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JOB 3 
“MGA SALITANG MALUNGKOT MULA SA ISANG TAONG KAHABAG-HABAG” 

NI REV RODNEY KLEYN 
 
Sa pag-aaral natin sa aklat ng Job sumapit tayo ngayon sa kapitulo 3. 
 
Sa dalawang unang kapitulo ipinakilala sa atin si Job, isang lalaking napakayaman, at kasabay nito ay 
isang taong matuwid na may takot sa Dios at napopoot sa masama.  Nalaman din natin ang tungkol kay 
Satanas, na nagsabing natatakot lamang si Job sa Dios dahil sa lahat niyang kayamanan.  Nakita rin natin 
ang matinding pagdurusa ni Job, una sa pagkawala ng lahat niyang yaman, pagkatapos ay ang sampu 
niyang anak, pagkatapos ang kanyang kalusugan, at panghuli ay nawala ang suporta ng kanyang asawa.  
Nalaman din natin ang kahanga-hangang katotohanan ng pagka-soberano ng Dios, kapwa sa pakikipag-
usap ng Dios kay Satanas, at sa magandang kapahayagan din na ginawa ni Job bilang tugon sa kanyang 
pagdurusa. 
 
Ipinagpapatuloy ng kapitulo 3 ang kasaysayan ni Job at ang mga sumunod niyang salita.  Sa loob ng 
pitong araw si Job ay tahimik na nakaupo sa kanyang pighati kasama ang tatlo niyang kaibigan na 
nagmamasid.  Ngayon, ibinuka niya ang kanyang bibig at nagsalita, hindi lamang sa kanyang mga 
kaibigan, kundi pangunahin sa Dios. 
 
Ito ay isang kapitulong napakahirap ituring.  Ang mga salita ni Job ay napakadilim at negatibo.  Sa 
palagay ko ay medyo madali nating mauunawaan ang sinasabi ni Job, ngunit hindi natin palaging alam 
kung ano ang gagawin dito, at natutukso tayong laktawan ito at pumunta sa ibang mga kapahayagan ng 
pananampalataya ni Job sa bandang huli ng aklat.  Subalit ito ay kinasihang Salita ng Dios, kung kaya’t 
kapaki-pakinabang na pag-aralan natin ito. 
 
Ang pangunahing bagay na matututuhan natin mula sa kapitulong ito ay kahit ang pinakamalakas na 
mananampalataya ay nanghihina din at nalulungkot, na walang bagay tulad ng pagiging napakagaling na 
Cristiano.  Iyan ang lumalabas sa kapitulong ito – malinaw na malinaw.  
 
Una natin itong makikita sa sinabi ni Job.  Ano ang sabi ni Job? 
 
Sinimulan ni Job ang kanyang salita sa pamamagitan ng pagsumpa sa araw ng kanyang kapanganakan.  
Bilang buod, sabi niya, 
 
 “Maglaho nawa ang araw na iyon.  Magdilim nawa ang araw na iyon! Huwag nawang hanapin iyon ng 
Diyos.  Sumpain nawa iyon.  Burahin nawa iyon mula sa talaan ng kasaysayan.  Sana’y hindi na iyon 
nagsimula.  Iyon ay isang kabiguan, sapagkat sa halip na hadlangan nito ang aking pagsilang, binigyan 
ako nito ng buhay.” 
 
