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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Job 14:14

"Hanggang Sa Dumating Ang Pagbabago Ko”

ni Rev. Carl Haak

Ang mga pagdiriwang ng sanlibutan hiwalay kay Jesu Cristo sa pagtatapos ng taon ay walang kabuluhang
pagtitipon ng mga hangal na sinusubukang takasan ang katotohanan.  Ang paglipas ng isa pang taon ay
nagsasabi sa bawat nilalang na siya ay mas malapit na sa sandaling siya ay kailangang humarap sa buhay
na Dios.  Hatid nito ang katotohanan ng kamatayan, ng pagkawala ng mga bagay, ng lahat sa buhay na
ito.  At hatid nito ang katotohanan ng kahatulan, at, kapag ang isa ay nasa kasalanan pa rin, ang
kaparusahan sa harap ng banal na Dios.  Ang paglalasing at ang kasiyahan sa Gabi ng Bagong Taon ay
sa isang hangal na nagtatago sa katotohanan.  Mas mabuti pa sa mga lalaki at mga babae na pumunta
sa bahay ng Dios, na anyayahan nila ang kanilang mga kapitbahay, sa gabing iyon upang, sa pagpunta
nila sa bahay ng Dios, ay maisaalang-alang nila ang dulo ng huli, at matutuhan na bilangin ang kanilang
mga araw, upang ilagay ang kanilang mga puso sa karunungan na matatagpuan lamang kay Jesu Cristo.

Bilang bayan ng Dios, sasama ba tayo sa sanlibutan sa kanilang mga pagdiriwang?  Hindi.  Kung gayon,
tayo ba ay tumpok ng mga taong mapanglaw, na may relihiyong mainitin ang ulo?  Hindi.  Habang
nalalapit ang pagtatapos ng taon, tayo ay nagdiriwang.  Ipinagdiriwang natin ang maluwalhating mga
pangako ng Dios.  Ipinagdiriwang natin ang kahanga-hangang bagay na mapabilang sa Kanya sa buhay
at sa kamatayan.  At pumupunta tayo sa bahay ng Dios upang magdiwang.  Hindi upang magdala ng
handog ng isang hangal kundi tunay na magalak at magpuri sa Dios dahil sa Kanyang biyaya.

Bilang bayan ng Dios, ano ang ipagdiriwang natin sa pagtatapos ng taon?  Ipagdiriwang natin ang
katapatan ng Dios.  Maaari mong balikan ang 365 na araw nitong nakaraang taon – ang mga kalungkutan
nito, kahihiyan, at kapaguran – at dapat mong sabihin ito patungkol sa mga araw na iyon:  “Ang Dios ay
tapat.  Walang anino ng pagtalikod ng Makapangyarihan sa lahat.  Siya ay laging tapat, laging totoo.”

Mayroon pa.  Ipinagdiriwang natin ang katotohanan na tayo ay nalalapit na sa sandaling makikita natin
Siya ng mukhaan.  Ang pagluluwalhati natin ay mas malapit na ngayon kaysa nakaraang taon.  Mas
malapit na tayong umuwi.

Mayroon pa.  Ipinagdiriwang natin ang mga layunin ng Dios na naisagawa na.  Hindi nagkaroon ng mga
hadlang sa Kanyang kaharian, walang mga pagkabigo, walang mga kakulangan sa inaasahan.  Kundi
isinagawa muli ang Dios ang lahat ng Kanyang mabuting kaluguran.

Mayroon pa.  Ipinagdiriwang natin sa pagtatapos ng taon ang ating pag-asa, na siyang araw ng
Panginoong Jesu Cristo, kapag ang langit ay mahahawi at ang Panginoon ay bababa at makikita natin Siya
at makakasama natin Siya at magiging tulad Niya.

