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JOB 1 
“BAKIT NAGDURUSA ANG MATUWID?” 

NI REV RODNEY KLEYN   
 
Ngayon ay sisimulan natin ang serye ng mga mensahe sa aklat ng Job sa pamamagitan ng pagtingin sa 
kapitulo 1 ng Job. 
 
Hindi natin alam kung sino ang sumulat ng aklat na ito o kailan ito mismo isinulat.  Ito ang itinuturing na 
pinakamatandang aklat na naisulat sa Biblia, at pinaniniwalaang nangyari sa panahon ng mga 
patriyarkang sina Abraham, Isaac, at Jacob.  Ang lupain ng Uz, kung saan nagmula si Job, ay matatagpuan 
sa Silangan ng Canaan. 
 
Ang aklat ng Job ay tumatalakay sa matandang katanungan ng pagdurusa ng tao, subalit ito ba ay 
bumubuo ng pananaw ng isang mananampalataya.  Ang tanong ay hindi pangkalahatan, Bakit mayroong 
kasamaan dito sa sanlibutan?  Kundi sa halip, Bakit nagdurusa ang matuwid?  Bakit nagdurusa ang bayan 
ng Dios?   Sa huli, ito ay tanong tungkol sa Dios:  Bakit naghahatid ang Dios ng pagdurusa sa buhay ng 
Kanyang bayan? 
 
Bilang sagot sa tanong na ito, ang aklat ng Job ay nagpapakita ng kamangha-manghang aral ng Dios 
bilang ganap na soberano, na matuwid at mabuti sa lahat ng Kanyang hatid sa buhay ng Kanyang bayan.  
Dito sa wastong biblikal na pananaw sa Dios makikita natin ang sagot sa pagdurusa ng bayan ng Dios.  
Ang sagot ay hindi matatagpuan nang walang pagtukoy sa Dios, at hindi dapat magmula sa isang 
emosyonal na tugon sa sakit ng karanasan ng tao. 
 
Sa maraming paraan, ang unang kapitulo ng Job ay nagbibigay sa atin ng buod ng buong aklat.  
Ipinakikilala nito sa atin si Job, isang lalaking matuwid; sinasabi nito sa atin ang matinding pagdurusa na 
dumating kay Job; at ibinibigay nito sa atin ang mga susi sa pag-unawa sa mga pagdurusa upang tayo ay 
tumugon sa isang maka-Dios na paraan.   
 
Sa kapitulong ito makikita natin, una sa lahat, ang lalaking si Job. 
 
Inilalarawan ng talatang 1 ang katangian ni Job sa pagsasabing siya ay “walang kapintasan at matuwid.”  
Ito ay hindi nangangahulugan na si Job ay walang kasalanan, sapagkat malinaw na sinasabi sa atin ng 
Biblia na ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Dios.  Gayunman, ito ay 
nangangahulugan, na si Job sa espiritual ay may gulang na, at siya ay isang lalaking walang katulad sa 
kabanalan.  Siya ay lalaking may karangalan, na maselan sa kanyang paglakad kasama ng Dios.   
 
Ang pundasyon sa kabanalan ni Job ay ipinaliwanag sa mga sumusunod na salita ng talatang isa, “may 
takot sa Dios at lumalayo (o napopoot) sa kasamaan.”  Ang matakot sa Dios ay paggalang kung sino Siya, 
igalang ang Kanyang sinasabi, at yakapin ang Kanyang ginagawa.  Hindi ito panliliit sa takot ng isang 
nasisindak, kundi ang mapagmahal na paggalang ng isang anak sa kanyang ama, isang paggalang na 
naghahatid sa pagsunod.  Sa pagkatakot sa Dios, kinapootan ni Job ang masama, sapagkat lahat ng 
kasamaan ay laban sa Dios.  Naunawaan ni Job na hindi makapamumuhay ng dobleng buhay ang isang 
tao, kung kaya’t siya ay palagiang nakabantay sa kasalanan, namumuhay sa pagsisisi, at inilalayo ang 
kasalanan. 
 