Pagkatapos ay nagpatuloy si Job sa pagsasabi na mas mabuti pa sanang namatay na siya nang siya ay 
bata pa.  Muli, sa pagbubuod, ang mga ito ang kanyang salita, 
 
 “Bakit hindi pa ako namatay nang ako'y isilang?  Bakit tinanggap akong buhay sa kandungan ng aking 
ina, bakit inalagaan niya ako noong ako’y bata pa?  Bakit hindi pa ako nalaglag bago malaman ng kahit 
sino na ako’y nabubuhay, o inilibing tulad ng batang patay nang isilang na hindi nakakita ng liwanag?” 
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Pagkatapos ay sinabi sa atin ni Job kung bakit niya sinabi ang mga bagay na ito.  Ang kamatayan, sabi 
niya, ay higit na may panghalina kaysa buhay.  Ipinapalagay niyang mahusay ang kamatayan, tinatanaw 
bilang isang lugar ng kapahingahan, ang dakilang tagapagpareho, at kalayaan.  Sabi ni Job,  
 
 “Nahihimlay at natatahimik na sana ako, ako sana'y natutulog; nagpapahinga na sana ako kasama ng 
mga hari at ng mga tagapayo ng daigdig.  Doon ang masama ay tumitigil sa paggambala, at doo'y ang 
pagod ay nagpapahinga.  Doon ang mga bilanggo ay sama-samang nagiginhawahan, hindi nila naririnig 
ang tinig ng nag-aatang ng pasan.  Ang hamak at ang dakila ay naroroon, at ang alipin ay malaya sa 
kanyang panginoon.” 
 
Ang mga salitang ito ni Job ay nagpapahayag ng kalungkutan.  Ang mga salitang ito ni Job ay hindi 
ipinahayag nang padaskul at wala sa loob.  Hindi sila mga salita ng isang nakakadama lamang ng 
kalungkutan sa loob ng isang araw o higit pa.   Kundi si Job ay nakaupo sa matinding paghihirap at sakit 
at pinag-iisipan ang kanyang kalagayan nang isang linggo na ngayon, at sa kapitulong ito maingat niyang 
pinagsama-sama ang kanyang iniisip sa isang mahabang pananalitang patula, at ito ang kinalabasan.  
Sino ang magsasabing, “Sana’y hindi na ako ipinanganak,” o “ang kamatayan ngayon ay mas mabuti 
kaysa buhay,” kundi isang taong namimighati?  May problema kay Job.  Sa pangkalahatan, hindi ganito 
magsalita ang isang mananampalataya. 
 
Nakikita rin natin ang kalungkutan ni Job sa kanyang ninanasa.  May matinding pagnanasa si Job na 
mamatay.  Ipinahahayag niya ito sa mga talatang 21 at 22.  Iyon ay pananabik ng isang taong gutom sa 
pagkain o ng uhaw na tao sa tubig.  Sinabi niya na nananabik siya sa kamatayan, ngunit hindi ito 
dumarating.  Na hinahanap niya ito tulad ng isang taong naghuhukay ng nakatagong kayamanan.  
Magagalak siyang makakita ng libingan, ikagagalak niya ito, ngunit hindi niya ito matagpuan.   
 
Muli, ang pagnanasang ito ni Job ay nagpapahayag ng lalim ng kanyang kalungkutan.  Wala siyang 
nakikitang kagalakan sa buhay at ang kamatayan ay nakikita bilang pagtakas.  Nang likhain tayo ng Dios, 
nilikha Niya tayo na may natural na pagnanasang mabuhay, na ingatan ang sarili nating buhay.  Mayroon 
tayong pag-ayaw sa kamatayan.  Sinasabi ng Efeso 5:29, “Sapagkat walang sinumang napoot sa kanyang 
sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito.”  Iyan ay paglalarawan kung ano ang karaniwang 
pananaw ng tao sa buhay at iniingatan ang kanyang sarili.  Subalit si Job, ngayon, ay lubhang malungkot 
kaya’t nananabik siyang mamatay. 
 
Lagi bang mali ang magnais na mamatay?  Hindi, mayroong dalawang wastong dahilan sa Biblia upang 
naising lumaya mula sa buhay na ito. 
 