Sa pag-asa sa pagbabalik ni Jesu Cristo at sa tagumpay na nakay Cristo nakaturo ang mga salita ni Job
matagal nang panahon.  Ang teksto natin ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Job, kapitulo 14:14, kung
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saan sa ilalim ng pagkasi ng Espiritu ay sinabi niya, “Lahat ng araw ng aking pagpupunyagi ay ipaghihintay
ko, hanggang sa dumating ang pagbabago ko.”  Si Job, sa Biblia, ay ang lalaking nagdusa.  Paniyak na
siya ay mataas na punongkahoy ng sedro ng pananampalataya.  Subalit siya ay lumago sa dalampasigan
ng mga luha.  Siya ay may di-karaniwan at pantaong bigat ng kahirapan at pasakit na di-makayanan -
ang kamatayan ng kanyang sampung anak, at kasindak-sindak na sakit sa bawat bahagi ng kanyang
katawan, pababa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa.  Ang kanyang pagdurusa ay naghatid sa kanya sa
kaigsian at sa kahinaan ng buhay.  Sinabi niya sa kapitulo 14:1, 2 na “ang tao, na ipinanganak ng babae
ay…. puno ng kaguluhan….  siya'y nawawalang gaya ng anino, at hindi namamalagi.”  Sinabi niyang muli
sa talatang 7 ng ika-14 na kapitulo:  “Sapagkat may pag-asa sa isang punungkahoy, na kung ito'y putulin
ay muling sisibol, at ang sariwang sanga niyon ay hindi hihinto.”  Gayunman, sa tao, sabi niya sa talatang
10, “Ngunit ang tao ay namamatay at ibinabaon; ang tao ay nalalagutan ng hininga, at saan siya naroon?”

Ngunit sa gitna ng mga pagdurusang iyon na matalas at masakit, si  Job ay nagkaroon ng pag-asa.
Nagkaroon siya ng pag-asa na hindi niya ikakahiya.  Siya ay katangi-tangi.  Si Job ay may buong kaalaman
sa muling pagkabuhay ng katawan sa huling araw.  Sinabi niya sa kapitulo 19 na makikita niya ang
kanyang Manunubos sa huling araw niya sa kanyang laman.  Siya ay may tiyak na pag-asa.  Mayroon
siyang pag-asa ng muling pagkabuhay tungo sa buhay na walang hanggan kay Jesu Cristong Panginoon.
Alam niyang siya ay magbabago.  Hindi niya tinutukoy sa ating teksto ngayon (14:14) ang pagbabago sa
isang mas masaganang makalupang kalagayan.  Hindi niya sinasabi ang tungkol sa paglabas mula sa
pagkawasak patungo sa tagumpay, mula sa karamdaman patungo sa kalusugan.  Kundi siya ay
magbabago, sa isang saglit, sa isang kisap-mata, at huling pagtunog ng trumpeta, kapag hinipan ang
trumpeta.  Alam niyang siya ay babaguhin kapag bumalik si Jesus – babaguhin mula kamatayan tungo sa
kaluwalhatian, babaguhin sa huling araw tungo sa katawang tulad sa maluwalhating katawan ng
Panginoon.  Sa pag-asang iyon siya ay nabuhay.  Sa pag-asang iyon siya ay naghintay.  At sa pag-asang
iyon mayroon siyang tagumpay.  At gayon din tayo.

Sabi niya, “Lahat ng araw ng aking pagpupunyagi ay ipaghihintay ko, hanggang sa dumating ang
pagbabago ko.”  Itinakda sa atin o pinaglaanan tayo ng Dios ng eksaktong oras na mabubuhay tayo dito
sa lupa.  Sa Kanyang aklat, itinakda ng Dios ang sandali ng iyong kamatayan.  Ipinasya Niya kung gaano
kalayo ang mararating ng iyong buhay.  Sabi ni Job sa talatang 5 ng ika-14 na kapitulo:  “Yamang ang
kanyang mga araw ay itinakda na, at ang bilang ng kanyang mga buwan ay nasa iyo, at iyong itinalaga
ang kanyang mga hangganan upang huwag siyang makaraan.”  Mababasa natin sa Hebreo 9:27, “At
yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom.”  Ang Dios
ay Dios.  Walang makakapagbago niyan.  Ang iyong mga araw ay sinukat ng Lumikha.  Ang ating oras,
na hindi natin alam, ay alam ng Dios.

