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JOB 19:23-27 
“ANG PAG-ASA NI JOB SA MULING PAGKABUHAY” 

NI REV RODNEY KLEYN 
 
Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang kamangha-manghang kapahayagan ng Job 19:23-27, kung saan 
ay sinabi ni Job, “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! 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!” 
 
 “Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job.”  Ang mga salitang iyon ay nagmula sa aklat ni Santiago sa 
Bagong Tipan, at sinasabi nito sa atin kung paano natin aalalahanin si Job, at kung paano natin 
babasahin ang kasaysayan ni Job.  Ito ay kasaysayan ng pagtitiis.  Sa pag-aaral natin sa aklat na ito 
marami na tayong nakita sa pagtitiis ni Job. 
 
Ang pagtitiis ay ang kakayahang tumanggap ng problema at pagdurusa nang hindi nagagalit o nabibigo.  
Para sa mananampalataya, ito ang kakayahang pagtiisan ang mga pagsubok na ipinadadala ng Dios sa 
ating buhay, nang hindi nawawala ang ating pananampalataya sa Dios.  Ito ang pagtitiis na nakikita natin 
kay Job. 
 
Sa kanyang pagtitiis, si Job ay ginawang halimbawa upang ating sundan.  Subalit ang pagtingin lamang sa 
ginawa at sinabi ni Job bilang tugon sa kanyang mga pagsubok ay hindi sapat upang magbunga ng 
pagtitiis sa atin.  Kailangan natin ng higit pa upang makitang si Job ay mapagtiis.  Maraming bumasa ng 
kasaysayan ni Job, at wala ng kanyang pananampalataya at pagtitiis.  Ang kailangan natin ay maunawaan 
ang lihim ng pagtitiis ni Job.  At iyan ang mga nasa talata natin ngayon.   
 
Ang mga talatang ito ay nagpapahayag ng pag-asa ni Job, at ang pag-asa ang susi sa pagtitiis. 
 
Ano ang pag-asa?  Ang pag-asa ay may tiwalang inaasahan sa dakilang ikabubuti sa hinaharap; at kasama 
rin sa pag-asa ang katiyakan ng kaligtasan mula sa kasalukuyang pagdurusa.  
 
Si Job ay may pag-asa.  Kahit na kasalukuyan siyang dumaranas ng pighati at sakit, kahit na ang 
kamatayan ay nagbabanta, at kahit na ang kamatayan ay may hatid na kasindak-sindak na pagkabulok; 
kahit na lahat ng mga ito ay tunay na tunay kay Job, sabi niya, “gayunma'y makikita ko ang Dios sa aking 
laman.”  Ito ang may katiyakan niyang inaasahan, at iyan ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang 
magtiis.  Ang pag-asa niya ang nagliligtas sa kanya sa kasalukuyan niyang mga problema. 
 
Sa aklat ng Roma, kapitulo 8, sinasabi ito ni apostol Pablo, “Sapagkat tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng 
pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita?  
Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis.”  Ang pag-asa ay 
hindi isang bagay na mayroon na tayo ngayon, kundi isang bagay na inaasahan nating matanggap; at 
yamang may pag-asa, sa gayon ay naghihintay tayong may pagtitiis.  Si Job ay may ibang hinihintay, isang 
bagay na kakaiba, isang mas mabuti, at iyon ang susi sa kanyang pagtitiis sa ilalim ng pagsubok. 
 
