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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Jeremias 48:11

"Isinalin Mula Sa Isang Sisidlan Patungo Sa Isa Pa”

ni Rev. Carl Haak

Ang paglipas ng isa pang taon ay sapilitang nagpapaalala sa atin na tayo ay mga nilikha sa panahon.
Ang panahon ay gawaan ng Dios, kung saan ay inihahanda Niya ang lahat ng lalaki at babae para sa
walang hanggan.  Ang panahon ay hindi tren na sinasakyan natin kung saan, kahit paano, sa ilang
paraan.  Ang panahon ay hindi lamang Spaceship Earth na humahagibis sa galaxy, ang bawat
naninirahan ay umuukit ng sarili niyang lugar at kapalaran.  Kundi ang panahon ay nasa kamay ng Dios,
tulad ng lahat ng mga lalaki at babae sa kamay ng Dios.  At ginagamit ng Dios ang panahon upang
ihanda ang lahat ng mga lalaki at babae para sa walang hanggan.  Bawat saglit sa panahon ay
hinuhubog tayo sa ilang paraan para sa walang hanggan.

Iyan ay totoo sa lahat ng mga lalaki at babae – hinirang at itinakwil, mananampalataya at
di-mananampalataya.  Para sa mga di-sumasampalataya at hindi nagsisisi, itong buhay ay kaugnay rin
sa walang hanggan.  Kung ano ang ginagawa ng isang tao at ano ang nangyayari ay patungo sa walang
hanggan.  May nakakatakot na pananalita sa Roma 2:5, kung saan ay ipinahahayag ng apostol na ang
pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon para sa kanyang sarili ng poot sa araw ng kapootan.  Ito ay
pag-iipon ng poot.  Ngunit ito rin ay totoo sa sumasampalataya at nagsisising makasalanan na itong
kasalukuyang panahon ay hindi silid-hintayan, hindi ito isang kahungkagan.  Sinasabi sa atin ng Salita
ng Dios na tayo ay nagiging katulad, tayo ay hinuhubog ng panahon, ayon sa larawan ng ating
Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu Cristo.  Hindi mo dapat isipin na ang panahon ay hindi mahalaga,
na ang panahon ay isang bagay na dapat lang sayangin.  Kundi ang bawat sandali ng panahon ay
magkatugon sa gawain ng Dios sa walang hanggan.  

Ang bahagi ng Kasulatan na tinatawag ko sa inyong pansin ngayong huling araw ng taon ng ating
Panginoon 2006 ay matatagpuan sa Jeremias 48:11.  Ito ay bahagi na tumutukoy sa isa sa
pinakamahalagang gawain ng Dios para sa Kanyang mga anak sa panahon – ang Gawain ng
pagdadalisay, ng paglilinis sa atin, sa pamamagitan ng pagsubok para sa ikaluluwalhati.  Mababasa natin
sa sitas na ito:  “Ang Moab ay tiwasay mula sa kanyang kabataan, at nagpahinga sa kanyang mga latak,
hindi pa siya isinasalin mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa, ni dinala man siya sa pagkabihag: kaya't
narito, ang kanyang lasa ay nananatili sa kanya, at ang kanyang bango ay hindi pa nababago.”    

Sa mga huling kapitulo ng aklat ng Jeremias, nagbabala ang propeta na kahatulan ang naghihintay sa
masasamang bansa, at ibinilang niya ang Moab.  Ang Moab ay kaparehong lahi ng Israel.  Sila ay mga
lahi ni Lot, pamangkin ni Abraham.  Ngunit mayroong espiritual na galit sa pagitan nila.  Ang Moab ay
hindi kailanman tumigil sa pagpaplano laban sa bayan ng Dios.  Sa panlabas ay tinatamasa ng Moab ang
napakasaganang kasaysayan.  Sila ay pinalakas at mayaman.  At pinuno nila ang kanilang kaban ng mga
bagay sa lupa.  Sinasabi ng teksto na ang Moab ay naging tiwasay mula sa kanyang kabataan.
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Pinabayaan sila sa kanilang kasaganaan at nagsimula silang magtiwala sa kanilang lakas at kanilang
kayamanan.  

