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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Job 1:20-21

"Ang Kapahayagan Ni Job”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Marami sa atin ang may mapapait na karanasan sa ating buhay, ngunit walang kasing-pait ng kay Job.
Sa loob ng isang araw nawala ang kayamanan at pamilya ni Job – ang kanyang mga kawan, ang kanyang
bakahan, ang kanyang mga bahay, at ang sampu niyang anak.  Dahil dito, marami ang bumaling sa aklat
na ito ni Job sa kanilang kabalisahan at nakatanggap ng kaaliwan.  Nabasa nila ang sitas na pag-aaralan
natin ngayon at nalaman kung ano ang dapat nilang maging tugon sa kahirapan at kawalan sa sarili nilang
buhay.

Ang sitas na ating pag-aaralan ay Job 1:20-22:  “Pagkatapos ay tumindig si Job, pinunit ang kanyang
balabal, inahitan ang kanyang ulo, nagpatirapa sa lupa at sumamba. Sinabi niya, 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.  Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job,
ni pinaratangan man ng kasamaan ang Dios.”

Sa katauhan ni Job ay makikita natin, marahil, ang pinakamatibay at makatotohanang halimbawa ng
tahimik, matapang na pagtitiis at pagtitiyaga.  Maging ang Kasulatan sa Bagong Tipan ay kinikilala itong
katangian ni Job.  Itinatala sa Santiago 5:11 ang pagtitiyaga ni Job. 

Ngunit ngayon ay titingin tayo higit pa sa pagtittiyaga ni Job at ang halimbawang iniwan niya sa atin at
isaalang-alang din ang mga paraan ng Dios sa atin.  Sa kapahayagang ito ni Job ay matatagpuan ang
pag-amin sa ilang pangunahing katotohanan ng Biblia.  Ang mga katotohanang ito ang pag-aaralan natin
ngayon.  Gagawin natin, dalangin ko, sa pananampalataya.  Sa pamamagitan ng pananampalataya natin
matatanggap ang katotohanan na si Job sa katunayan ay nabuhay.  Sa pananampalataya lamang upang
maniwala na ito ay tunay na nangyari kay Job.  At sa pananampalataya lamang matatanggap natin at
susundin ang sinasabi niya sa kapahayagang ito.  Sa pamamagitan ng pananampalataya ang
kapahayagang ito ay dapat maging atin.

Si Job ay mayaman.  Sinasabi sa atin ng talatang 3 na siya ay may napakaraming lingkod, kaya't ang
lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga taga-silangan.  Syempre, sa panahon at kultura na
pinanahanan ni Job, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa pera at sa ginto.  Ito ay nasusukat sa dami ng
lupain na pag-aari ng isang tao maging sa kasaganaan ng mga hayop na pag-aari niya.  Sinabi sa atin sa
talatang 3 ng kapitulo 1 na siya ay mayroong pitong libong tupa, tatlong libong kamelyo, limang daang
magkatuwang na baka, limang daang babaing asno, at napakaraming  mga  lingkod.  Siya ay mayaman!

Ngunit maliban sa makalupang yaman na ito, si Job ay binigyan din ng ibang pagpapala, ang pagpapala
ng malaking pamilya ng tipan.  Ibinigay sa kanya ng Dios ang kanyang asawa at pitong anak na lalaki at
tatlong anak na babae.  At, gaya ng bawat makadios na ama, mahal ni Job ang kanyang mga anak.
Araw-araw ay maagang bumabangon si Job upang maghandog at manalangin para sa mga anak na ito.
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Ang katotohanang ito ay nagpapahayag din sa atin ng isa pang mahalagang katangian ni Job:  siya ay
walang kapintasan at matuwid.  Hindi, hindi sa kanyang sarili.  Ang ibig nitong sabihin dito ay ito, na iniibig
ni Job ang Dios.  Siya ay taong lubos na espiritual na namumuhay ng malapit sa Panginoon at lumalakad
ng banal na buhay, nilalayuan ang masama at gumagawa ng mabuti.