Ang kabanalan ni Job ay lumalabas sa dalawang paraan sa kapitulong ito. 
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Una, si Job ay isang lalaking seryoso sa kanyang mga tungkulin sa pamilya.  Ang tunay na sukatan ng 
kanyang kabanalan ay kung paanong kumikilos ang isang lalaki sa kanyang pribado at pampamilyang 
buhay.  Sa harap ng madla ay maaari siyang magmukhang mabuti, ngunit paano siya mamuhay sa loob 
ng tahanan, at gaano kaseryoso siya sa kanyang mga tungkulin sa tipan? 
 
Si Job ay ama ng sampung anak na malalaki na, pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae.  Bagama’t 
ang mga anak na ito ay malalaki na at may kanya-kanya nang pamilya, malinaw na sila ay pamilyang 
malapit sa isa’t isa, na nais kasama ang isa’t isa, kung kaya’t sila ay may pampamilyang pagtitipon sa 
tahanan ng bawat isa.  Ito mismo ay nagsasabi ng paraan ng pagpapalaki ni Job sa kanila.  Sa tuwing 
nagkakaroon ng pagtitipon ang kanyang mga anak, sabi sa atin ng talatang lima, ginugugol ni Job ang 
araw sa paghahandog para sa bawat isa sa kanyang mga anak, at nananalangin para sa kanila, sapagkat, 
sabi ni Job, “Maaaring ang aking mga anak ay nagkasala, at sinumpa ang Dios sa kanilang mga puso.”  
Dalawang bagay ang kapansin-pansin sa mga salitang iyon ni Job.  1) Alam ni Job na ang kanyang mga 
anak ay makasalanan at madaling matukso, at 2) idinalangin sila kahit na hindi sila nakagawa ng 
anumang hayagang kasalanan – ang kanyang inaalala ay maging sa kanilang puso maaaring nagkasala 
sila laban sa Dios. 
 
Pangalawa, pinatunayan ni Job ang kanyang kabanalan sa paraan ng paghawak niya sa mga makalupa 
niyang ari-arian.  Si Job ay napakayamang lalaki.  Noong mga panahong iyon, ang yaman ng tao ay 
nasusukat sa pamamagitan ng kanyang mga lupain at mga pag-aari at sa bilang ng mga utusang 
naglilingkod sa kanya.  Sa talatang tatlo nalaman natin na si Job ay may 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 
1,000 magkakatuwang na baka, 500 babaeng asno, at naparakaraming mga lingkod kaysa sinuman sa 
lugar.  Siya ay kilala dahil sa kanyang yaman.  Ang yaman ay laging nagpapakita ng tukso ng paglayo sa 
Dios.  Ang Awit 62:10 ay nagbibigay-babala sa atin, “kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag 
ninyong ilagak doon ang inyong puso.”  Subalit hindi ito nangyari kay Job.  Kinilala niya na lahat ng 
mayroon siya ay ipinagkaloob sa kanya ng Dios (talatang 21 - ang Panginoon ang nagbigay) at bukas-
palad niya itong ginamit sa pagmamalasakit sa mga nangangailangan (Job 4:1-4 at 29:12-17).  Walang 
kasalanan sa pagiging mayaman ni Job, at si Job ay hindi nagkasala sa pagtatangkilik o paggamit ng 
kanyang kayamanan.  Ibang-iba sa napakaraming mayayaman ngayon.  Dahil may takot siya sa Dios, at 
kinapopootan ang kasamaan, naging napakaingat niya sa pagtataglay ng kanyang yaman. 
 
Ang kabanalan ni Job ay tumanggap din ng pagsang-ayon ng Dios.  Nang ang Dios mula sa langit ay 
tumingin sa tao, at nakita si Job, Siya ay nasiyahan.  Sa talatang 8, sinabi mismo ng Dios, na nagsasalita 
kay Satanas, “Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job?  Wala siyang katulad sa lupa, isang walang 
kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Dios at lumalayo sa kasamaan.”  Iyan ba ang masasabi 
ng Dios sa iyo?   
 