Mayroong isang bagay na napakaganda tungkol diyan, para sa atin na mga anak ng Dios.  Sa Awit 31:15
nakikita ng mang-aawit ang kagandahan nito at sinabi niya, “Ang aking mga panahon ay nasa iyong
kamay.”  Ang dami ng oras na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin ay itinakda sa pamamagitan ng
karunungan ng Dios.  At ang dami ng oras na iyon ay laging tumutugon sa karunungan ng Dios sa kung
ano ang kinakailangan upang ihanda tayo sa kaluwalhatian.  Hindi lamang tayo binibigyan ng Dios ng haba
ng mga araw, na tila baga ang mga araw at oras dito sa lupa ay pagpapala sa kanilang sarili.  Hindi,
sinusukat ng Dios ang mga araw sa pagsasagawa ng hinihingi ng Kanyang karunungan upang isagawa sa
ating buhay.  At pagkatapos, kapag ang perpektong sukat na itinakda sa atin ng Dios ay ganap na, ang
Dios sa gayon ay darating at sasabihin Niyang, “Oras na.  Halika!  Halika upang makasama Ko.”  Maging
si Jesus ay nanalangin sa Kanyang makalangit na Ama sa Juan 17, “Ama, nais kong ang mga ibinigay mo
sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon, upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa
akin.”  Ang panahon na iyon para sa ating buhay ay maaaring isang buwan.  Maaaring dalawang taon.
Maaaring sampung taon o labingdalawa.  Maaaring labing anim, pitumpu’t lima, o siyamnapu’t dalawa.
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Pansinin na sinabi sa atin ang dalawang bagay tungkol sa inilaang oras na ipinagkaloob sa bawat isa sa
atin bilang anak ng Dios.  Una sa lahat, sinusukat ito ng Dios sa mga araw.  Hindi binibilang ng Dios ang
oras sa mga taon, buwan, o dekada, kundi sa mga araw.  Sinasabi Niya sa Deuteronomio, “Kung paano
ang iyong mga araw ay gayon nawa ang iyong lakas.”  Sa Awit 90, tinuruan tayo upang manalangin,
“Kaya't turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw, upang kami ay magkaroon ng pusong may
karunungan.”  Maaari mo itong tingnan sa iyong sarili.  Makikita mo na ang Biblia ay laging nagbibigay-diin
sa araw ng buhay.  Gayundin si Job sa kapitulong ito.  Sa talatang 1 sinabi niya, “Ang tao, na ipinanganak
ng babae ay may kaunting araw.”  Muli, sa talatang 5 sinabi niya, “Yamang ang kanyang mga araw ay
itinakda na.”  At sa talatang 6:  “Ilayo mo sa kanya ang iyong paningin, at ikaw ay huminto, upang siya'y
masiyahan sa kanyang araw tulad ng isang taong upahan.”

Nabilang mo na ba ang darating na taon bilang sa iyo?  Nakatingin ka ba limang taon sa hinaharap?  Ang
Dios ay nagbibilang sa mga araw.  Iyan ay nagtuturo sa atin ng kaigsian ng ating buhay bilang tao, lalo
na kapag ito ay inihalintulad sa kaluwalhatian at walang hanggan.  Ang buhay ng tao ay maigsi.  Iniisip
ng tao na siya ay walang hanggan (Awit 49), naniniwala siyang ang kanyang mga bahay ay
magpakailanman, na ang kanyang mga tirahan ay para sa mga sali’t-saling lahi.  Nagtatayo siya ng ilang
taon.  Subalit ito ay isang araw.  Ang pagiging sanggol ay bukang-liwayway; ang kabataan ay pagsikat ng
araw; ang buhay ng maygulang ay tanghaling tapat; ang karamdaman at rayuma ay paglubog ng araw;
ang katandaan ay gabi.  Ito ay isang araw lamang. 

At bilang isang araw, ang buhay natin bilang tao ngayon ay binubuo ng maraming pagbabago.  Gaano
karami ang maaaring dumating sa isang araw?  Sa panahon – sa umaga maaaring maliwanag; sa tanghali
maulap.  Gaano kabilis dumating ang pagbabago mula sa kalusugan tungo sa karamdaman, mula sa
kapayapaan tungo sa pag-aalala, mula sa kasaganaan tungo sa kahirapan?  At may hangganan ang ating
lakas.  Ikaw ay abala sa buong araw at iyon na iyon, kailangan mo ng kapahingahan mula sa Dios.