Isang dahilan ay upang maligtas, hindi mula sa mga sakit at paghihirap ng buhay na ito, kundi sa mga 
espiritual na pakikipagbaka sa kasalanan.  Sa Roma 7, matapos ilarawan ni Pablo ang sarili niyang araw-
araw na pakikipagbaka sa kasalanan, sinabi niya, “Kahabag-habag na tao ako! Sino ang magliligtas sa 
akin mula sa katawang ito ng kamatayan?”  Nais niyang mamatay upang maligtas mula sa patuloy at 
nakakapagod na pakikipagbaka sa kasalanan. 
 
Ang isa pang dahilan kaya nais ng isang mananampalataya na mamatay ay nais niya ng mas mayaman at 
malapit na pakikipag-ugnayan kay Cristo.  Ito ang tinutukoy ni Pablo sa Filipos 1 nang sabihin niyang nais 
niyang umalis at makasama si Cristo, sapagkat ito'y higit na mabuti, at nang ilarawan niya ang 
kamatayan bilang pakinabang para sa anak ng Dios.  Ang pakinabang ng kamatayan ay ito, ang 
makasama ang Panginoon, ang makita siya ng mukhaan, at makilala Siya bilang Siya. 
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Ngunit sa likod ng pagnanasa ni Job dito sa kamatayan hindi natin nakikita alinman sa mga dahilang ito.  
Siya ay pagod na lamang sa buhay, dahil sa kanyang mga problema, at hindi nagsasabi ng pakinabang ng 
kamatayan dito tungkol sa buhay na walang hanggan.  Siya sa katunayan ay nagkakamali tungkol sa 
kamatayan.  Hindi iyon kapahingahan sa lahat.  Hindi iyon ang dakilang tagapagpareho.  Hindi iyon 
kalayaan mula sa pagkabihag sa lahat.  At sa bandang huli sa aklat ng Job, nagbago ang kanyang 
pananaw, ngunit dito, mayroon siya nitong napakadilim at maling pagnanasa sa kamatayan.  At ang 
ipinapakita nito ay ang kanyang malubhang kalungkutan. 
 
At nakikita rin natin ang kalungkutan ni Job sa kanyang hinihiling, sa kanyang pagtatanong, na nakatuon 
hindi sa kanyang mga kaibigan, kundi pangunahin sa Dios.  Makikita mo ang kanyang mga tanong sa mga 
talatang 20 at 23.  Nagtatanong si Job sa talatang 20, “Bakit binibigyan ng liwanag ang nasa kahirapan, at 
ng buhay ang kaluluwang nasa kapighatian?”  At pagkatapos sa talatang 23, “Bakit ang liwanag ay 
ibibigay sa taong ang daan ay nakatago, at ang taong binakuran ng Dios?”  Tinatanong ni Job, “Kung 
tatapusin lamang ng Dios ang lahat para sa akin ngayon, kung gayon bakit hindi Niya ginagawa?  Bakit 
pinatatagal pa Niya?  Bakit kailangan kong magpatuloy sa matinding paghihirap?  Kung ang Dios ay 
soberano, bakit pinahihintulutan Niya ang sakit na ito?” 
 