Sa pagtingin natin sa lahat ng sinabi tungkol sa lalaking si Job, makikita natin ang walang pagkakamaling 
kabanalan.  Inilalarawan ng Biblia si Job sa atin sa ganitong paraan, hindi lamang bilang isang huwaran 
na dapat nating tularan, kundi upang turuan tayo na ang bayan ng Dios, mga taong banal, ay magdurusa 
sa sanlibutang ito, upang turuan tayo na ang pagdurusa ay isang katotohanan sa bawat isang anak ng 
Dios.  Ang pagiging Cristiano at pagsampalataya kay Jesu Cristo ay hindi naglilibre sa iyo mula sa 
pagdurusa.  Isa sa mga sikat na kabulaanan ng ating panahon, ang kilalang ebanghelyo ng Kalusugan, 
Kayamanan, at Kasaganaan, ay ganap na mali dito, at nagbibigay sa mga Cristiano ng maling pag-asa.  
Ang mga pagpapala ng Dios sa mga naligtas ay wala sa anyo ng makalupang kasaganaan.  Ang kaligtasan 
ay hindi nangangahulugan na tayo ay pinalaya mula sa mga pasakit ng buhay.  Si Job ay isang lalaking 
matuwid, na may takot sa Dios, gayunman naranasan niya ang walang katulad na pagdurusa sa kanyang 
buhay.   
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Ang unang pagdurusa na dumating kay Job ay bigla at lubhang malaki.  Sa loob ng isang araw, si Job ay 
nahubaran ng kanyang yaman at naulila ng sampu niyang anak.  Sa Job 1 mayroon tayong detalyadong 
pangyayari ng pagdurusa ni Job, habang sunud-sunod na dumarating ang mga sugo upang sabihin kay 
Job na nawala na ang lahat sa kanya.   
 
Itong madulang paglalarawan ay nakalagay sa kapaligiran ng talatang 13, na nagsasabi sa atin na sa araw 
na ito ang mga anak ni Job ay nagkakatipon sa bahay ng kanilang kapatid na panganay kumakain at 
umiinom ng alak.  Habang sila ay kumakain at nagkakasiyahan, gaya ng inaasahan natin, si Job ay 
nakaluhod at nanalangin para sa kanila.  Kung titingin tayo sa labas ng bintana ni Job, makikita natin ang 
kanyang mga utusan na abalang nag-aararo kasama ng mga baka, at makikita natin ang mga asno na 
tahimik na nanginginain sa damuhan, makikita natin ang mga kawan ng puting tupa sa gilid ng burol, at 
maririnig natin ang mga tagapaglingkod na nagmamadaling magkarga sa mga kamelyo ng isa pang 
iluluwas na dadalhin sa kabila ng mga bundok.  Ang lahat ng mga pag-aari ni Job ay maayos ang takbo.  
Ito ay isang pangkaraniwang araw. 
 
Bigla na lang, may kumatok sa pinto ni Job na babago magpakailanman sa kanyang buhay.  Masasamang 
balita ang sunud-sunod na natanggap ni Job.  Isang sugo ang nagsabi sa kanya na inatake ang kanyang 
mga utusan na gumagawa sa bukid; ang mga asno at baka ay ninakaw lahat, at lahat ng mga utusan ay 
pinatay.  Ang sumunod na sugo ay nagsabi tungkol sa apoy mula sa langit na sumunog sa mga kawan ng 
tupa at kanilang mga pastol.  Ang pangatlo ay tungkol sa pag-atake ng mga Caldeo kung saan ang mga 
kamelyo ay ninakaw, at ang mga utusan ay pinatay.  At, habang sinisikap ni Job na unawain ang lahat ng 
ito, ang ikaapat na lingkod ay dumating upang isambulat ang balita ng biglaan at trahedyang 
pagkamatay ng lahat niyang mga anak sa isang malakas na hangin na nagpasabog sa bahay ng kanyang 
panganay na anak kung saan sila ay nagkakainan.   
 