Ngayon, alam natin ang pag-uusap na naganap sa langit sa pagitan ng Dios at ni Satanas.  Itong
kasaysayan ni Job ay alam na alam ng mga nagbabasa ng Biblia.  Sinabi ni Satanas sa Dios na ang tanging
dahilan kung bakit iniibig at kinatatakutan ni Job ang Dios ay dahil ibinigay ng Dios ang lahat kay Job sa
isang pilak na pinggan, sabi nga.  Ibig kong sabihin, sinong tao ang hindi mag-aangking iniibig ang Dios
kung ibibigay ng Dios ang lahat ng ninanasa ng kanyang puso?

Bagama’t sinabi ito ni Satanas dahil sa isang masamang layunin at sinabi ito upang magkaroon siya ng
pagkakataon upang tuksuhin si Job na magkasala, gayunpaman, kuhang-kuha ang kanyang punto.
Sapagkat ito ay tunay na totoo sa marami.  Madaling sabihin na iniibig natin ang Dios kapag nasa atin ang
lahat ng yaman at lahat ng kaginhawahan at lahat ng pera at lahat ng kaaliwan na maibibigay sa atin ng
buhay.  Kapag ang lahat ay tila maayos sa ating pamilya, madaling sabihin, “Iniibig ko ang Dios.”  Kung
minsan ay nakikisabay tayo sa pagbibigay ng panlabas na paggalang sa Dios, dumadaan sa lahat ng uri
ng pamamaraan ng pagsamba:  pananalangin, pagpunta sa iglesia, pagbabasa ng Biblia; at maganda rin
ang pakiramdam natin sa lahat ng ito.  Sa madaling salita, ang lahat ng ito ay hindi pabigat sa atin kapag
ang lahat ay nasa ibabaw.  At ang punto ni Satanas ay:  Alisin mong lahat ito kay Job, alisin mo ang
kanyang kayamanan at kanyang pamilya; gawin mong kaaba-aba ang buhay ni Job sa isa o ibang paraan,
at susumpain ka ni Job sa kanyang puso.  Iyan ay pagsasabing, dadaing siya at magrereklamo laban sa
Dios.  Magpapasan siya ng maliit na tipak sa kanyang balikat.  Titingnan niya ang iba ng may pagkainggit.
Sa madaling salita, susumpain niya ang Dios.

Anong gagawin natin kung lahat ng ito ay mangyari sa atin?  Ah, kuhang-kuha ang punto ni Satanas.

At sa dahilang ito pinahintulutan ng Dios si Satanas upang magpadala ng nakakasindak na sakit dito sa
Kanyang anak na itinala para sa atin sa kapitulong ito at sa ikalawang kapitulo.  Ito ay sinadya, syempre,
ng Dios, upang subukin ang tapat Niyang anak at upang dalisayin ang kanyang pananampalataya.  Sinadya
ito ni Satanas upang tuksuhin siya.

Sa isa at pareho ring araw, apat na pangyayari ang naganap na nag-iwan kay Job upang maging pulubi
sa isang saglit.  Una sa lahat, ang mga Sabeo, ang walang-awang grupo ng mga barbaro, ay sinalakay ang
bukirin ni Job at winasak ang kanyang mga pananim at ang kanyang taniman at pinagpapatay ang
kanyang mga lingkod pati ang mga baka at mga asno na nag-aararo doon.  Hindi pa nagtatagal nang
ibinalita ng alipin ang sakunang ito, ay dumating ang isa pa at nagsabing ang apoy ng Dios ay bumagsak
mula sa langit, at sinunog ang mga tupa at ang mga lingkod, at inubos sila.  Kaya ngayon ay nawala ang
bukirin ni Job, ang pinagkakakitaan niya, at lahat ng kanyang mga kawan at bakahan.  