At gamit ang larawan ng isang gumagawa ng alak, sinasabi sa atin ng Dios na ang Moab ay hindi pa
isinasalin mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa, kundi nagpahinga sa kanyang mga latak at naging
mapait at maasim ang amoy at masama ang lasa.  Hinayaan sa sarili nilang kasaganaan sa malaking
bahagi at binigyan ng katiwasayan, sila ay nabulok sa kanilang pagiging makalaman.

Subalit, sa bayan ng Dios, ipinahihiwatig na ang mismong kabaliktaran ang kalagayan.   Kasalungat ang
pakikitungo sa kanila ng Dios.  Hindi Niya sila hinayaang tiwasay.  Sila ay isinalin mula sa isang sisidlan
patungo sa isa pa.  Sila ay nanggaling sa pagkabihag.  At ang kanilang bango at lasa ay nagbago.

Inihahalintulad ang kanyang sarili, sa gayon, sa isang magsasaka, sa isang matalinong taga-gawa ng
alak, sinasabi ng Dios na Siya ay gumagawa sa Kanyang bayan.  Isinasalin Niya sila mula sa isang sisidlan
patungo sa isa pa.  Nililinis at dinadalisay Niya sila sa pamamagitan ng mga pagsubok upang makagawa
Siya ng masarap na alak,upang ang Kanyang bayan ay hindi hayaan sa sarili nilang latak ng kasalanan
kundi lalabas upang punuin ang Kanyang bakuran ng kaluwalhatian na may banal na bango at kaaya-aya
sa Kanyang panlasa.   Isinalin sila ng Dios mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa.

Ginagamit ng Dios ang panahon para sa atin, upang isalin tayo mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa.
 Ninanasa ng Dios na dalisayin tayo.

Ginagamit ang isang larawan ng paggawa ng alak.  Nabasa natin na ang Moab ay nagpahinga sa
kanyang mga latak at hindi pa isinasalin mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa.  Ito ay tumutukoy sa
pag-aasim ng alak, na maya’t maya, ito ay kailangang isalin mula sa isang bariles na kahoy patungo sa
isa pa.  Sapagkat sa proseso ng pag-aasim, ang mapait na sangkap, na tinatawag na “latak,” tining, ay
nabubuo at nahuhulog sa ilalim ng bariles o kumakapit sa gilid.  Ang mga latak na ito ay nagiging mapait.
At kapag ang mapait na sangkap na iyon, ay hinayaang manatili sa bariles, makukuha mismo ng alak ang
mapait na lasa at maglalabas ng di magandang amoy ng mapait na latak na iyon.  Kaya sinabi ni
Jeremias na ang lasa ng Moab ay hindi nagbago, o nanatili ito sa kanya – hindi ito bumuti, at ang amoy
nito ay naging matapang at mapait.  

Kaya ang gumagawa ng alak, sa itinakdang panahon, ay isasalin ang laman mula sa isang sisidlang
patungo sa isa pa, sinasala ang likido at inilalagay ito sa isang malinis na bariles.  Ang latak ay hindi
dapat maiwan.  At ito ay dapat ulitin habang nagkakaroon ng mga latak at tining, hanggang ang proseso
ng pag-aasim ay makumpleto at ang masarap, kaaya-ayang amoy ng alak ay lumabas.  Magkagayon
man, ang alak na nilinis mula sa latak sa bandang huli ay kailangang ilagay sa sisidlang babasagin o
makukuha nito ang amoy at lasa ng bariles na kahoy.