Kailangan nating huminto sandali dito at ilarawan ang tagpo.  Isipin mo na lang! Hindi, sasabihin mo, 
“Hindi ko maisip.”  Maingat na ibinigay sa atin ng Biblia ang detalye upang magkaroon tayo ng 
pagkaunawa sa kalubhaan at pagiging bigla ng mga kalamidad na ito.  Lahat ng kanyang pinaghirapan ay 
nawala sa isang iglap at ang kanyang puso ay nawalan ng laman sa pagkawala ng lahat niyang mga anak.  
Lahat sa loob ng isang araw.  Isang mapangwasak na dagok! Nailalarawan natin si Job na nahihilo habang 
tinatanggap niya ang balita, manhid na nakaupo at di-makapaniwala, umiiyak na nakasubsob ang mukha 
sa unan.  Si Job, tulad natin, ay isang tunay na tao.  Isang taong may damdamin ding katulad natin.  Hindi 
siya isang di-pangkaraniwang tao.  Inilalarawan ng talatang 20 para sa atin ang matinding pighati ni Job; 
mababasa natin, “Tumindig si Job, pinunit ang kanyang balabal, inahitan ang kanyang ulo, nagpatirapa sa 
lupa.”  Siya ay isang taong wasak.  Narito ang isang lalaking sinaksak ng sakit. 
 
Tumindig siya – iyan ay nagpapahiwatig na siya ay bumagsak sa lupa dahil sa balita.  Ngayon ay tinalupan 
niya ang kanyang  sarili sa lupa.   
 
Pinunit niya ang kanyang balabal.  Ang balabal ay panlabas na kasuotan, ang malinis at mainit na 
pantakip sa katawan, ang nagpapakilala sa iyo sa iba – ang pinakamaganda mong damit.  Ang pagpunit 
sa balabal ay kilos ng isang taong labis na nagdadalamhati, ang pagpapahayag ng panlabas na pighati at 
pagkawasak.   
 
Inahitan niya ang kanyang ulo.  Ang buhok sa Biblia ay laging nagpapakita ng dangal ng isang tao.  Ang 
pag-aahit ng ulo, samakatuwid, ay isang simbolo ng pagkawala ng lahat ng pansariling dangal. 
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At nagpatirapa siyang muli sa lupa.   
 
Marahil alam ng ilan sa atin ang ilan sa mga sakit ni Job, ngunit duda ako na sinuman ay nakaranas ng 
gayong kawalan sa loob ng isang araw.  Ang Biblia ay nagtuturo sa atin dito ng isang napakahalagang 
aral.  Ang bayan ng Dios ay nagdurusa nga, at kung minsan ang kanilang pagdurusa ay matindi at labis.  
Gaya ng sasabihin ni Job pagkatapos, sa Job 14:1-2:  “Ang tao, na ipinanganak ng babae ay may kaunting 
araw, at puno ng kaguluhan.  Siya'y umuusbong na gaya ng bulaklak, at nalalanta; siya'y nawawalang 
gaya ng anino, at hindi namamalagi.”  Ang pighati at sakit ay bahagi ng ating buhay dito sa sanlibutan at 
sa kanilang sarili ay hindi mali.  Talatang 22, “Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job.”  Ang mga 
kaguluhan ay darating sa ating buhay na wawasak sa atin at magpapahina sa atin.  Ito ang katotohanan 
ng Salita ng Dios dito. 
 
Ngunit bakit?  Kung nakabukas ang inyong mga Biblia sa Job 1, mapapansin ninyo na nilaktawan ko ang 
mga talatang 6-12.  Sinadya ko iyang gawin, dahil nais kong makita muna ninyo ang pagdurusa ni Job 
mula sa kanyang makalupang pananaw.  Sa pagitan ng mga talatang iyon, masusulyapan natin ang langit 
at ang pag-uusap ng Dios at ni Satanas, ngunit hindi iyan nakita ni Job, kung kaya’t sa pananaw ni Job 
walang sagot sa tanong na bakit? 
 
