay sumasampalataya, maging matatab ka.  Sinasabi ni Job,  “Sapagkat nalalaman ko na
ang aking Manunubos.”  Hindi ito ang panahon para magwalang-bahala sa pananampalataya mo at
sabihin,  “Walang nakakatiyak.”  Ah hindi.  Ngayon ang oras upang ang pananampalataya mo ay
magningning na gaya sa ginto at sabihin,  “Alam ko, sapagkat nalalaman ko na ang aking Manunubos.
Kaya naman, makikita ko sa laman ko ang Dios.”  Masasabi mo ba ito gaya ni Job?  Ito ba ang iyong
pinakamataas na layunin, ang dakilang pagnanais mo, ang pag-asa mo, ngayon at magpakailanman, ang
makita mo si Jesu Cristo?  Kung gayon, magalak ka, dahil mapalad ang may malilinis na puso dahil
makikita nila ang Dios.  Amen.

____________________________________________________

Walang hanggang Dios, Dios na sumasalangit namin na mahabagin, nakayuko kami na may paggalang
at pagsamba sa Inyo habang aming minamasdan ang Ka sa pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig para
sa aming muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesu Cristo na aming Panginoon, Amen.