Ano ang pag-asa ni Job?  Ano ang inasahan niya mula sa Dios na mas mabuti kaysa sa kasalukuyan 
niyang pighati? 
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Hindi ito ganito, na inaasahan niyang bumuti ang kanyang makalupang kalagayan.  Hindi, inaasahan ni 
Job ang kamatayan.  Dito sa teksto inilalarawan niya ang katotohanan ng kamatayan, ng sarili niyang 
kamatayan, at hindi ito maganda.  Ang mukha ng kamatayan ay palaging pangit.  Sabi ni Job, “at 
pagkatapos na masira nang ganito ang aking balat” at “ang aking puso ay nanghihina sa loob ko!”  Ang 
balat ay isang uri ng pantakip na mag-iingat upang panatilihin tayong buo, at nagpapakita ng ating kulay 
at kalusugan.  “Pagkatapos ang aking balat” ay tumutukoy sa kamatayan.  Ang unang bagay na 
nangyayari kapag namatay ang isang tao ay nasasaid ang kanyang balat ng lahat ng kulay at wala na 
itong layunin – wala nang buhay upang pangalagaan nito.  Pagkatapos na masira nang ganito ang aking 
balat, sabi ni Job.  Kapag siya ay ibinaon na sa lupa, ang hukbo ng mga uod ay darating, sasakupin ang 
pader ng aking balat, at papasok upang kainin ang nabubulok kong katawan.  Nang sabihin ni Job na, 
“ang aking puso ay nanghihina sa loob ko,” ibig niyang sabihin na ang pinakamahahalagang bahagi ng 
kanyang katawan, ang mahahalagang sangkap sa loob, ay magiging pagkain para sa mga uod.  Ganyan 
ang nangyayari.  Ito ay katotohanan.  Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. 
 
Ang pag-asa ni Job ay hindi sa inaasahan niyang makaligtas sa kamatayan.  Hindi, inaasahan niyang 
mamatay sa kanyang karamdaman, isang hungkag, mahirap, namimighati, lalaking nag-iisa.    
 
Ngayon alam na natin mula sa dulo ng aklat ng Job na ibinalik ng Dios ng doble kay Job ang dating 
mayroon siya, at pinagpala siya ng Dios ng payapang pag-aasawa at sampu pang anak.  Subalit hindi 
alam ni Job na ito ay darating.  Hindi ito ang kanyang inaasahan.  Hindi ito ang kanyang pag-asa.  
Inaasahan niyang papatayin na siya ng Dios.  
 
Iyan ay mahalaga upang tandaan natin.  Kahit na, gaya ng sinasabi ni Santiago, ang kasaysayan ni Job ay 
nagpapakita ng “layunin ng Panginoon, kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at 
pagkamaawain,” hindi ito nangangahulugan na palaging ibabalik ng Dios sa atin ang makalupang 
kapayapaan at kalusugan kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok.  Hindi iyan ang ating pag-asa at hindi 
iyan ang ating kaaliwan.  Bilang isang pastor, at bilang mga bahagi ng katawan ni Cristo, hindi natin 
sinasabi sa mga banal na namimighati, “Lakasan mo ang iyong loob, magiging mabuti ang mga bagay 
para sa iyo dito sa lupa.”  Ang mga salitang tulad niyon ay hindi magdadala ng kaaliwan kay Job, 
sapagkat sila ay mga salitang walang laman.  Hindi natin basta masasabi iyan dahil hindi natin alam kung 
ano ang inilaan ng Dios para sa atin dito sa lupa.  Ang isang batang ina ay maaaring mamatay sa kanser 
at iwanan ang kanyang pamilya.  Ang isang lalaki ay maaaring manatiling walang trabaho sa loob ng 
maraming taon at walang pamamaraan upang suportahan ang kanyang pamilya.  Ang Dios ay hindi 
nangangako ng makalupang kalusugan at kayamanan, at hindi iyan ang pag-asa ni Job dito.     
 
Sa halip, si Job sa pag-asa ay tumitingin sa kabila nitong makalupang buhay, at sa kabila ng pagkabulok 
ng kamatayan, patungo sa walang hanggang gantimpala na naghihintay sa lahat ng hinirang ng Dios.  
Ang pag-asa ni Job ay nasa muling pagkabuhay ng kanyang katawan at ang kaligayahan ng makita ang 
Dios nang mukhaan sa kaluwalhatian. 
 
Sabi niya, “at pagkatapos na masira nang ganito ang aking balat, gayunma'y makikita ko ang Dios sa 
aking laman, na aking makikita sa aking tabi, at mamamasdan ng aking mga mata, at hindi ng iba.” 
 