Sa pagtatanong ng mga tanong na ito ipinahahayag ni Job ang pangungahing bahagi ng kanyang 
pagdurusa.  Ang sinasabi ni Job at ninanasa at hinihiling ay kapahayagan lamang ng isang malalim na 
karanasan, ang karanasan ng nag-uumapaw na kalungkutan at sakit sa kaluluwa.  Sa talatang 20 sinasabi 
niya sa atin na siya ay “kaluluwang nasa kapighatian” (t. 20).  Ang kaluluwa ng tao ang espiritual na 
aspeto ng kanyang pagkatao, ang bahagi natin na nagpapaiba sa atin mula sa mga hayop, ang bahagi na 
gumagawang posible upang tayo ay mamuhay sa isang relasyon sa Dios.  Nang sabihin ni Job na ang 
kanyang kaluluwa ay nasa kapighatian, ibig niyang sabihin ay wala siyang karanasan ng pag-ibig ng Dios 
sa kanya.  Ito ay inilarawan niya sa talatang 23 nang sabihin niya na ang kanyang daan ay nakatago at 
binakuran siya ng Dios.  Ito ang nagpapatindi sa kanyang pagdurusa.  Sa talatang 25 ay sinabi niya, “Ang 
bagay na aking kinatatakutan ay dumarating sa akin.”  Ang takot na iyon ay hindi lamang pagkawala ng 
lahat niyang tinatangkilik at pamilya at makalupang relasyon, kundi ang pagkawala ng pakikipag-
ugnayan sa Dios.  Nang pumunta siya sa Dios sa pamamagitan ng kanyang mga tanong, ang Dios ay isang 
pader.  Nararamdaman niyang siya ay nakulong sa isang malalim at madilim na hukay na walang daan 
palabas – ang Dios, sabi niya, ay binakuran ako, ako’y nakulong.  Maaari niyang tanggapin ang pagkawala 
ng kanyang mga anak at ang pagkawala ng kanyang kalusugan, ngunit ngayon sa paglapit niya sa Dios, 
mayroong matinding kadiliman at katahimikan.  Inalis ng Dios ang Kanyang mapagbiyayang presensya, at 
si Job ay nahulog sa isang malalim at madilim na espiritual na balon.  
 
Kapag ang isang mananampalataya ay dumaraan sa matinding kalungkutan, iyon mismo ang kanyang 
karanasan.  Walang kagalakan sa buhay, nararamdaman niyang nakakulong siya sa mga pangyayari sa 
kanya, at tila hindi siya pinapansin ng Dios. 
 
Kahit na, sa paningin natin, ang mga bagay na ito ay hindi totoo, ganito mismo ito nakikita ng isang 
taong labis na nalulungkot.   
 
Dapat nating malaman at maunawaan na maraming mananampalataya ang makakaranas at nakakaranas 

nito sa buhay.  Nauunawaan natin na si Job ay isang mananampalataya dito. 

Ito rin ang lalaking sinabi ng Dios na, “wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid 
na lalaki na may takot sa Dios at lumalayo sa kasamaan?”  Ito ang lalaking nagpahayag pagkatapos na 
mawala sa kanya ang lahat, “ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi; purihin ang 
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pangalan ng Panginoon.”  Ito ang lalaking nagsabi sa kanyang asawa, na nagsabi sa kanyang sumpain mo 
ang Dios at mamatay ka na, “Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Dios, at hindi tayo 
tatanggap ng masama?” 
 
Maging dito sa kapitulong ito ay nakikita natin ang mga katunayan ng pananampalataya ni Job.  Kahit na 
sinumpa niya ang araw ng kanyang kapanganakan, hindi niya sinumpa ang Dios.  Kahit na nananabik siya 
sa kamatayan, hindi niya iyon inilagay sa kanyang mga kamay.  At, kahit na nagsasalita siya ng pangahas, 
itinutuon pa rin niya ang kanyang kaisipan at mga tanong sa Dios.  Iyan mismo ay isang uri ng panalangin 
at kapahayagan ng kanyang pananampalataya. 
 
Bilang mananampalataya, pinagdaraanan niya itong madilim na libis ng kalungkutan. 
 
Anu-ano ang mga dahilan nito?  Kailangan nating sagutin ang tanong na iyan upang tayo mismo ay 
makahanap ng kasagutan sa kalungkutan.  Sa pagtingin kay Job, makikita natin na marami ang dahilan.  
Si Job dito ay nagdurusa ng sabay-sabay sa bawat antas. 
 
Nagdusa siya sa pisikal, labis na binalisa ng kanyang sakit kung kaya’t hindi na siya makakain o 
makatulog.  Ang kanyang sakit ay napakalubha na wala na siyang masumpungang kasiyahan kahit 
maging sa simpleng kasiyahan sa buhay.  Sa talatang 24 sinabi niya, “ang buntong-hininga ko ay 
dumarating na parang aking pagkain,” iyan ay, sa halip na pagkain, mayroon lamang panaghoy sa sakit.   
 