Ang Panginoon ay nagsasalita sa proseso ng paglilinis.  Ang kaisipan ay hindi mahirap unawain.  Ang
latak ay ang ating mga kasalanan, ang kasalanan ng pagwawalang-bahala na nabubuo sa paligid natin.
Ang magpahinga sa ating latak ay pagiging maginhawa sa ating kasalanan, maging walang-bahala.  Hindi
na nagniningas sa ating puso na tayo ay nagkasala laban sa Dios.  Ipinagwawalang-bahala natin ang Dios
at ang ating kapwa.

Ang latak ay tumutukoy sa nagpahingang espiritual na pagwawalang-bahala.  Tayo ay naging tiwasay,
di-nababahala sa ating mga kasalanang bumibitag.  Pinapayagan natin ang amag ng
pagwawalang-bahala na kumapal sa mga gilid ng ating puso.  At ang resulta buong buhay natin ay
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magkakaroon ng lasa ng pagwawalang-bahala at magbibigay ng masamang amoy sa Dios.  Mag-iiwan
ito ng mapait, masamang amoy sa pang-amoy ng Dios – maantang lasa sa Kanyang bibig. 

Subalit hindi ito papayagan ng Dios sa atin bilang Kanyang mga anak.  Isinasalin Niya tayo mula sa isang
sisidlan patungko sa isa pa.  Ginugulo Niya ang ating buhay.  Nagpapadala Siya ng karamdaman, o ng
karamdaman ng isang bata, o ng kamatayan ng isang bata.  Naghahatid Siya ng kahirapan,
pang-ekonomiya o panlipunan.  Nagbibigay Siya ng kaguluhan sa pamilya.  Pinahihintulutan Niya tayong
makitungo sa kalumbayan, pagka-balo, katigasan ng ulo ng anak.  Nagbibigay Siya ng tinatawag ng
Biblia na mga pagsubok at dalamhati at mga kapighatian.  Bakit Niya ito ginagawa?  Dahil, bilang
matalinong magsasaka, bilang Dios na naghahangad ng Kanyang kaluwalhatian sa atin, patuloy Niya
tayong nililinis sa kasalukuyang panahon mula sa kapaitan ng kasalanan upang banalin tayo, o kung
mamarapatin mo, upang gawin tayong masarap ang lasa sa Kanya at maging kaaya-aya sa Kanyang
pang-amoy.  Hindi ka hahayaan ng Dios na magpahinga sa iyong latak, kundi isinasalin ka mula sa isang
sisidlan patungo sa isa pa, mula sa dalamhati tungo sa isa pang dalamhati, upang ang lasa ng kasalanan
ay hindi manatili at manakop, at upang ang espiritual nating lasa ay hindi maging masama sa Kanyang
pang-amoy at sa Kanyang bibig, kundi tayo ay mabago sa tamis ng kabanalan.

Ito ay masakit, at ito ay nakakatakot sa atin.  Subalit ito ay kinakailangan.

Ang pinakamahalagang gawain ng Dios sa panahon sa iyong buhay ay ang isalin ka mula sa isang sisidlan
patungo sa isa pa.  Sa pagtingin sa buhay mula sa mga mata ng sarili nating laman, nag-aalala tayo
kapag nagpapadala ang Panginoon ng mga pagsubok at mga problema, karamdaman at kamatayan.
Ano ang gagawin natin, sasabihin natin, kung ginagawa ito ng Panginoon?

Ngunit sa espiritual na pagtingin, nakikita ko na ang malalang bagay para sa akin ay hindi ang pagsubok
sa hinaharap na ipapadala ng Panginoon, kundi ang malalang bagay para sa akin ay ang hayaan ako sa
aking katiwasayan.  Iyan ang magiging malalang panahon para sa akin sa espiritual – kung hahayaan
akong umupo sa pagwawalang-bahala.