Ang pag-asa ni Job ay yaon mismong katawan niya na nagdurusa, na sinisira ng karamdaman, at 
mabubulok sa lupa, ay ibabangon mula sa mga patay, na ito ay muling mabubuhay.  “Gayunma'y 
makikita ko ang Dios” sabi niya, “sa aking laman.” 
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Iyan ay literal na ibig sabihin ni Job.  Ang muling pagkabuhay ay hindi isang mahiwaga at espiritual na 
kabilang buhay para sa kaluluwa.  Oo, sa kamatayan ang mga kaluluwa ng mga mananampalataya ay 
agad na mapupunta sa kaluwalhatian upang makasama si Cristo, subalit hindi iyan ang buo at panghuli 
nating pag-asa.  Ang ating pag-asa ay ang ating katawan at kaluluwa ay muling magkakasama at pag-
iisahin.  Kung hindi iyan ang ating pag-asa, kung gayon ang kamatayan sa huli ang nagtagumpay.  Sa 
kamatayan ang katawan at kaluluwa ay pinaghihiwalay, ngunit ang kamatayan ay walang panghuling 
salita.  Ang aking pag-asa ay balang-araw ang aking katawan ay muling bubuhayin.     
 
Kaya nga inilalarawan ng Biblia ang paglilibing sa katawan ng mananampalataya bilang natutulog.  Bilang 
mga Cristiano tayo ay natutulog kay Jesu Cristo.  Ang katawan ay inililibing sa lupa, umaasa sa muling 
pagkabuhay – katulad na katulad kapag ikaw ay matutulog na sa gabi, umaasang gigising na masigla sa 
umaga.  Gayundin inihahambing ng Biblia ang paglilibing sa ating mga katawan sa paghahasik ng binhi.  
Ang binhi ng katawan ay inilalagay sa lupa, at isang araw ito ay uusbong at mabubuhay na muli.   
 
At hindi magiging bago at ibang katawan.  Sa muling pagkabuhay ang Dios ay hindi lilikha ng bagong 
katawan para sa atin, kundi ito ay pareho ring katawan na ipinamuhay natin dito sa lupa.  Binigyang-diin 
iyan ni Job nang sabihin niyang, “aking laman” at “aking puso,” nang sabihin niyang, “Mamamasdan ng 
aking mga mata, at hindi ng iba,” o, mas literal na, “hindi ng mata ng dayuhan.” 
 
Gayunman, kasabay nito, ito ay magiging binagong katawan.  Sa muling pagkabuhay, ang katawan ni Job 
ay hindi na natatakpan ng mga bukol.  Hindi, ito ay babaguhin at luluwalhatiin, at angkop upang 
mabuhay ng walang hanggan sa langit.  Na nangangahulugang, lahat ng karamdaman at pisikal at 
pangkaisipang kapintasan na gumugulo sa bayan ng Dios sa buhay na ito ay mawawala rin.  Ang isang 
bulag na mananampalataya, na sa buhay na ito ay hindi makakita, ay makakakita.  Ang isang taong 
bulag, na hindi nakarinig ng salita sa lupa, ay maririnig ang koro sa langit at ang tinig ni Jesu Cristo.  Ang 
isang batang may pagkukulang sa pag-iisip, na hindi kayang gumana sa kanyang sarili, at nahihirapang 
matuto ng mga karaniwang bagay, ay magkakaroon ng matalas at malinaw na pag-iisip.  Ito ang pag-asa 
ni Job.  Iyan din ang ating pag-asa.  Sa isang saglit, sa isang kisap-mata, tayo ay babaguhin. 
 
Subalit iyan ay bahagi lamang ng pag-asa ni Job, at hindi iyan ang pangunahing bagay na inaasahan niya.  
Ang muling pagkabuhay ay mayroon nitong layunin at hangarin, na “makikita ko ang Dios sa aking 
laman.”  Inaabangan ni Job ang araw kapag lahat ng mga ulap na tila nagkukubli sa Dios mula sa kanya 
ay maaalis, at kapag makikita niya nang mukhaan ang Dios bilang Siya.  Ito ang kabuuan ng pag-asa ni 
Job na umaalalay sa kanya sa kanyang kapighatian.  Ngayon ay nakatingin tayo sa isang madilim na 
salamin.  Dito sa lupa hindi natin laging natatamasa ang kabuuan ng pakikisama ng Dios.  May mga ulap 
ng kasalanan, at mga ulap ng kaguluhan at kapighatian na tila baga humahadlang sa atin at sa 
pagtatamasa ng mapagbiyayang mukha ng Dios.  Subalit gayunman, makikita natin Siya nang mukhaan. 
 