Ang ikalawang bagay na itinuturo sa atin ni Job tungkol sa buhay ay ang ating kasalukuyang buhay ay
panahon ng pakikipaglaban.  Sa Hebreo maisasalin natin ang talatang ito sa ganitong paraan:  “Hanggang
ang lahat ng mga araw na itinakda sa aking pakikipaglaban ako’y maghihintay.”  “Itinakda sa aking
pakikipaglaban” – na ibig sabihin, bagama’t mayroon tayong tagumpay kay Jesu Cristo at buhay na walang
hanggan sa Kanya, gayunman itong kasalukuyang buhay ay panahon ng pakikipagdigma para sa anak ng
Dios.  Magmula pa sa pagkahulog sa kasalanan, ang panahon ay nasa kaguluhan na, kaguluhan dahil sa
kasalanan.  Hindi kaguluhan sa langit.  Hindi kaguluhan sa harap ng trono ng Dios.  Kundi sa lupa, para
sa atin, ito ay panahon ngayon ng kaguluhan.  At hindi ka makakatakas dito.  Iyan ay totoo sa Cristiano.
Iyan ay totoo sa buhay ng na kay Jesu Cristo.  Iyan ay totoo para sa lahat ng na kay Cristo.  Ngayon ang
panahon ng paghihirap, ng pagiging mapagbantay, ng pakikipagbaka.  Hindi ka dinadamitan ni Cristo ng
seda ngayon.  Hindi ka Niya iniuupo sa trono ngayon.  Kay Cristo ikaw ay nakasuot ng pangdigma.
Lumalaban ka sa kasalanan.  Ikaw ay magtitiis ng mga kahirapan alang-alang kay Jesus.  At ikaw ay dapat
manatiling gising at lumalaban ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya.

Yaong makalupang buhay ng pakikipaglaban para sa anak ng Dios, patungkol sa kanyang haba, ay
itinatakda mismo ng Dios.  Huwag mong sabihin, gaya ng sinasabi ng mga tao, “Dinaya ko ang lalaking
may itim na pandong at karit.  Dinaya ko ang kamatayan.  Magaling akong magmaneho.”  Ang Dios, na
bumibilang sa mga buhok sa iyong ulo, ay binilang din ang iyong mga araw – kung gaano kahaba at
magiging gaano karami sila.  At hindi ka mabubuhay ng isang minuto pa kaysa niloob Niya.  Huwag mong
sabihin na ang isang tao ay namatay bago ang kanyang oras.  Ecclesiastes 7:17, “Huwag kang
magpakasamang lubha….bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan?”  Ang talatang
iyon ay hindi nangangahulugan na ang sandali ng kamatayan ay mababago.  Kundi ito ay tumitingin sa
kamatayan mula sa ating pananaw.  Nabubuhay tayo ng napakaraming taon.  At sinasabi ng Biblia na kung
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ikaw ay ubod ng sama, kung ikaw ay walang ingat, kung ibinibigay mo ang iyong sarili sa kasalanan, kung
gayon mula sa pananaw ng tao ikaw ay mamamatay ng mas maaga.  Ngunit ang Dios ay mayroon pa ring
itinakdang oras.  Itinakda Niya ang oras na tayo ay mamamatay. 

Sinasabi iyan ng Dios sa atin dahil may dahilan.  Sinasabi Niya sa atin, Huwag kang mabuhay na iniisip
mong lagi kang magkakaroon ng oras – oras para sa espiritual na gawa, oras upang mapaunlad itong
espiritual na disiplina.  Kundi gamitin ang bawat sandali sa paglilingkod sa Dios, upang gawin ang
nakalulugod sa Kanyang paningin.

Minsan nang sinabi sa akin na ang magaling na musikero ay natututong may gawin sa bawat nota.  Hindi
lamang ito basta nota.  Kundi ang bawat notang tinutugtog niya ay ginagawa niyang malinaw, kakaiba,
ang pinakamagaling na magagawa niya.  Anak ng Dios, kailangan mong may gawin sa bawat sandali –
Dios, Kanyang kaluwalhatian, at paglilingkod sa Kanya.  Huwag mong ipagpaliban ang pagsisisi.  Huwag
mong sabihin, “Bukas, bukas.”  Sinasabi ng Salita ng Dios, “Bumaling ngayon.”  Ang iyong hininga ay
mawawala.  Hindi mo alam kung hihinga ka pa pagkatapos ng isang taglay mo.  Ang malalaking kaaway
sa Cristiano ay katamaran, kawalang-ingat, pagwawalang-bahala, at pagkawalang-interes.  Ang mga ito
ay matitinding kasalanan.  At sila ay mga kasalanan ng pag-aakala – na iniisip natin na mayroon tayong
oras upang magsimula ng pang-araw-araw na personal na buhay panalangin; na mayroon tayong oras
upang magsimula ng pang-araw-araw na pagbabasa ng Biblia; na mayroon tayong oras upang maisagawa
yaong mapagpakumbabang gawa ng paglilingkod sa iglesia.  Ang kamatayan ay maaaring ipadala sa iyo
anumang oras, sa iyong kaalaman.  Yamang nalalaman na ang iyong oras ay itinakda ng Dios, maging
masikap ngayon upang gamitin ang oras na iyon.