Hindi pa nagtatagal pagkatapos nito, isa pang lingkod ang dumating upang ipabatid sa kanya na ang mga
Caldeo ay nagtatlong pangkat, tinambangan ang mga kamelyo, iyan ay, ang mga caravan na may dala
ng yaman ni Job.  Sinalakay nila ang mga kamelyo at tinangay ang mga iyon, at pinagpapatay ng talim
ng tabak ang mga lingkod.  At pagkatapos, ang panghuling dagok ay dumating, isang dagok na ganap na
nagpadapa kay Job.  Narinig niya ang balita tungkol sa kanyang mga anak.  Dumating ang isang lingkod
dala ang pinakamasama sa lahat ng balita.  Ang mga anak ni Job ay sama-samang kumakain at umiinom
ng alak, gaya ng kanilang nakaugalian, sa bahay ng kanilang kapatid na panganay.  At habang sila ay
naroon, biglang dumating ang isang malakas na hangin mula sa ilang, marahil ay isang buhawi,  hinampas
ang apat na sulok ng bahay, lumagpak ito sa mga kabataan, at pinatay ang bawat isa sa kanila. 
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Sa isang bagsakang pagsalakay, inalis ng Dios kay Job halos lahat ng tinatangkilik niya.  Isipin nang
minsan, kung kaya mo, nawala lahat ng pag-aari mo sa loob ng isang araw – hindi unti-unti, sa loob ng
ilang panahon, kundi sa loob ng isang araw.  Isipin na nawalan ka ng trabaho, ng bahay, ng pera sa banko
sa loob ng isang araw at naiwang halos walang natirang anuman.  At pagkatapos, sa ibabaw ng lahat ng
ito, isipin na nawala ang pinakamahalagang pag-aari sa lahat ng mga magulang na mananampalataya:
ang mismong mga anak mo.  Hindi isa sa kanila, na masakit na mismo, kundi lahat sila sa isang
pagkakataon!  

Alam mo, sinasabi sa atin ng Biblia na hindi tayo bibigyan ng Dios ng napakabigat na pasanin na hindi
natin kayang pasanin.  Ngunit kung titingnan natin ang anumang uri ng kabigatan na halos imposibleng
pasanin, masasabi nating iyan ay totoo kay Job.  At pagkatapos sa susunod na kapitulo siya ay ninakawan
din ng kanyang kalusugan.   Siya ay hinampas ng masakit na karamdaman.  Tiyak, kung mayroon mang
may dahilan upang sumpain ang Dios at mamatay, si Job iyon.  Ikaw at ako ay hindi maiisip kung gaano
ito kasakit kay Job.

Ngayon, hindi ko pinalalaki ang kasaysayan na sinasabi sa atin dito ng Kasulatan tungkol kay Job.  Ngunit
dapat nating maunawaan na si Job ay isang taong katulad mo at katulad ko.  Kung minsan mahirap para
lubos nating pahalagahan ang mga paghihirap na pinagdadaanan ng iba.  Mahirap makiramay sa kanila.
Mayroon sa atin, syempre, na nagdusa sa isang mas maliit na paraan at mauunawaan ng kaunti ang labis
na kapaitan ng puso at kaluluwa na dulot ng pagkawalang ito kay Job.  Subalit ang balita ay dumating
bilang isang malaking pagkabigla sa kanya.  Naiwan siyang ganap na walang laman, lubos na mahina,
manhid.  Ibig kong sabihin, binaluktot nito ang kanyang emosyon at iniwan siyang tuliro.  “Saan ako
pupunta mula dito?”

Ang kalungkutang iyon ay inihayag din sa atin, sa sitas na pinag-aaralan natin ngayon, talatang 20:
“Pagkatapos ay tumindig si Job, pinunit ang kanyang balabal, inahitan ang kanyang ulo, at nagpatirapa
sa lupa.”