At iyan ang una at pinakamahalagang bagay na dapat nating maunawaan kapag dumaraan tayo sa mga 
pagsubok at mga pagdurusa sa buhay.  Mula sa ating pananaw, laging walang sagot.  Hindi laging 
sinasabi sa atin ng Dios ang dahilan ng ating pagdurusa.  Oo, may mga dahilan, makikita natin kung ano 
ang ilan sa mga iyon sa ilang sandali, ngunit tiyak sa ating kalagayan, at mula sa makalupang pananaw, 
hindi natin malalaman at hindi laging malalaman ang mga dahilan at layunin ng Dios.  Mayroong bahagi 
nito na laging nakatago sa atin, natatakpan ng hiwaga ng kalooban ng Dios. 
 
Sa huli, ito ang pangunahing aral sa aklat ng Job.  Nang dumating ang mga kaibigan ni Job at sinabi sa 
kanya na maaaring may kasalanan sa kanyang buhay na siyang dahilan ng kanyang pagdurusa, si Job ay 
nagsimulang magsiyasat nang malalim sa dahilan ng kanyang pagdurusa at inilagay ang tanong sa Dios, 
at sa wakas sinagot siya ng Dios sa pamamagitan ng saway.  Sa Job mga kapitulo 38-41 si Job ay 
tinatanong ng Dios at tinutulungan upang maunawaan ang kanyang lugar bilang tao lamang sa harapan 
ng Dios.  Tanong ng Dios, “Nasaan ka nang ilagay Ko ang mga pundasyon ng lupa?” at nagpatuloy sa 
pamamagitan ng sunud-sunod na tanong sa parehong paraan, pinatatamaan ang kababaan ng tao, 
binibigyang-diin kay Job na napakaraming bagay ang hindi alam ng tao at hindi kayang gawin ng tao, na 
alam ng Dios at kayang gawin. 
 
Panghuli, sa kapitulo 40:2, sinabi ng Dios kay Job, “Ang mapaghanap ng kamalian ay makikipagtalo ba sa 
Makapangyarihan sa lahat?”  Ang pinagkumbabang Job ay tumigil sa paghingi ng mga sagot mula sa Dios 
sa kanyang matinding paghihirap, at sinabing, “Narito, ako'y walang kabuluhan; anong isasagot ko sa 
iyo?  Aking inilalagay ang aking kamay sa bibig ko,  minsan ay nagsalita ako, at hindi ako tutugon; 
makalawa, at hindi na ako magpapatuloy.”  At pagkatapos muli, sa dalawa pang kapitulo ang Dios ay 
nagpatuloy upang ihambing ang sarili Niyang makapangyarihang lakas sa kawalang-kakayahan ni Job, 
hanggang sa wakas ay ipinahayag ni Job na ang mga paraan ng Dios ay lubos na kamangha-mangha 
upang maunawaan niya.  Sabi niya, “Narinig kita sa pakikinig ng tainga, ngunit ngayo'y nakikita ka ng 
aking mata, kaya't ako'y namumuhi sa sarili ko, at nagsisisi ako sa alabok at mga abo” (Job 42:5-6). 
 
Ang kapansin-pansin, sa buong aklat ng Job, ay hindi sinagot ng Dios saanman ang mga tanong ni Job.  
Hindi Niya sinabing, “Job, narito ang dahilan kung kaya’t ikaw ay nagdusa.”  Sa halip, sa pagdurusa ni 
Job, sinagot Niya si Job sa pamamagitan ng Kanyang sarili.  Binigyan Niya si Job ng malakas at mataas na 
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teolohiya.  At ito ang karunungan para sa mananampalataya sa kanyang pagdurusa – hindi ang sagot sa 
kung bakit kailangan kong magdusa sa isang partikular na paraan, kundi sino ang Dios? 
 