Palagi tayong naglalagay ng karatulang “Huwag gambalain” sa ating buhay sa harapan ng Dios.  Ninanais
natin ang ating katiwasayan at hindi nais na mabihag.  Sa mga bagay na talagang mahalaga sa atin, ang
ating tahanan, pamilya, kalusugan, anyo, sinasabi natin, “Huwag mong guluhin iyan, Panginoon.”  Tulad
ng Moab, nais natin ang katiwasayan, hindi natin nais na mabihag, hindi natin nais na isalin mula sa isang
sisidlan patungo sa isa pa.  Gusto natin ng hindi bababa sa limampu, animnapu, hindi, pitumpung libo,
na sahod sa isang taong; kaligayahang pangkaisipan; tatlong anak.  Hindi natin nais na pumunta sa
bariles ng karamdaman, mababang sahod, kalungkutan.  Nagsasabi tayong Hindi sa mga bagay na ito.
Ang Panginoon ay nagpapadala ng kahirapan, at sinasabi natin, “Panginoon, ibalik mo ang mga bagay
sa dati.”  O sasabihin natin, “Panginoon, sapat na ang mga pagsubok ko ngayon.  Tama na.  Hindi ko
na kailangan pang pagdaanan itong muli.  Bakit kailangang sunud-sunod, Panginoon?”

Minamahal, ito ay kinakailangan.  Ang Dios ay nagsasalita sa iyo.  Inihayag ng Dios ang Kanyang pag-ibig
sa iyo.  Kinakailangan na isalin ka ng Dios mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa.  Sapagkat, kung wala
ang gawa ng karunungan ng Dios, tayo ay magiging mapait sa kasalanan.  At ang ating buhay ay
magkakaroon ng masangsang na lasa at nabubulok na amoy.

Iyan ay totoo.  Sa personal iyan ay totoo.  Sinabi ni David sa Awit 30:6, na isang beses siya ay
nagmalaki:  “Sinabi ko sa panahon ng aking kasaganaan, Hindi ako matitinag kailanman.”  Gayunman
nagpatuloy siya sa pagsasabing, “Di nagtagal ako’y lubos na natakot, hinanap ko ang biyaya ni Jehovah.”
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Kung pinabayaan siya ng Dios sa kanyang malawak na pangarap na bahay at kanyang kasaganaan, ang
mapait na latak ng pagmamalaki sa sarili ay ginawa siyang kasuklam-suklam sa pang-amoy ng Dios.
Kaya itinago ng Dios ang Kanyang mukha, isinalin siya ng Dios mula sa pagsubok patungo sa isa pa,
upang mailabas Niya ang mabangong samyo ng mga panalangin ni David at paghahanap sa Dios para
sa kalakasan.

Alam mo ba ang tungkol dito?  Nananangan ka ba sa isang sisidlan?  Nananangan ka ba sa sarili mong
katiwasayan?  Nananangan ka ba sa sarili mong paraan?  Nais mo bang ang buhay mo ay sa paraang
gusto mo?  At nais mo bang hayaan, upang ang latak ng kasalanan at kawalang-bahala at amag ay
tumubo sa mga gilid ng iyong puso?  O nakikita mo ang pangangailangan mo sa Dios, ayon sa Kanyang
sariling paraan at ayon sa sarili Niyang karunungan, upang kayurin (at iyan ay masakit!) ang amag na
tumubo sa ating puso at isalin ang ating buhay mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa?