Ang pagpunit sa balabal at pag-aahit ng ulo ay kapwa sinaunang kaugalian na nagpapahayag ng malaking
kahihiyan at kalungkutan.  At kapag nagdadalamhati, kadalasan, pinupunit ng isang tao ang kanyang
damit at kung minsan pa nga, nagsusuot ng damit-sako.  Gayundin naman, kapag nakakaramdam ang
isang tao ng ganap na pagtalikod at kalungkutan, kadalasang inaahit niya ang kanyang balbas at maging
ang buhok sa kanyang ulo.  Kapwa ito ginawa ni Job.  At pagkatapos, nang magawa ito, nagpatirapa siya
sa lupa at nanatili siyang nakadapa doon.  Ibig kong sabihin, saan pupunta ang isang tao kapag nasaktan
siya nang labis?  Hindi ba pinakamadaling sabihin ang:  “Sumpain ang Dios.”  At, “Gusto ko nang
mamatay!”

Nagpatirapa si Job sa lupa.  Ipinahayag niya ang kanyang lungkot at sakit.  At, walang pag-aalinlangan
dito, naramdaman niya sa kanyang puso na walang paraan upang matakasan niya lahat ng ito.  Sa kabila
ng lahat, hindi siya mapagtiis.  Subalit ang kanyang kalungkutan at pighati ay malayo sa pagsumpa sa Dios
at pagsasalita laban sa Kanya.  Ito ay malayo sa pag-aalsa at galit sa daang inakay siya ng Dios.  Ni
kasalanan man para sa anak ng Dios na mapighati kapag malubha siyang sinugatan ng Dios sa
pamamagitan ng kawalan.  Kundi dapat nating pansinin ang ginawa ni Job habang siya ay labis na
namimighati.  Habang siya ay nakahiga sa lupa, marahil ay halos inaasahang mamatay na lang siya,
gayunpaman, sinamba pa rin niya ang Dios.  Nagbigay-galang siya sa Dios.  Itinaas niya ang kanyang tinig
at kinilala ang kamay ng kanyang Dios sa nangyari ngayon sa kanyang buhay.  Iyan ay pagsamba, sa
kabila ng lahat.  Ito ay pagbibigay galang sa Dios at mapagpakumbabang pagpapasakop.  Ito ay pagkilala
sa ginawa ng Dios sa ating buhay.
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Ito ang ginawa ni Job, na nakita sa kapahayagang ginawa niya sa mga salitang pag-aaralan natin ngayon.
Nagawa niya ang kapahayagang ito dahil sa gawa ng biyaya ng Dios sa kanyang puso.  Tandaan, maaaring
si Job ay walang kapintasan at matuwid, ngunit ito ay totoo dahil lamang siya ay anak ng Dios na naligtas
sa dugo ng Tagapagligtas na darating.  Ang Espiritu ng Dios ay gumawa sa kanyang puso at ginamit sa
kanya sa pamamagitan ng pananampalataya ang gawa ng kaligtasan.  Kinilala ni Job na siya ay tinakpan
ng dugo ng Mesias na darating at, samakatuwid, isa siya sa mga anak ng Dios na minamahal at
pinahahalagahan ng Dios, isa na, sa Kanyang dakilang pag-ibig at kahabagan, ay ibinigay ng Dios ang
lahat ng mga bagay bilang pagpapala sa kanya.  Bilang anak ng Dios, naranasan niya ang kapatawaran
ng kasalanan at, samakatuwid, ang pakikipagkaibigan ng Dios.  Ang pakikipagkaibigang ito ay hindi
nakatali sa kanyang makalupang kayamanan at tinatangkilik, kundi kanya sa lahat ng panahon.  Sa
kayamanan, ngunit ngayon ay sa kahirapan din, ang Dios ay kanyang Dios, ang kanyang soberanong
kaibigan, na hindi siya iiwan.

Naniniwala si Job na ipapadala lamang sa kanya ng Dios ang kanyang kailangan, bilang isa na
pinagmamalasakitan ng Dios.  Sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang puso, nagpatirapa siya
at nagpakumbaba sa harap ng Dios na Makapangyarihan sa lahat at sinamba Siya.