Sinasabi ng Dios na magkakaroon ng malaking pagbabago.  Ang mga salita ni Job, “Lahat ng araw ng
aking pagpupunyagi ay ipaghihintay ko, hanggang sa dumating ang pagbabago ko.”  Magkakaroon ng
malaking pagbabago.  Mula sa oras hanggang sa walang hanggan; mula kaguluhan at pakikipagbaka
hanggang sa katiwasayan at kapayapaan; mula pagpupunyagi at kapaguran hanggang sa walang
hanggang kagalakan at pagpupuri; mula dito sa maigsing buhay hanggang sa walang katapusang ganap
na kaluwalhatian.  Ang kamatayan ang gagawa ng pagbabago.  Sa kamatayan ang Dios ay gumagawa ng
pagbabago.  Malinaw na iniisip ni Job ang kamatayan bilang tanda ng wakas ng kanyang makalupang oras
at ang pasimula ng isang dakilang pagbabago sa kanya.  Hindi niya nakita ang kamatayan bilang wakas.
Kundi nakita niya ito bilang pagbabago mula sa isang buhay patungo sa isa pa.  Nakita niya na ang
kamatayan ay tunay na hindi maiiwasan.  Ang kamatayan ay gumagawa ng permanenteng pagbabago.
Ang oras natin sa lupa ay tapos na.  Hindi na natin ito mababawi.  Hindi na natin ito mababalikan.  Iyon
ay tapos na.  Kundi tayo ay dinadala sa isa pang buhay, buhay na sinasabi ni apostol Pablo, para sa
mananampalataya, ay higit na mas mabuti.  Ang isang dakilang pagbabago ay dumarating sa lahat ng mga
lalaki at mga babae kapag ang kanilang itinakdang oras ng buhay ay tapos na at inilalagay na sila ng
kamatayan sa harapan ng Dios.  Ang mga mata ay nagsasara sa kamatayan, marahil ay biglaan.  O,
marahil, ito ay inaasahan.  Subalit kapag ang pisikal na kamatayan ay dumating at ang hininga ay wala
na mula sa katawan at ang isip ay huminto na at ang dugo ay hindi na dumadaloy at ang katawan ay
nagiging malamig na at pagkatapos ay tumigitigas, ang pagbabago ay nangyayari.  Tayo ay pumapasok
sa isa pang lugar.  Humaharap tayo sa Dios.                                                                    

Para sa masama ito ay nakakatakot.  Dadalhin sila nito sa impierno.  Sabi ni Jesus magkakaroon ng
pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin.  Magkakaroon ng ningas na hindi namamatay.  At ang apoy ay
hindi napapatay.  Magkakaroon ng tanikala ng kadiliman magpakailanman.  At ang mga salita mula sa
trono ng Dios:  Lumayo kayo sa Akin, kayong mga isinumpa, tungo sa walang hanggang kadiliman na
inilaan para sa diablo at kanyang mga anghel.  Sa isang sandali ang masasama ay ihahagis.  Ngayong gabi
kaya ito?  Habang sila ay nagtatawanan at nag-iinuman at nanunumpa at nilalait ang Dios sila kaya ay
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tatawagin mula sa buhay na ito?  Walang luha ang makakapatay sa mga apoy na ito.  Walang oras ang
makakatapos sa kaparusahang ito.  Ang kamatayan ay napakasama para sa makasalanan.  Tumakas ka
sa poot na darating.  Magsisi!  Humanap ng kanlungan kay Jesu Cristo.  Gaano kasama ang iwan itong
buhay ng kariwasaan at kalayawan, na may mga basong puno hanggang labi at kalapastanganan sa iyong
bibig at ang iyong puso ay hindi nagbago!  