Kasama nito, si Job ay nagdusa sa emosyon, namimighati sa pagkawala ng kanyang mga anak, at pag-iisa 
sa pagsalungat na nararanasan niya sa kanyang asawa.  Sa talatang 26 sinabi niya na wala siyang 
kapahingahan at walang katahimikan.  Sa talatang 24 inihahambing niya ang kanyang mga daing na 
bumubuhos na parang tubig. 
 
Nagdusa siyang pangkaisipan, iyon ay, sa kanyang isipan siya ay nalilito, sa kanyang isipan ay bumabaha 
ng maraming tanong na di nasasagot.  
 
Mula sa mga ito makikita natin na kung minsan ilan sa mga dahilan ng kalungkutan ay nasa labas ng 
ating sarili, at nasa labas ng ating kontrol.  Hindi natin dapat isipin na ang kalungkutan ay laging sanhi ng 
isang partikular na kasalanan na nagawa ng isang tao.  May mga pangyayari at pagsubok sa buhay na 
nagpapababa sa atin, at nagpapahina at nagpapadali sa ating maapektuhan sa mga panahon ng pag-
aalinlangan.  At kung minsan kailangan natin ng tulong, tulong na propesyunal, upang pakitunguhan ang 
mga bagay na ito, lalo na kapag tayo naging kasing bagsak ni Job, at iniisip na ang kamatayan mismo ay 
mas mainam pa kaysa buhay. 
 
Ngunit nakikita rin natin dito na mayroong espiritual na aspeto sa kalungkutan na masasagot lamang 
mula sa Salita ng Dios.  Ang kalungkutan ay bumababa sa kaluluwa ng anak ng Dios, at nagiging sanhi ng 
pag-aalinlangan sa katayuan ng iba sa harapan ng Dios.  Dumarating si Satanas na sinusubukang ilayo 
tayo sa Dios, ninanais na mag-alinlangan tayo na tunay tayong ligtas.  Iyan ang nakikita nating ginagawa 
ni Satanas dito.  Ang buo niyang hangarin sa mga pagsubok ni Job ay sumpain ni Job ang Dios, at upang 
makamit iyon sinisikap niyang pahinain ang pagtitiwala ni Job sa Dios.  Ang pananampalataya ni Job dito 
ay napakahina.  Bagama’t hindi niya sinusumpa ang Dios dito, nagkakasala siya sa pamamagitan ng 
kanyang mga labi, sa kanyang mga pagnanasa, at sa kanyang mga tanong.  
 
Mali para sa mananampalataya na naising mamatay upang makawala lamang sa mga problema sa 
buhay, lalo na kung maliwanag sa kanya, kung paanong kay Job, na kalooban ng Dios sa kanya ang 
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mabuhay.  Mali ang kwestyunin ang mga layunin ng Dios sa paraang ginagawa ni Job.  Sa bandang huli 
ng aklat na ito, pagagalitan ng Dios si Job dahil dito, at pagsisisihan ito ni Job at aaminin na kailangan 
niyang tumahimik sa harapan ng Dios sa kanyang padurusa.  Kaya, nakikita natin, mayroong espiritual na 
aspeto sa kalungkutan ni Job.  Bagama’t hindi siya nagkasala upang ihatid ang pagdurusang ito sa 
kanyang sarili, dahil siya ay makasalanan pa rin, ang tugon niya ay hindi gaya ng nararapat sa harapan ng 
Dios. 
 
Ano ang lunas sa kalungkutan ni Job? 
 
Ang unang bagay na dapat pansinin sa aklat ng Job, at ito ay napakahalaga sa atin mula sa isang praktikal 
na pananaw, ang unang bagay na dapat nating sabihin ay hindi binibigyang-lunas ang matinding 
kalungkutan sa pamamagitan ng pagpunta sa isang nagdurusa na may detalyadong paratang ng 
kasalanan.  
 