Yaon bang biyaya ng Dios ay malinaw sa iyo?  Ito ba ay malinaw sa iyong puso at buhay?  Ginagawa ba
sa iyo ng Dios ang pananampalataya ni Job?  Sasambahin mo ba ang Dios kung Siya sa Kanyang
makapangyarihang kontrol sa lahat ng mga bagay ay kukunin sa iyo ang isang bagay o isang tao na
pinakamahalaga sa iyo?  Pararangalan ba natin Siya kung kukunin Niya sa atin ang ating bahay, ang ating
trabaho?  Magbibigay-galang ba tayo sa Kanya kung biglaan Niyang kukunin sa atin (o marahil ay hindi
biglaan) ang mahal sa buhay na iyon?  Tayo ba ay nasisiyahan, kahit akayin tayo ng Dios sa karamdaman,
sakit, o pagdurusa?  Kung iyan ay totoo sa atin, kung iyan ay totoo sa iyo, ito ay dahil lamang gumawa
ang Dios sa iyo sa pamamagitan ng tumutubos na gawa ng krus ni Jesu Cristo.

Ngunit ang pagsamba sa Dios, maging sa kahirapan, ay dumarating lamang kung iniingatan natin sa ating
puso ang ilang pangunahing katotohanan ng Salita ng Dios.  Ipinahayag ito ni Job sa kapahayagang ito:
“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.”

Ang unang katotohanang nalaman natin sa kapahayagang ito ay may kinalaman sa Dios mismo.
Ipinahahayag ito ni Job sa ikalawang parirala ng kanyang kapahayagan:  “Ang Panginoon ang nagbigay
at ang Panginoon ang bumawi.”  Ang kapahayagang iyon ay ayon sa batayan na lahat ng mga bagay sa
sanlibutang ito at sa ating buhay ay sa Dios.  Sila ay mga pag-aari Niya.  Tinanaw ni Job, at dapat din
nating tanawin,  ang lahat sa buhay na ito, lahat, ay sa Dios – hindi sa atin, kundi sa Dios – isang bagay
na ipinahihiram sa atin nang sandali, ngunit bagay na talagang sa Kanya.  Kung hindi, at kung hindi ito
pinaniwalaang totoo ni Job, ang kapahayagang ito ay hindi kailanman matatagpuan sa ating mga labi gaya
ng sa kanya.  Lalo na kapag ito ay kinuha sa atin.  Lahat ng mayroon tayo sa katunayan ay sa Dios.
Kasama na diyan ang ating mga anak.  Sinasabi iyan ng mang-aawit sa Awit 127, na ang ating mga anak
ay kaloob ng Dios sa katotohanan.  At na ito ay totoo ay malinaw rin saanman sa Kasulatan.  Hindi ba’t
ang Dios ang makapangyarihang Lumikha at Tagapag-alalay sa lahat ng mga bagay?  Hindi ba Niya
tinawag ang lahat ng mga bagay upang mabuhay?  Hindi ba patuloy na pinanghahawakan at
pinangangalagaan sila ng Dios sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan?  At hindi ba ito totoo maging
sa ating mga anak, na kakilakilabot at kamanghamanghang ginawa, tulad natin?  Sinasabi din iyan ng
mang-aawit sa Awit 50.  “Kung ako'y gutom,” sabi ng Dios, “sa iyo ay hindi Ko sasabihin, sapagkat ang
sanlibutan at ang lahat ng narito ay Akin.”  Pag-aari ng Dios ang lahat ng mga bagay.  Ang kayamanan
ng sanlibutang ito ay Kanya upang ibigay at sa Kanya upang bawiin ayon sa nais Niya.
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Iyan ang naghahatid sa atin sa ikalawang katotohanan na ipinahihiwatig sa kapahayagan ni Job. Kinikilala
ni Job na ang Dios ang may kapangyarihan at karapatan hindi lamang upang magbigay, kundi bumawi.
Binubuksan ng Dios ang Kanyang mga kamay at ang Kanyang mga nilikha ay pinakakain.  Kinukuha Niya
ang kanilang espiritu, at sila ay namamatay.  Ipinamamahagi ng Dios ang Kanyang mga pag-aari kanino
man Niya loobin, at binabawi rin Niya sila kapag Kanyang niloob.  Gayundin maging sa mismong buhay
natin.  Ang Dios ang nagbibigay ng buhay.  Mayroon Siyang karapatan at kapangyarihan na bawiin ito sa
atin.  Bakit?  Siya ay Dios.  Napakahalagang maunawaan natin na ito ay totoo!  Kung hindi, hindi natin
magagawa ang ganitong kapahayagan sa ating buhay.