Iyan ay ang kagalakan ng langit:  ang magpahinga sa biyaya at kaluwalhatian ng Dios.  Ang tumingin sa 
Kanyang mapagmahal na mata, ang mayakap sa Kanyang walang hanggang mga bisig ng pagmamahal.  
Ang makilala Siya bilang Siya.  Sabi ni Jesus, “Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila 
na iisang Dios na tunay, at si Jesu-Cristo na iyong sinugo.”  Ang panalangin ni Jesus ay, “upang makasama 
niya tayo kung saan siya naroon, upang mamasdan ang kanyang kaluwalhatian.”  Ang kaluwalhatian, 
para sa tao, ay ang makita ang Dios sa buo Niyang kaluwalhatian sa mukha ni Jesu Cristo.  Ang Dios ay di-
nakikitang Espiritu, at Siya ay nananahan sa liwanag na walang taong makakalapit.  Ngunit inihayag ng 
Dios ang Kanyang sarili nang buo sa katauhan ni Jesu Cristo.  Kaya naman masasabi ni Jesus na, “Kung 
ako'y nakita ninyo ay nakita rin ninyo ang aking Ama.”  Kapag tayo ay nasa langit na, at makita si Jesus, 
kung gayon tayo ay masisiyahan magpakailanman. 
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Ngunit kailan iyon mangyayari?  Sabi ni Job, “sa huling araw.”  Ang huling araw ay tumutukoy sa araw ng 
pagdating ni Jesu Cristo.  Mula dito sa pananaw sa Lumang Tipan, hindi matukoy ni Job ang una at 
pangalawang pagdating ni Cristo.  Binanggit niya ang mga ito sa isang hingahan.  Ngunit nakikita natin 
ang mga bagay ng mas malinaw, ngayon, sa Bagong Tipan.  Ang huling araw, kapag ang Manunubos ay 
tatayo sa lupa, ay ang araw kapag si Jesus ay makikita at may katawan na babalik muli sa mga ulap ng 
kalangitan.  Pagkatapos ay sinabi ni Job, Siya ay tatayo sa lupa, o, mas literal na, sa alabok.  Siya ay 
tatayo sa alabok, at uutusan ang alabok na siyang ating katawan upang bumangon.   
 
 (Inilalarawan ni Jesus ang araw na ito sa Juan 5:28-29 nang sabihin Niyang, “Huwag ninyong ipagtaka 
ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig, at 
magsisilabas, ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga 
gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan.”  Inilalarawan ito ni Pablo bilang 
araw kung saan si Cristo ay bababa sa mga ulap ng kalangitan na may isang sigaw.  Patutunugin Niya ang 
trumpeta, at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira.)  
 
Na si Cristo ay tatayo sa lupa ay nangangahulugan din na Siya ay darating bilang hukom.  Ang lahat ay 
bubuhayin, oo, subalit ang iba ay bubuhayin tungo sa kapahamakan, ang kanilang katawan ay nabago 
upang mabuhay ng walang hanggan sa impierno.  May kamalayan din si Job dito, sapagkat sa bandang 
huli ng kapitulo mapagmahal niyang binalaan ang malulupit niyang kaibigan na ang kanilang mga salita 
ay hahatulan, na dapat silang matakot sa tabak, sapagkat mayroong paghuhukom. 
 
Ngunit para sa kanyang sarili, hindi natatakot si Job sa araw na iyon ng paghuhukom.  Isang bahagi ng 
kanyang pag-asa ay pawawalang-sala siya sa araw na iyon.  Sa kasalukuyan siya ay pinararatangan ng 
mali at inuusig, subalit alam niya na sa muling pagkabuhay, kapag si Cristo ay tumayo bilang hukom, siya 
ay pawawalang-sala. 
 