Oo, kinikilala natin na habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong isinumpa sa kasalanan, at habang 
tayong lahat ay nakikipaglaban sa kasalanan, may mga makasalanang pagkiling at pag-iisip na kailangan 
nating harapin bilang mananampalataya at ang mga bagay na ito ay magiging bahagi ng kailangan nating 
harapin habang nagpapayo tayo at nagpapagaling mula sa kalungkutan.  Kinikilala rin natin na maaaring 
magkaroon ng mga kalagayan ng kalungkutan na dala ng makasalanang paraan ng pamumuhay ng isang 
tao.  Ang lalaking mapakiapid, at nabibigatan dahil sa kanyang kasalanan, ay maaring maging malungkot, 
at ang kanyang kasalanan ay dapat mabigyang-pansin kung nais niyang gumaling mula sa kanyang 
kalungkutan. 
 
Subalit ang lunas, kapag ang isang tao ay nasa matinding hirap ng kalungkutan, ay hindi ang pumunta na 
may nagbabagang baril at mga daliring nakaturo.  Ito mismo ang problema sa tatlong kaibigan ni Job, 
gaya ng makikita natin sa susunod nating mensahe.  Ang narinig lamang nila ay mga salita ni Job, at wala 
silang pang-unawa o pagdamay sa lalim ng pagdurusa sa kanyang kaluluwa, kung kaya’t ipinalagay nila 
na, “Job, nagkasala ka marahil, at itinutuwid ka ng Dios.”  At sa mahigit na 20 kapitulo sila ay nagpatuloy 
sa ganitong paraan, sinusubukang tulungan si Job, subalit hindi sila tunay na nakakatulong, maliban sa 
pagpapakitang ang pananampalataya ni Job ay mas may gulang kaysa sa kanila. 
 
Ang kalungkutan ni Job ay hindi masasagot ng karunungan ng tao.  Nang sa wakas ay nagsalita ang Dios 
sa kapitulo 38 ang buhay ni Job ay nagbago.  Ang kabuuan ng sinabi ng Dios ay ito:  “Job, Ako lamang ang 
Dios, nilikha Kita, alam Ko ang lahat tungkol sa iyo, sa katunayan mas kilala pa Kita kaysa sa 
pagkakakilala mo sa iyong sarili, at hindi ka makakatagpo ng kasagutan sa iyong kalagayan at 
kalungkutan sa pagtatanong ng BAKIT, kundi sa halip ay sa pagtatanong ng SINO, iyan ay, Sino ang 
nagpadala ng mga iyon?”  “Job,” sabi ng Dios, “tumingin ka sa Akin.”  Iyon ay dahil inalis ni Job ang 
kanyang mga mata sa Dios kaya siya ay naging makasarili at nagugulo sa kanyang mga problema.  Sa 
ugat ng kanyang kalungkutan, mula sa espiritual na pananaw, ay ang pagka-makasarili, at kailangan ni 
Job na muling ibaling ang kanyang tuon mula sa kanyang sarili at patungo sa Dios.  Naiwala niya ang 
kanyang pananaw, dahil inalis niya ang kanyang mata sa Dios.   
 
Kaya ang lunas ay tumingin sa Dios sa pananampalataya, at habang sinasabi ko iyan hindi ko nais maging 
labis na karaniwan.  Hindi, ang daan palabas sa kalungkutan ay mahaba at mahirap, ngunit ang 
mananampalataya na dumaraan dito ay nangangailangan, bilang mahalagang bahagi ng kanyang 
paggaling, na maibaling sa Dios at sa Kanyang mga pangako, at magtiwala sa Kanya.  Lahat ng ating pag-
asa at kaligayahan, sa huli, ay matatagpuan lamang sa Panginoon. 
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Hayaan n’yong magtapos ako sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo ng ilang dakilang katotohanan 
tungkol sa Dios ng mahahalagang bahagi ng mensahe ng aklat ng Job. 
 