Ang pagbabago ay darating sa mananampalataya.  Awit 17, “Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong
mukha sa katuwiran; kapag ako'y gumising, aking mamamasdan ang iyong anyo at masisiyahan.”  Anong
ganda!  Paano ko ito ilalarawan?  Ang mga anghel, sa unang araw ng paglikha, ay sumamba nang ang
unang liwanag ay nakita mula sa kadiliman, at nang sa ikalawang araw ang mga ulap at ang mga
atmospera ay nasa ibabaw ng lupa.  At sa ikatlong araw, ikaapat, ikalima, at ikaanim na araw ang mga
anghel ay tumayo sa pagkamangha at sumamba sa harap ng Dios.  Mayroong bagay na
kamangha-mangha tungkol sa pagsikat ng araw.  Hinuhuli nito ang iyong kaluluwa.

Ngunit ngayon, isipin mo ito.  Darating ang panahon na hindi na tayo titingin mula sa isang salamin na
madilim kundi makikita natin ng mukhaan, kapag ang kalungkutan at pagbubuntung-hininga at kamatayan
at kasalanan at mga luha ay mawawala at makikita natin ang Hari sa Kanyang kaluwalhatian.  Lahat ng
kabigatan at lahat ng kalungkutan sa buhay na ito ay mawawala.  Anong pagbabago!  Ginabayan, ni
Cristong Hari, upang tumayo sa harapan ng trono ng Dios sa Paraiso, upang magpakailanman ay mapasa
presensya ng Dios sa Kanyang walang hanggang pag-ibig at kapayapaan.  
Tayo ay dadalhin mula sa makalupang bahay ng katawang ito tungo sa bahay na hindi yari sa mga kamay,
walang hanggan sa kalangitan.  Tayo ay gagawing ganap na matuwid.  Ang pagbabago ay darating!  Alam
kong ito ay darating.  Sapagkat nangyari na ito sa ating Panginoong Jesu Cristo.  Pumasok Siya sa
kaluwalhatian para sa atin.  Siya ay nagbago.  At sa pamamagitan ng Kanyang mga ginawa, ang
pagbabago natin ay darating din.  Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay.  Oo, kailangan mong
dumaan sa magaspang na pintuan ng kamatayan.  Oo, ang masamang kalungkutan ng kamatayan ay
maaaring mahulog sa iyong puso dito sa kasalukuyang sanlibutan.  Maaaring ngayon ay pasan mo ang
mga kalungkutang iyon.  Maaari itong dumating sa oras na iwan ka ng iyong mahal sa buhay.  At walang
kamay ng tao ang maaaring makapigil sa atin kapag dumaan na tayo sa kamatayan.  Kailangan nating
iwan ang buhay na ito.

At nakikita natin ngayon, mula sa panig na ito, ang nagbagong katawan lamang.  Ang mahal sa buhay ay
hindi nakakarinig, hindi nakakapagsalita, hindi tumutugon.  Ang katawan ay nabubulok, at kailangan nating
ilibing ang ating mga patay.  Ang kamatayan ay kasindak-sindak.  Ang lahat ng kagandahan ng tao ay
lilipas.

Subalit ang pananampalataya kay Jesu cristo ay nakakakita at nakakaalam:  Ako ay magbabago; makikita
ko Siya; ako ay magigising sa katuwiran; papasok ako sa bahay ng Ama na may maraming silid; ako ay
daramtan ng kawalang-kamatayan.  Sabi ni Job sa talatang 15:  “Ikaw ay tatawag, at ako'y sasagot sa iyo;
iyong nanasain ang gawa ng mga kamay mo.”  Tayo ay magbabago sa kaluwalhatian, sa buhay na walang
hanggan sa presensya ng Dios, sa lugar ng pagdiriwang at kagalakan at kaligayahan.  At ang katawan din,
ay magbabago.  Sapagkat sa araw na iyon ng pagbabalik ni Jesus, sa wakas ng buong panahon, sabi ni
Job sa talatang 12:  “gayon ang tao ay humihiga at hindi na bumabangon; hanggang sa ang langit ay
mawala.”  Si Jesu Cristo ay magpapakita dito sa lupa.  Siya ay tatayo sa harap ng mga libingan, at ang
katawan ng mga banal ay gigising at magbabago tulad sa maluwalhating katawan ni Jesus.  Ang Espiritu
ng Dios ay hihihip sa ating mga libingan.  At ang mga butong ito ay mabubuhay.