Ang pag-asa ni Job ay bubuhayin siya sa kanyang katawan, na makikita niya ng kanyang mga mata ang 
Dios, at doon ay pawawalang-sala siya magpakailanman sa kahatulan ng Dios. 
 
 (Iyan ba ang iyong pag-asa?  Ito ay nakasulat sa Kasulatan upang ang mga mananampalataya sa bawat 
panahon ay gawin ang kapahayagang ito at manghawakan sa pag-asang ito.  Ito ang lihim ng pagtitiis ng 
bayan ng Dios, ang espiritual na kapangyarihan na makakatulong sa kanila upang pagtiisan ang bawat uri 
ng paghihirap sa buhay na ito.  Mayroon tayong tiyak na inaasahan sa dakilang ikabubuti sa hinaharap, 
at ang katiyakan ng kalayaan mula sa lahat ng kasalukuyang pagdurusa. 
 
Iyan ba ang iyong pag-asa? 
 
Ang isa pa ay ang kawalang pag-asa at kadiliman ng impierno, kung saan ang mapagbiyayang mukha ng 
Dios ay hindi kailanman makikita, kung saan ang Kanyang mukha ay napopoot laban sa masasama tungo 
sa walang hanggan.  Walang pag-asa sa impierno.  Ang pagdurusa sa impierno ay hindi lamang matindi 
at  malaking pag-aalab ng poot ng Dios, kundi ito rin, na walang ginhawa at walang daan palabas; gusto 
mong mamatay, ngunit hindi mo magagawa; ang paghihirap ay nagpapatuloy magpakailanman. 
 
Paano mangyayari na mayroon si Job ng pag-asang ito? 
 
Ibinigay niya sa atin ang sagot sa simula ng talatang 25, nang sabihin niyang, “Sapagkat nalalaman ko na 
ang aking Manunubos ay nabubuhay.”   
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Ang Manunubos dito ay tumutukoy sa Cristong darating.  Syempre, mula sa kanyang pang-Lumang Tipan 
na pananaw, hindi nakita ni Job si Cristo na kasing-linaw ng nakikita natin, subalit marami siyang 
naunawaan.  Bilang kapanahon ni Abraham, alam ni Job ang pangako ng Cristo mula sa Genesis 3:15, 
kung saan ay sinabi ng Dios ang binhi ng babae na dadaig sa binhi ng ahas at lahat ng sumasalungat sa 
Dios.  Alam din ni Job ang tungkol kay Enoc, na lumakad kasama ng Dios, at hindi, sapagkat kinuha siya 
ng Dios.  Si Enoc ay nabuhay sa kanyang laman sa presensya ng Dios.  Alam din ni Job ang kahatulan na 
inihatid ng Dios sa sanlibutan sa pamamagitan ng baha, at ang pagliligtas ng Kanyang bayan sa loob ng 
Arko.  At alam ni Job ang tungkol sa pag-aalay ng hayop na inihahandog para sa kasalanan, bilang 
larawan ng isang darating bilang kahaliling handog para sa mga makasalanan.  Lahat ng mga ito ay 
binuod ni Job sa pangalang ibinigay niya sa ipinangakong Tagapagligtas nang tawagin niya Siyang, “Aking 
Manunubos.” 
 
Ang manunubos sa Lumang Tipan ay isang malapit na kamag-anak na tatayo para sa iyo kung ikaw ay 
pinararatangan ng mali, na magtatanggol sa iyo kung may gumawa ng krimen laban sa iyo, na 
magbabayad ng halaga upang palayain ka kung ikaw ay isang alipin, at bibili ng iyong lupain kung ikaw ay 
mamatay, upang panatilihing buhay ang iyong pamilya sa gitna ng bayan ng tipan ng Dios sa Israel.  
 