At iyan ang huling batayan na nilalaman nitong kapahayagan ni Job.  Hindi talaga tayo nararapat sa
anumang natatanggap natin mula sa Dios sa buhay na ito.  “Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng
aking ina, at hubad akong babalik doon.”  Kinikilala ni Job na dumating siya sa mundong ito nang walang
anumang dala at wala rin siyang dadalhing anuman mula dito kapag siya ay namatay at bumalik sa alabok
kung saan siya nagmula.

Napakasalungat ng gayong kapahayagan sa ating laman.  Ang makasalanan nating laman ay mabilis
maghambog sa sarili nito, sa lakas nito, sa kakayahan nitong magkaroon ng yaman at pag-aari sa buhay
na ito.  Mayroong kaunti, o maging malaking pagmamataas na maaaring kasama ng ating nakamit sa
mundong ito.  Madaling tumingin sa ating mapakinabang o maimpluwensyang trabaho at ipagmalaki ang
ating mga nagawa.  Umuupo tayo at tinatantiya ang ating mga ari-arian, ang ating mga bahay, ang ating
makalupang kaginhawahan at anumang-mayroon-ka, at ipinagmamalaki natin ang ating mga nagawa.
Magaling ang nagawa natin para sa ating sarili, hindi ba?  Ganyan ang ating pagdadahilan kung may
kinalaman sa ating laman.  Nalilimutan natin na lumabas tayo sa sanlibutang ito na walang dala at ang
lahat ng natanggap natin habang daan mula sa ating pagkabata pataas – ang ating kalusugan, ang ating
kakayahan, ang ating trabaho, ang pera na kinikita natin, ang ating bahay, ang ating ari-arian, ang ating
katungkulan, ang ating kalagayan sa buhay – lahat ng ito ay mula sa kamay ng Dios.  Ibinibigay Niya ito
sa atin.  At kapag oras na upang iwan ang buhay na ito, at kung minsan kahit bago pa man, muli itong
babawiing lahat ng Dios sa atin. 

Ang buong tayo, at buong magiging tayo, ay kaloob ng Dios.  Ang buong ako ay utang ko sa Iyo.

Tunay na kailangan ng pananampalataya, ang pananampalataya ni Job, upang makita at maunawaan iyan.
At iyan ang pananampalataya na maghahatid ng gayong kapahayagan sa ating mga labi kung paanong
nagmula sa mismong mga labi ni Job.  

Mali bang bawiin ng Dios ang ipinahiram lamang Niya kay Job?  Hinding-hindi.  Sa halip, karangalan at
paggalang ay dapat laging ibigay sa Dios dahil ang Dios ang Dios ng Kanyang bayan – si Jehovah, ang
soberanong Kaibigan at Manunubos.  Sa ganyan, ibinigay ng Dios kay Job ang pinakadakila sa lahat ng
kaloob – ang kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan.  Iyan ay isang bagay na hindi natin
maiwawala bilang mga anak ng Dios.  Maiwawala natin ang lahat ng iba pa, ngunit mayroon tayong buhay
na walang hanggan.   Iyan ay sa atin. 

Kinuha ng Dios ang lahat ng iba pa sa buhay ni Job, ngunit hindi Niya iyon kinuha, di ba?  Malinaw na ito
ay totoo sa kapahayagan ni Job na ito ay kanyang pinaniniwalaan:  “Purihin ang pangalan ng Panginoon.”