Lahat ng araw ng aking pagpupunyagi, sabi ni Job, ay ipaghihintay ko, hanggang sa dumating ang
pagbabago ko.  Si Job ay nagpasyang maghintay, literal na umasa.  Ibig niyang sabihin na ang kanyang
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buhay ay itnakda ng Dios.  At kapag dumating ang kamatayan, siya ay magbabago.  Aalalayan siya ng
katotohanang ito sa kanyang mga kaguluhan.  Ang katotohanang ito ang magpapasaya sa kanya sa
kanyang di-masambit na kalungkutan.  Ang katotohanang ito ang gagabay sa kanya bawat araw.  Ilalayo
siya nito sa paggawa ng marami sa mga bagay sa buhay na ito.  Ilalayo siya nito upang gawing yaman
ng kanyang puso ang buhay na ito.  Ibig niyang sabihin ay magtitiis siya.  Hihintayin niya ang oras ng
Dios.  “Hayaang gawin ng Dios ang Kanyang gawain sa aking buhay.  Maghihintay ako.  At hihilingin ko
lang ay masunod ko Siya.”  Ang mga kaguluhan ni Job ay tumukso sa kanya, itinulak siya sa
kawalang-pagtitiis, sa kawalang-pag-asa.  “Ang paghihirap,” maraming beses niyang sinabi, “ay dapat
tumigil.  Ang isa pang sandali ng pagdurusa ay kalabisan na.”  Subalit pagkatapos ay sinabi ni Job, “Hindi.
Hindi.  Tatayo ako sa mga pangako ng Dios.  Ang Dios ay namumuno.  Hawak ng Dios ang aking buhay.
Itinakda ng Dios ang haba ng aking buhay.  Nasisiyahan na ako sa oras na ipinagkaloob sa akin ng Dios.
At sa tamang panahon ng Dios ako ay babaguhin Niya.  Sa tama at ganap na sandali, kapag ang gawa ng
Kanyang mga kamay ay ganap na, ako ay babaguhin.” 

Iyan ang ating pag-asa ngayong gabi.  Maghintay ng kaunting sandali.  Alam ng Dios ang wakas ng iyong
buhay.  Inayos Niya ang nilalaman ng iyong buhay.  Siya ay gumagawa sa iyong buhay.  May inihahanda
Siya para sa ibang panahon, para sa ibang lugar.  Ang kanyang hangarin ay hindi narito sa ibaba, kundi
ang Kanyang hangarin ay nasa itaas.  At kapag tapos na Siya sa iyo, Siya ay darating.  Babaguhin ka Niya.

At makakamit mo ang lahat ng kayang isipin ng iyong puso sa kabanalan ni Jesu Cristo.  At ikaw ay
magkakaroon ng higit pa.  Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan.  Ikaw ay yayakapin sa
sinapupunan ng walang hanggang Dios.  Hanggang doon, maging mapagtiis, maging masunurin, gamitin
mo ang oras na ibinigay sa iyo ng Dios, maghanda ka.  Bihisan mo ang iyong sarili bawat umaga sa
liwanag ng Salita ng Dios.  Kapag ipinakita Niya sa iyo ang iyong kasalanan, pumunta ka sa mahalagang
dugo ni Jesu Cristo.  Kapag ikaw ay nakipaglaban sa kasalanan, pumunta ka sa Kanya para sa kalakasan.
Kapag ang iyong puso ay wasak, lumapit ka sa Kanya para sa Kanyang walang kaparis na pag-ibig at awa
at ipagdiwang ang Kanyang katapatan.

Sa pagtatapos ng taon, ang araw na ito ay mas nagiging malapit na.  Sa pagdaan ng mga minuto, ang
oras na tayo ay babaguhin ay mas nalalapit na.  

____________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyo sa Iyong mahalagang Salita.  Bigkisin Mo ito sa aming mga puso sa pamamagitan
ni Jesu Cristo, Amen.