Ang manunubos sa Lumang Tipan ay larawan ni Jesu Cristo na siyang darating.  Tinatanaw Siya ni Job 
bilang isang malapit na kamag-anak, iyon ay, ang Tagapagligtas na darating sa laman at dugo upang 
manahan kasama ng Kanyang bayan bilang isa sa kanila.  Bilang Manunubos, magbabayad Siya ng halaga 
upang palayain ang Kanyang bayan mula sa pagkabihag sa kasalanan at pagkaalipin kay Satanas.  Iyan 
ang halaga ng sarili Niyang dugo sa Kalbaryo, kung saan ginawa Niya ang tunay at panghuling handog 
para sa kasalanan.  At, bilang Manunubos, ipagtatanggol Niya ang adhikain ng Kanyang bayan, 
ipahahayag ang kanilang katuwiran sa harapan ng Dios, ng sanlibutan, at kay Satanas – hindi sarili nilang 
likas na katuwiran, kundi ibinintang na katuwiran mula sa Kanya.  Tinatanaw ni Job ang Tagapagligtas na 
darating bilang isang magpapasan ng kanyang mga kasalanan sa harapan ng poot ng Dios na matuwid, 
mag-aalay ng Kanyang buhay para sa kanya, bibilhin siya, katawan at kaluluwa, upang maging pag-aari 
Niya, at, sa bisa niyon, balang-araw ay ibabangon muli ang katawan ni Job mula sa mga patay. 
 
At hindi lamang kilala ni Job ang kanyang Manunubos, kundi alam niya na nabubuhay ang kanyang 
Manunubos.  Ipinahihiwatig doon na mamamatay muna ang kanyang Manunubos.  Ang Kanyang 
pagkabuhay, at katayuan sa lupa, ay matagumpay na pamumuhay at pagdaig sa kamatayan.  Iyan ang 
kapangyarihan ng kapahayagan ni Job:  Siya’y nabubuhay! Bilang handog kapalit ng mga makasalanan, 
kailangan Niyang mamatay; ngunit bilang Manunubos na magbabayad ng halaga, Siya ay nabubuhay.  
Siya ay pinalaya mula sa kamatayan, at palalayain Niya ang kanyang bayan mula sa kapangyarihan ng 
libingan. 
 
Paano ito magagawa ng Manunubos?  Sa pamamagitan ng banal Niyang kapangyarihan.  Ang 
Manunubos dito, sa isipan ni Job, ay ang Dios mismo, at pumarito si Jesus bilang Dios sa laman.  Ito’y si 
Job na umaasa at nagtitiwala sa Dios mismo.  Ang Dios ay hindi patay, at hindi maaaring mamatay ang 
Dios.  Siya ang Dios ng buhay, ang Dios na nagbibigay ng buhay at bumabawi ng buhay.  Dahil Siya’y 
nabubuhay, sinasabi ni Job, mabubuhay din akong kasama Niya. 
 
Ngayon siguro hindi makakayang pagsama-samahin ni Job lahat ng mga pirasong ito sa katauhan at 
nagliligtas na gawa ni Jesu Cristo, ngunit pinaniwalaan ni Job lahat ng mga bagay na pinaniniwalaan 
natin.  Mayroon siya ng lahat ng piraso ng palaisipan, at pinaniwalaan ang nasa bawat isa sa kanila, kahit 
na siguro ay hindi niya nasambit kung sino ang magiging Manunubos, kailan Siya darating, at paano Niya 
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mismo tutubusin ang Kanyang bayan.  Subalit pinaniwalaan ni Job ang diwa ng ebanghelyo ni Jesu Cristo.  
At yamang naniniwala, mayroon siya nitong tiyak na pag-asa na nagbigay sa kanya ng pagtitiis na 
kailangan niya sa ilalim ng pagsubok.   
 