Isa ba tayo sa mga anak ng Dios?  Kung gayon ay magagawa din natin ang ganitong kapahayagan.  At
nakarinig na ako ng kapahayagang iyan mula sa labi ng maraming banal.  Narinig ko na iyan mula sa isang
nasa banig ng karamdaman, na kinakain na ng kanser, at sinasabi ng taong iyon sa akin, “Ang Dios ay
mabuti.”  At narinig ko ang isang taong kumanta habang nakaratay sa banig ng kamatayan.  Nakarinig
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na ako ng mga banal na umaawit sa panahon ng matinding kalungkutan at kapighatian.  Sinasabi ng
bayan ng Dios sa pananampalataya:  “Purihin ang pangalan ng Panginoon.”  Walang magagawa si Satanas
sa anak ng Dios na hawak sa palad ng makapangyarihang Dios.  Ah, si Stanas ay nariyan.  Ang kanyang
mga panunukso ay tunay.  Ngunit kapag inilagay tayo sa pagsubok, ang bayan ng Dios ay hawak ng Dios
at ipinahahayag ang Kanyang pangalan.  Maging sa pinakamadilim na mga oras.  At si Satanas, nalaman
natin, ay isa lamang kasangkapan sa mga kamay ng makapangyarihang Dios.  Ang mga banal ay inihagis
sa mga madilim na bilangguan; ang mga banal ay inusig alang-alang sa ebanghelyo at namatay nang
nakangiti dahil hindi mananakaw sa kanila yaong walang hanggang pag-aari na kanila alang-alang kay Jesu
Cristo.  

At pagkatapos nariyan ang resulta nito.  “Sa lahat ng ito,” sabi sa atin sa talatang 22, “ay hindi nagkasala
si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ang Dios.”  Hinawakan ng Dios ang puso ni Job sa Kanyang
makapangyarihang kamay.  At bagaman, kapag binasa mo ang nalalabing bahagi ng aklat, ay dumaing
si Job sa Dios, hindi kailanman itinakuwil ni Job ang Dios.  Gaya ng sinasabi ni Santiago, “Mapalad siyang
nagtitiis.”  Pinagaling ng Dios ang mga sugat ni Job.  Binigyan siya ng Dios ng kapayapaan ng puso at
kaluluwa at sa huli ay napagtagumpayan ang kanyang sakit at pighati.  Pagkatapos ay ibinalik ng Dios kay
Job ng makasampung ulit kaysa sa binawi Niya sa kanya.  

At sa lahat ng ito, lalong nalaman ni Job na inaalalayan ng Dios ang mga paang nag-aatubili, at
ginagawang matatag na nakatayo ang mahina; ang mga nabibigatan, na nakayuko na sa pighati ay hawak
ng Kanyang lubos na mapagbiyayang kamay.  Dapat nating patotohanan iyan kasama ni Job.  Tulad sa
batang pagtitiwala sa Dios, mabuting kapwa tayo maghintay at umasa sa ating Dios.  Nalalaman Niya ang
mga kasakitan natin.  Nalalaman Niya ang ating pighati at kalungkutan.  May kamalayan Siya sa ating mga
kabigatan.  Bibigyan Niya tayo ng kagalakan; bibigyan Niya tayo ng kagalakan sa buhay na ito.  At
bibigyan Niya tayo ng isaandaang ibayo doon sa buhay na darating.  

Ang Dios ang nagbibigay at bumabawi sa buhay na ito.  Ngunit magbibigay muli ang Dios sa langit.  At
pagkatapos hindi na ito kailanman mababawi sa atin.  Purihin ang pangalan ng Panginoon!

___________________________________________

Manalangin tayo.  

Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa Iyo sa Iyong kahanga-hanga, nagbibigay-aliw na salita.  Nawa,
kami rin, tulad ni Job, ay kilalanin ang Iyong kamay sa lahat ng mga bagay.  Yumukod nawa kami sa Iyong
harapan at ipahayag din nawa namin, “Purihin ang pangalan ng Panginoon.”  Gabayan Mo po kami sa
aming buhay sa katiyakang iyon at sa kaaliwang iyon.  Alang-alang kay Jesus aming dalangin, Amen.