Una, dapat nating tandaan, sa pinakamakulimlim na panahon, na ang Dios ay ganap na soberano, na 
walang maaaring mangyari at mangyayari na labas sa Kanyang soberanong kontrol.  Iyan ay naging 
kapahayagan na ni Job.  
 
Alam niya na ang Dios ang nagbigay at ang bumawi, tumanggap siya ng masama sa kanyang buhay mula 
sa kamay ng Dios, at alam niya na dinala siya ng Dios sa puntong ito, sa malalim na hukay na ito.  At sa 
kanyang panghahawakan sa katotohanang iyon, magsisimula niyang tanggapin ang liwanag at pag-asa sa 
kanyang kadiliman. 
 
Pangalawa, ang Dios ay matuwid, iyan ay, walang nilikha na nakatanggap ng tunay na nararapat sa kanya 
mula sa Dios.  Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw.  Nakikita natin sa ating 
pagdurusa ang kalubhaan ng kasalanan, hindi lamang sa pangkalahatan, kundi ng sarili nating kasalanan.  
Nalalaman natin na hindi magkakaroon ng kamatayan o karamandam kung hindi pumasok ang 
kasalanan sa sanlibutan.  Ang ating pagdurusa ay isang patotoo ng pagkapoot ng Dios sa kasalanan at 
paalala sa pahirap ng impierno.  Kaya anumang pagdurusa na dapat nating tiisin sa buhay na ito ay 
kakaunti, ay wala, kung ihahambing sa nararapat sa atin dahil sa kasalanan.  Napakadalas na naiisip natin 
na may utang sa atin ang Dios, samantalang ang katunayan ay mayroon tayong higit kaysa nararapat sa 
atin. 
 
Pangatlo, nakikita natin sa ating pagdurusa ang pag-ibig ng Dios sa atin kay Jesu Cristo.  Wala nang mas 
mainam na lugar upang makita natin at maunawaan ang krus kaysa sa gitna ng ating pagdurusa.  
Pinagdusa ng Dios ang Kanyang Anak, upang tayo ay maligtas sa tunay na nararapat sa atin.  At lahat ng 
ating pagdurusa sa kasalukuyan ay nakabalot sa pag-ibig, ang walang hanggang pag-ibig ng Dios sa atin 
kay Jesu Cristo.  Ang naranasan ni Job at ipinahayag, at ang dapat nating tiisin kung minsan kapag ang 
Dios ay tila baga malayo at tahimik ay nagpapaalala sa atin ng pagdurusa ni Cristo sa krus nang sumigaw 
Siya ng, “Dios Ko, Dios Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?”  At nagpapahingalay tayo sa mga salitang iyon ni 
Cristo.  Dahil Siya ay pinabayaan, hindi tayo kailanman pababayaan.  Dinala Niya ang sumpa ng ating 
kasalanan para sa atin, upang alisin ang poot ng Dios, upang walang anumang makapaghihiwalay sa atin 
mula sa pag-ibig ng Dios.  At kahit na hindi nakikita at nararanasan ni Job ang pag-ibig ng Dios sa kanya, 
hindi ibig sabihin na nagpabaya ang Dios.  Hindi, ang pag-ibig ng Dios, dahil ito ay walang hanggan, ay 
hindi rin nagmamaliw.  Sinasabi sa atin ni Jesus na sinuman sa mga ibinigay sa Kanya ng Ama ay hindi 
mapapahamak. 
 