At ngayon, balikan natin ang kapitulo isa, makikita natin ang ikalawang dahilan para sa ating pagdurusa:  
ang pagka-soberano ng Dios.  Bakit nagdusa ni Job?  Dahil soberano itong niloob ng Dios.  Nakikita natin 
ito, lalo na, sa pakikipag-usap ni Satanas sa Dios, kung saan ang Dios ang nanguna sa pagtatanong kay 
Satanas, Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job?  Ang Dios ang nagsimula, at hindi si Satanas, ng 
pagdurusa ni Job.  At kinilala mismo ni Satanas ang pagka-soberano ng Dios nang sabihin niya sa Dios, 
“Ngunit pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya.”  Hindi kaya 
ni Satanas na mag-angat man lamang ng kanyang daliri upang galawin si Job, hiwalay sa soberanong 
kalooban ng Dios.  Iyan ay malinaw din sa pagkokontrol ng Dios sa mga detalye ng mga pagsubok ni Job.  
Una ay sinabi ng Dios kay Satanas, “Ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan, subalit 
huwag mo lamang siyang pagbubuhatan ng iyong kamay,” at pagkatapos, “Siya'y nasa iyong kamay; 
ingatan mo lamang ang kanyang buhay.”  Si Satanas ay binigyan ng pahintulot upang maging 
tagapagpatupad ng pagdurusa ni Job, ngunit naglagay ang Dios ng hangganan sa kung ano ang maaari at 
di niya maaaring gawin kay Job.  At ang sinasabi nito sa atin ay malapit na may kinalaman ang Dios sa 
mga detalye ng ating pagdurusa.  Maaaring may kilala kang nagpaplano ng masama laban sa iyo, 
maaaring ikaw ay nagkasakit, subalit ang taong nanakit sa iyo at ang karamdaman na nagpapahirap sa 
iyong katawan ay kapwa itinakda ng soberanong kontrol ng Dios.  Hindi ipahihintulot ng Dios na tayo ay 
tuksuhin o subukin nang higit sa ating makakaya. 
 
Isa pang dahilan sa ating pagdurusa ay ang pagsubok sa ating pananampalataya.  Tiyak na nais tayong 
subukin ni Satanas.  Ang kanyang paratang ay may takot lamang si Job sa Dios dahil sa mabubuting 
bagay na ipinagkaloob sa kanya ng Dios.  Sabi ni Satanas sa Dios, “Natatakot ba si Job sa Dios nang 
walang kapalit?  Hindi ba't binakuran mo siya at ang kanyang sambahayan, at ang lahat ng nasa kanya sa 
bawat dako?  Pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay, at ang kanyang mga pag-aari ay dumami 
sa lupain.   Ngunit pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya, 
at susumpain ka niya nang mukhaan.”  Ang diwa ng paratang ni Satanas ay hindi tunay ang 
pananampalataya, na ang tao ay naniniwala at nagtitiwala at sumasamba sa Dios dahil lamang 
pinagkalooban sila ng Dios ng mabubuting bagay.  Na ang pananampalatayang ipinagkaloob ng Dios sa 
atin sa pamamagitan ng gawa ng Kanyang Espiritu Santo ay hindi lubos na matibay upang mapagtiisan 
ang mga pagsubok sa buhay.  Subalit sa mga pagsubok ng Kanyang bayan ay iba ang pinatunayan ng 
Dios.  Inilalagay Niya tayo sa mga pagsubok upang dagdagan ang ating pananampalataya, upang gawin 
itong mas matibay sa pamamagitan ng mga kaguluhan.  Isa sa mga paborito kong talata sa aklat ng Job 
ay matatagpuan sa kapitulo 23 talatang 10, kung saan ay sinabi ni Job, “Ngunit nalalaman niya ang daang 
nilalakaran ko; kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto.”  Ang mga pagsubok ay 
ipinadadala ng Dios upang tayo ay palakasin, upang gawin tayong may gulang, upang dalisayin tayo, 
upang madagdagan ang ating pananampalataya sa Kanya.  Sa tuwing ang mananampalataya ay 
dumadaan sa pagsubok palagi niyang matatagpuan na ang Dios sa pamamagitan ng Kanyang biyaya ay 
nagbibigay ng kinakailangang lakas.  Gaya ng sinabi ng Dios kay Pablo, na huminging palayain mula sa 
kanyang pagsubok, “Ang Aking biyaya ay sapat na.”  Ang mananampalataya ay lalabas na mas malakas 
sa isang banda.  Sisikapin si Satanas na tayo ay ugain at tuksuhin tayo upang talikuran ang Dios, subalit 
hindi tayo iiwan ng Dios, at sa pamamagitan ng pagsubok ay lalo tayong ilalapit sa Kanya. 
 