Ito ay totoo sa mga Cristianong pamilya.  Kailangan ng mga Cristianong pamilya ang paglilinis at
pagpapakintab – bagama’t napakadalas na nabibigo tayong makita ang pangangailangan nito.  Itinuturo
natin sa ating mga anak na ang malalang bagay sa buhay ay kapag nagulo ang sarili nilang paraan.
Nakukuha nila iyan, alam mo, mula sa iba.  Nakukuha nila iyan sa atin, na kanilang mga magulang.
Marami pang natitira sa atin bilang mga Cristianong pamilya ng mga bagay na pang-sanlibutan – ang
pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamataas sa buhay.  Nagsisimula nating isipin
na ang huwaran sa buhay ay ang panglunsod na huwaran – ang mga araw na di maulap, ang higit na
mga bagay sa buhay na ito, ang dalawandaang libong dolyar (o apat na raan, limang daan, pitong daan,
limampung libong dolyar) na tahanan, ang mga sasakyan at lahat ng iba pa – ito ang buhay.  At ang
kanser?  Hindi ito bagay.  Karamdaman?  Walang lugar para diyan.  Mga kapansanan ng isang bata sa
kapanganakan?  Mga pansariling kahirapan na minamadali ang ating mga plano?  Hindi natin makita ang
kabutihan niyan.  Sabi mo, iyan ay labis upang pakitunguhan ko.

Ah, minamahal, mabuti na ang panahon ay wala sa ating mga kamay, o hindi tayo makararating sa
walang hanggang baybayin kundi mapapahamak.  Mabuti na tayo ay isinasalin ng Dios bilang mga
pamilya mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa.  Pinagpapala tayo ng Dios kapag hindi Niya tayo
hinahayaang lumayo sa pagsamba sa Dios, sa pangangailangang manalangin, sa banal na paglakad sa
buhay.  Kailangan nating maisalin mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa.

Ito ay gawain ng biyaya ng Dios.  Pansinin na sinasabi ng Dios na ito ay hindi ginawa sa Moab.  Sinabi
ng Dios ang talatang ito bilang paliwanag sa Kanyang mga paraan dahil mali ang pagkaunawa dito ng
Israel.  Tila baga ang Moab, na napakalapit sa kanila at sumasamba sa dios-diosan at palaging
nagpaplano upang wasakin ang Israel, ay mayaman at payapa.  Kung ihahambing, nagawa ito ng Moab.
Bagaman naranasan nila ang ilang madidilim na araw, kung ihahambing sa Israel masasabi mo sa
matandang Moab na siya ay tiwasay mula sa kanyang kabataan, mula sa kanyang pagkabata.  

Pagkatapos, kung titingnan mo ang Israel mula sa kanyang pagkabata hanggang sa matandang gulang,
masasabi mo, kasama ng Awit 129, “Madalas nila akong saktan mula sa aking kabataan, sabihin ngayon
ng Israel — Madalas nila akong saktan mula sa aking kabataan.”  Walang iba kundi kapighatian at
pagsubok sa kasaysayan ng Israel.

Ayon sa sarili nating palagay, ang hayaan sa ating katiwasayan ay tanda ng kagandahang-loob.  At ang
palagiang pag-aalala at maibaliktad ay tanda ng di-pagkagusto.  Ngunit sinasabi ng Dios, “Nagkakamali
ka!  Iyan ang palagay mo.  Iyan ang palagay ng mata ng tao.  Ngunit ang kabaliktaran ang
katotohanan.”  Ang hayaan ang isang tao, ang hayaan sa katiwasayan, ang bigyan ng kasaganaan, sa
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kanyang sarili ay hindi tanda ng kagandahang-loob ng Dios.  Sa kalagayan ng Moab, ito ay iniiwan silang
marumi, mapait, at maanta.  Ang Moab ay nagpahinga sa kanyang mga latak.  Ang Moab ay naging
panatag sa kanyang kasalanan.  Ang Moab ay naging makalaman sa kanyang kasaganaan.  Akala ng
Moab ang kanilang lakas ay nasa kanilang sarili.  Hindi lamang ang kanyang bango ay di nabago, kundi
sa mga sumunod na talata sinabi ng Dios na ito ay patungo sa araw kung saan ay dudurugin Niya at
wawasakin sila.