At ngayon, tayo, na nakakaalam ng ebanghelyo ni Jesu Cristo, na nakakaalam kung paano Niya tinupad 
lahat ng mga ito, na naniniwalang ngayon Siya ay bumangon at buhay sa kanan ng Dios, at umaasang 
Siya’y darating muli mula sa langit upang buhayin ang mga patay, mayroon tayong mas matibay at mas 
tiyak na pag-asa kaysa kay Job, at ito ang lihim sa ating pagtitiis sa ilalim ng pagsubok.  Si Jesus ay 
nabubuhay, namumuno Siya sa lahat, babalik Siyang muli upang iligtas tayo, at dadalhin Niya tayo sa 
langit upang walang hanggang makasama Niya.  Iyan ang aking pag-asa bilang mananampalataya, at 
walang anuman sa sanlibutang ito ang makakayanig sa akin mula dito.   
 
Si Job ay tiyak na tiyak dito. 
 
Nakikita natin iyan sa dalawang paraan. 
 
Una, bilang panimula sa kanyang kapahayagan sabi ni Job, “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 niyang maisulat ang kanyang mga salita sa bato 
bilang palagiang tala upang magtagal sa lahat ng panahon.  Ang panalanging iyon ni Job ay sinagot, sa 
pagsasama ng mga salitang ito sa kinasihang Salita ng Dios, ang Biblia, na mas palagian at magtatagal 
kaysa anumang salitang nakaukit sa bato.  Sabi ng Awit 119:89, “Magpakailanman, O Panginoon, ang 
iyong salita ay natatag sa langit.”  Sa Isaias 40:  “Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta; 
ngunit ang salita ng ating Dios ay mamamalagi magpakailanman.”  Si Job ay may katiyakan sa kanyang 
pag-asa, dahil ito ay Salita ng Dios, higit na tiyak kaysa anuman sa mundong ito.    
 
At pagkatapos, pangalawa: 
 
Nakikita natin ang katiyakan ni Job sa personal na katangian ng kanyang kapahayagan.  Si Job ay hindi 
gumagawa ng di-tiyak na kapahayagan dito.  Hindi niya sinasabing, “Nalalaman kong nabubuhay ang 
Manunubos, at pagkatapos na masira ng ganito ang katawan ng mga mananampalataya, makikita nila 
ang Dios ng sarili nilang mga mata.”  Hindi, ang ganoong uri ng kapahayagan ay hindi makakatulong kay 
Job.  Iyon ay personal.  “Nalalaman ko na ang aking Manunubos ay nabubuhay…. At pagkatapos na 
masira nang ganito ang aking balat, gayunma'y makikita ko ang Dios sa aking laman, na aking makikita sa 
aking tabi, at mamamasdan ng aking mga mata, at hindi ng iba.” 
 
Ito ay personal na pananampalataya kay Jesu Cristo.  Ang personal na pananampalataya ay hindi 
nakasalig sa aking ginawa, o sa pasyang aking ginawa, o sa petsang tinanggap ko si Jesus sa aking puso.  
Hindi, ang personal na pananampalataya ay ganap na tumitingin palayo sa aking sarili, patungo kay Jesu 
Cristo, kung sino Siya at ano ang Kanyang ginawa, at ako ay nakasalig sa Kanya.  At yamang nakasalig sa 
Kanya, nakatagpo ako ng katiyakan, mayroon akong pag-asa, at mayroon akong biyaya upang 
magpatuloy.   
 
Ito ba ang iyong kapahayagan?  At ito ba ang iyong pag-asa? 
 
Manalangin tayo. 
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Ama sa langit, nagpapasalamat kami na itong mahahalagang salita ay itinala sa Kasulatan, isinulat mga 
4,000 taon ang nakalipas, upang ngayon ay mabasa namin sila, at mapalakas katulad ni Job sa gitna ng 
kanyang mga pagsubok.  Kami’y nagpapasalamat sa buhay na Manunubos, na bumili sa amin, at muling 
babalik upang buhayin kami upang maging tulad Niya at makasama Niya.  At kami’y nagagalak sa pag-
asang mayroon kami sa Kanya.  Ang magaan naming kapighatian, na panandalian lamang, ay hindi 
karapat-dapat ihambing sa kaluwalhatiang darating, ang kaluwalhatian ng makita si Jesus, nang 
mukhaan.  Pumarito Ka, Panginoong Jesus, pumarito Kang madali.  Amen.  
 