At, pang-apat, ang Dios ay laging may layuning nagpapabanal sa ating pagdurusa.  Ipinapanukala Niya 
ang sakit at pagdurusa para sa ikabubuti natin.  Bagama’t hindi natin laging nakikita ito, gumagawa Siya 
sa pamamagitan ng ating sakit upang mas lalo tayong magkagulang, at upang panatilihin tayong umaasa 
sa Kanya.  Siya ay Amang mapagmahal, na hindi nagbibigay-sakit nang hindi kinakailangan, kundi may 
pagpipigil na nagdudulot ng sakit, para sa kapakinabangan natin.  Ang magulang na nagmamahal sa 
kanyang mga anak ay gayon din ang gagawin.   
 
Kung kaya, ang positibong pagpapalakas ng loob sa iyo dito, kung matagpuan mo ang iyong sarili sa 
madilim na matinding paghihirap ng kalungkutan, ay ilayo mo ang tingin sa iyong sarili at sa iyong mga 
problema patungo sa Dios, at magtiwala sa Kanya at sa katapatan at pag-ibig Niyang di-nagmamaliw na 
ipinakita kay Jesu Cristo. 
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Ganito dinala ni Jesus ang Kanyang pagdurusa.  May dakila tayong halimbawa sa Awit 22, na siyang Awit 
na pang-Mesias, isang propetikong Awit tungkol sa pagdurusa ng Tagapagligtas.  Sa pagtitiis ni Jesus sa 
pagdurusa ng krus, at sa pagtalikod ng Dios sa Kanyang Anak, inilipat ng Anak ang Kanyang pansin mula 
sa Kanyang sarili at Kanyang pagdurusa at tumingin Siya sa Dios at sa Kanyang katapatan.   
 
Babasahin ko lamang ang ilang mga unang talata, subalit ito ay nakahalimbawa sa Awit na ito.  Awit 
22:1, 2.  “Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo mo sa pagtulong sa akin, sa mga 
salita ng aking karaingan?  O Dios ko, sumisigaw ako kapag araw, ngunit hindi ka sumasagot man 
lamang, at kapag gabi, hindi ako makatagpo ng kapahingahan.” 
 
Pagkatapos, bumaling sa Kanyang pagdurusa, sinabi Niya (tt. 3-5), “Gayunman ikaw ay banal, nakaluklok 
sa mga papuri ng Israel.  Sa iyo ang aming mga magulang ay nagtiwala, sila'y nagtiwala, at iyong iniligtas 
sila.  Sa iyo sila'y dumaing at naligtas; sila'y nagtiwala sa iyo, at hindi nabigo.” 
 
At sa mga talatang 9 at 10, “Ngunit ikaw ang kumuha sa akin mula sa bahay-bata; iningatan mo ako nang 
ako'y nasa dibdib ng aking ina.  Sa iyo ako'y inilagak mula sa aking pagluwal, at mula nang ako'y 
ipagbuntis ng aking ina ang Dios ko'y ikaw.” 
 
Kung kaya’t hinihikayat Niya tayo, sa mga talatang 23, 24, “Kayong natatakot sa Panginoon, magpuri 
kayo sa kanya! Kayong lahat na binhi ni Jacob, luwalhatiin ninyo siya, at magsitayong may paggalang sa 
kanya, kayong lahat na mga anak ni Israel.  Sapagkat hindi niya hinamak o kinapootan man ang 
kadalamhatian ng nagdadalamhati; at hindi niya ikinubli ang kanyang mukha sa kanya; kundi 
pinakinggan nang siya'y dumaing sa kanya.” 
 
Manalangin tayo, 
 
Ama, hindi namin palaging nalalaman ang dahilan ng aming pagdurusa, at kung minsan tila baga kami ay 
nag-iisa, at maging ang Iyong kamay ay walang kibo.  Subalit, Ama, alam namin na ang Iyong pag-ibig kay 
Cristo ay di-nagmamaliw, kung kaya’t hinihiling namin Panginoon na palalakasin Mo kami sa 
pamamagitan ng katotohanang ito, huwag sumuko sa Iyo, kundi magpatuloy sa pagtitiwala at pag-asa, 
hanggang sa araw ni Cristo.  Alang-alang kay Jesus, Amen. 
 