Ang isang tao o isang pamilya ay hinayaan sa kanilang katiwasayan.  Akala nila iyon mismo ay tanda ng
biyaya ng Dios.  Ang isang batang babae mula sa pagkabata ay hindi isinalin ng mga kamay ng kanyang
magulang mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa at sa pamamagitan ng kanilang pagtutuwid – walang
ginawa upang guluhin siya, hinayaan siya sa kanyang makasarili at walang saysay na paraan?  Lalaki
siyang tuso, makasarili.  Papasok siya sa pag-aasawa sa kanyang sarili.  Magkakaroon siya ng mga anak
na gaya niya.  Ang hayaan sa kanyang katiwasayan ay sisira sa kanyang buhay.  Ang isang batang lalaki
o binata ay hinayaan sa kanyang katiwasayan, walang-ingat, tamad, palabiro, materyoso?  Lalaki siyang
natatakpan ng amag, espiritual na onggo, at ang amoy ng kawalang-pananagutan.  Ang isang pamilya
ay sumasagana, dumarami ang kayamanan, at nakalimot ang kanilang puso sa Dios, at mas maraming
oras ang ginugugol sa harap ng telebisyon, mas maraming oras ang ginugugol sa lahat ng karangyaan
ng sanlibutang ito at kaunti sa iglesia, at wala nang oras para sa iglesia at walang oras sa pananalangin,
at natabunan na ng sanlibutan ang Linggo?  Ito ay hindi katunayan ng biyaya ng Dios.

Ngunit ang katunayan ng biyaya ng Dios ay ang isalin ka mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa.
Isinasaayos ng biyaya ang ating pag-iisip nang lubos.  Ipinagkakaloob nitong makita natin ang buhay
kung ano ito.  Kailangan tayong hubugin at ihanda ng Dios.  Kailangan natin, higit sa lahat ng bagay, ng
isang proseso ng paglilinis sa buhay na ito.  Kailangan mo iyan.

Si Job ay isinalin mula sa isang mayaman sa palamuti at marilag na sisidlan ng napakalaking kayamanan
at sampung magagandang anak patungo sa isang sisidlan na napakakipot na siya lang ang makakaupo
doon sa kanyang paghihirap.  Nawala ang kanyang kayamanan at kanyang mga anak.  Gayunman, sa
pamamagitan noon, tinuruan siya ng Dios ng mga kahanga-hangang aral.  Si Job ay lumabas sa sisidlang
iyon ng pagsubok na isang mas malakas na lalaki ng pananampalataya, na may higit na pang-unawa sa
mga paraan ng Dios.  Hindi niya matututuhan ang mga bagay na iyon kung siya ay hinayaang mag-isa.
Kailangan niyang isalin mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa.

Ito ang gawa ng biyaya na gumagawa ng di masukat na kaluwalhatian para sa walang hanggan.  Huwag
mong tingnan ang iyong mga pagsubok, ang iyong mga kapighatian, ang iyong mga paghihirap bilang
poot ng Dios.  Huwag mong sabihin kasama ni Asap, “Ang malilinis na kamay ay walang halaga at ang
dalisay na puso ay walang saysay.”  Anuman ang ginagawa ng Dios sa iyo ay ginagawa sa biyaya, anak
ng Dios, upang mapakintab at madalisay at maihanda ka Niya para sa makalangit na kaluwalhatian.
Yamang ginawa tayong Kanyang mga anak, ang mapagbiyaya, makapangyarihan sa lahat na Dios ay
hindi magpapahinga hanggang madala Niya tayo sa mga mansyon na inihanda para sa atin ni Cristo sa
kaluwalhatian.  Hindi Siya magpapahinga hanggang tayo ay handa na para sa lugar na iyon doon sa
mansyon.  Kung tayo ay hahayaan, kung hahayaan tayo sa ating katiwasayan, hahayaan tayo sa
makasalanan nating mga daan at mas higit na marami ang ibibigay sa atin at tayo ay mapapanatag, ito
ay hindi biyaya.  Ito ay masamang kahatulan.  Kundi ang isalin mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa,
iyan ang biyaya!