At iyan ay nagtuturo sa atin sa isa pang dahilan ng ating pagdurusa – ang kabutihan ng Dios.  Sa Kanyang 
pagka-soberano, ang Dios ay laging mabuti at mahabagin sa Kanyang bayan.  Itinuturo sa atin ni Jesus na 
wala ni isang hibla ng buhok ang mahuhulog mula sa ating ulo nang di ayon sa kalooban ng makalangit 
nating Ama.  Ang mga pagsubok na nararanasan natin ay nagmumula sa ating Ama.  Kung minsan sila ay 
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ipinadadala upang paluin tayo, sa ibang pagkakataon naman sila ay ipinadadala upang palakasin tayo, 
ngunit palagi silang ipinadadala mula sa mapagmahal na kamay ng Dios.  Hindi natin dapat akalain na 
nagnanais ang Dios ng masama laban sa atin, at sa tuwing iisipin natin, iyon ay makasalanang tugon sa 
mga pagsubok na ipinadadala ng Dios.  Sa Awit 77 tinatanong ng mang-aawit ang kabutihan ng Dios, 
“Magtatakuwil ba ang Panginoon magpakailanman?  At hindi na ba muling masisiyahan?  Ang kanya 
bang tapat na pag-ibig ay huminto na magpakailanman? Ang kanya bang mga pangako sa lahat ng 
panahon ay nawakasan?  Nakalimot na ba ang Dios na maging mapagbiyaya?  Sa kanya bang galit ay 
isinara niya ang kanyang awa?  (Awit 77:7-9).  At pagkatapos ay sinabi niya, Hindi, ang mga tanong na 
iyon ay nanggaling sa aking paghihinagpis, mula sa makasalanan kong kalikasan.  Ang pangako ng Dios 
ay, “sa lahat ng mga bagay ang Dios ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya” (Rom. 8:28).  
Ito ang mga bagay na dapat nating paniwalaan, sa pamamagitan ng pananampalataya, at darating 
lamang sila kung may wasto tayong pananaw sa pagka-soberano ng  Dios. 
 
Kung gayon, anu-ano ang mga dahilan kung bakit nagdurusa ang matuwid?  Hindi natin laging alam ang 
mismong mga dahilan, subalit alam natin na ang Dios ay Soberano, na ang Dios ay mabuti at 
mapagmahal, at gagamitin Niya ang mga iyon para sa espiritual nating kapakinabangan at paglago sa 
biyaya. 
 
At yamang nalalaman at sinasampalatayanan ang mga bagay na ito, matututo tayong tumugon gaya ng 
ginawa ni Job sa dulo ng kapitulong ito, sa talatang 21.  Sabi ni Job, “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 mga salitang ito kinikilala ni Job ang pagka-soberano, ang pagiging makatuwiran, at ang kabutihan ng 
Dios.  Ang kanyang tugon ay tugon ng pagsamba, kung saan siya ay nagpatirapa sa harapan ng Dios, 
ipinako ang kanyang mga mata sa walang hanggan, at kinikilala na ang lahat na minsang tinamasa niya 
ay kaloob sa kanya, hindi isang bagay na nararapat sa kanya.  Pumarito siya dito sa sanlibutan na hubad 
at walang laman, at aalis siya sa gayon ding paraan, at sa pagitan ang Panginoon ay nagbibigay at 
bumabawi, ayon sa Kanyang soberanong kabutihan.  At dahil dito, si Job ay sumamba! 