Ginagawa ito ng Dios dahil ninanais Niya ang mabuting alak.  Nais Niya ang isang kalugud-lugod sa
Kanyang banal na panlasa.  Ninanais Niya ang isang kalugud-lugod sa Kanyang pang-amoy.  Gumagawa
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Siya ng pagbabago sa iyo, sa iyong lasa at sa iyong amoy.  Bilang mabuting taga-gawa ng alak, may
layunin Siya sa Kanyang ginagawa.  Alam mo ba kung ano ang Kanyang layunin?  Ang sarili Niyang
mabuting kaluguran.  Alang-alang sa sarili Niyang pangalan.  Iyan ang dahilan.  Nais Niyang maamoy
sa iyo ang bango ng pagtitiwala – tiwalang katulad ng kay Job, na sasabihin mong, “Bagaman ako'y
patayin niya, ako'y aasa pa rin sa Kanya.”  Nais Niyang malasahan sa iyo ang lasa ng kapakumbabaan.
Nais Niyang maamoy sa iyo ang amoy ng pagsunod.  Nais Niyang malasahan sa iyo ang lasa ng pag-ibig.
Nais Niyang maalis sa iyo ang mapait na lasa ng pagsuway at pagmamataas.

Kaya isasalin ka Niya.  Isasalin ka Niya mula sa kalusugan tungo sa karamdaman; mula sa pagiging
may-asawa tungo sa pagiging balo; mula sa iyong kaisipan kung ano ang tama tungo sa daan na
napakabigat para sa iyo.  Kung minsan ay aalisin pa Niya sa iyo ang mahal mo sa buhay at ang yaman
ng iyong puso.  At isang araw isasalin ka Niya sa sisidlan na tinatawag na “kamatayan.”  Doon ay sasalain
Niya ang lahat ng kasalanan at lahat ng kapangyarihan ng kasalanan.  At lalabas kang napakahalaga sa
Kanyang paningin, sa Kanyang mabuting kaluguran.

Isinasagawa Niya ang labis na pangangalaga sa iyo.  Sa buong taong darating higit na pangangalaga ang
gagawin Niya.  Kaya nga isinasalin ka Niya mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa sa tamang panahon.
Gagambalain ka Niya sa tamang panahon.  Hindi ka Niya hahayaang maging tiwasay sa iyong kasalanan.

Huwag mong kaiinggitan ang mga tiwasay sa kanilang mga kasalanan.  Huwag mong kainggitan ang mga
sumasagana sa panlabas.  Huwag mong kainggitan ang mga mayroon ng lahat ng bagay.  Huwag mong
kainggitan ang mga tila hindi nag-aalala sa anumang kahirapan o pagsubok.  Kundi magpasalamat kapag
ginagambala Niya ang iyong buhay, kapag nagpapadala Siya ng mga kapighatian, kapag nagpapadala
Siya ng gugulo sa iyo, gugulo sa iyong budhi para sa iyong kasalanan.

Ginagawa ito ng Dios sa pag-ibig.  Ginagawa Niya ito dahil dito sa kasalukuyang panahon inihahanda
Niya ang lahat para sa walang hanggan nitong tahanan.  Inihahanda ka Niya.  Huwag mong kainggitan
ang Moab at ang mga hinayaan na magpahinga sa kanilang mga latak sa kapayapaan, ang kapayapaan
ng isang sementeryo.  Kundi magalak ka kapag ang iyong puso ay isinasalin mula sa isang sisidlan
patungo sa isa pa.  Ito ay gawa ng Kanyang biyaya.  Inihahanda ka Niya upang isalin sa wakas sa isang
sisidlan ng dalisay na awa sa langit, kung saan ikaw ay magiging matamis na lasa at kaaya-ayang amoy
sa Dios.

________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pumasok nawa ang Salita ng Dios sa aming mga puso at bigyan kami ng malaking tapang at
kaginahawahan.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


