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JOB 16:2 
“ANG KAHABAG-HABAG NA MGA MANG-AALIW NI JOB” 

NI REV RODNEY KLEYN 
 
Ating babalikan ngayon ang pag-aaral sa buhay ni Job.  Sa naunang dalawang kabanata sa aklat na ito, 
ating natutunan ang matinding kalamidad na dumating kay Job, at narinig natin ang tugon niya na may 
magandang kapahayagan patungkol sa soberanong kontrol ng Dios.  Sa hulihan ng kabanatang 2, 
dinalaw si Job ng tatlo niyang mga kaibigan at naupong kasama niya sa katahimikan ng pitong araw.  Sa 
kabanatang 3, nang matatapos na ang ikapitong araw, nagsalita si Job, isinumpa niya ang araw ng 
kanyang kapanganakan, na sana ay namatay na siya noong bata pa siya, at nagtatanong sa Dios bakit 
nais pa Niya na mabuhay siya, samantalang ang buhay niya ay hungkag at nakapahirap.  Sinabi niya na 
napakapait ng kanyang dinadaanan.  Siya ay nasa madilim na hukay ng kalungkutan, at walang 
nakikitang daan upang makalabas buhat dito. 
 
Bilang tugon sa mga nasabi ni Job ng tatlo niyang mga kaibigan na ang pangalan ay sina, Elipaz, Bildad, at 
Zopar, nagpasimula sila ng mahabang talakayan kay Job na umabot hanggang sa ika-29 na kabanata.  Sa 
mga kabanatang ito ay may umiikot na mga pananalita.  Ang bawat isa sa mga kaibigan niya ay isa-isang 
nagsalita, at matapos ang mga ito, sumagot naman si Job.  Nangyari ito ng tatlong ulit, maliban sa huli na 
si Zopar, na ang nagsalita ay si Elihu.  Ating titingnan ngayon ang nilalaman ng salita ng mga kaibigan ni 
Job, pero dahil imposible na maging sapat ang lahat ng ito sa sasabihin ko ngayon, ganito ang nais kong 
gawin:  una, ibuod ang kanilang mga pananalita; ikalawa, suriin ang kanilang pananalita; at pangatlo, 
gumawa ng ilang pagsasagawa nito sa ating mga sarili. 
 
Maiisip nating lahat ang kaibigang meron tayo na gaya kay Job na nakapananakit.  May kaibigan tayong 
may sakit, ang iba may problema sa pag-iisip at sobrang lungkot, ang iba walang trabaho na pang 
matagalan, ang iba may problema sa pag-aasawa, ang iba naman ay may mga anak na pasaway.  Paano 
natin matutulungan ang ganitong mga kaibigan natin?  Paano natin maiiwasang huwag silang masaktan? 
 
Marami tayong matututunan mula sa mga kaibigan ni Job.  Na ang pakikipag kaibigan ay isang 
napakagandang bagay.  Ang pagkakaroon ng mga kaibigan sa panahon ng paghihirap ay totoong 
napakahalaga.  Walang maitutumbas na halaga ang pagkakaroon ng kaibigan na nagbibigay ng payo 
mula sa Salita ng Dios at tumutulong sa atin sa wastong pananaw sa buhay.  Pero ang pakikipag kaibigan 
ay nagdudulot rin ng posibilidad na makapanakit, at dito nabigo ang mga kaibigan ni Job.    Kasabihan sa 
panahon ngayon, “Sino pa ang may kailangan ng kaaway kapag may mga kaibigan ka naman?”   
 
Ipinapahayag sa Job 16:2, “kahabag-habag na mga mang-aaliw kayong lahat.”  Sinabi niya sa kanila, 
walang bago sa mga pananalita niyo, makukuha ko ang payo na ito kahit sa iba, at itinanong sa kanila, 
Hanggang kailan matatapos ang paulit ulit niyong mga pananalita? 
 
Bakit nila nasabi ito kay Job sa kanilang pakikipag kaibigan at sa kanilang naging payo? 
 
Balikan natin ang ilan sa kanilang pananalita. 
 
Unang nagsalita ay si Elipaz.  Siya marahil kasi ang pinakamatanda sa mga kaibigan ni Job, at siya ay 
nagsalita ayon sa kanyang karanasan bilang nakatatanda.  Paulit ulit niyang sinabi, “Nakakita na ako.”  Sa 
kabanatang 4:8, sinabi niya, “Ayon sa aking nakita, ang mga nag-aararo ng kasamaan at naghahasik ng 
kaguluhan ay gayundin ang inaani.”   
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Sa karanasan ko, sabi niya, “Palaging hinahatulan ng Dios ang masamang tao.”  Una, ang mga ganitong 
pananalita ay palaisipan sa kanya, pero sa huli, naging malinaw ang pinaparatangan dito na wala naman 
anumang basehan, nang sabihin sa Job 22:6-9,  “ang hubad ay hinubaran mo ng kasuotan nila.  Hindi ka 
nagbigay ng tubig sa pagod upang uminom, at ikaw ay nagkait ng tinapay sa gutom.  Ang mga babaing 
balo ay pinaalis mong walang dala.” 
 
Si Bildad, ang ikalawang kaibigan ni Job ay sumabay sa pag uusap na ito.  Nagsalita siya ayon sa 
pantaong pananaw lamang, hindi ayon sa kanyang naranasan, kundi ayon sa kasaysayan at sa 
karunungan ng mga ninuno.  Ang sinasabi, ang Dios ay makatarungan, “Binabaluktot ba ng Diyos ang 
katarungan?  Tingnan mo, hindi itatakuwil ng Diyos ang taong walang kapintasan.”  (Job 8:3, 20)  
Pinaparatangan niya si Job, at lalo na ang mga anak nito na nagkasala.  Sinabi niya,  “Kung ang iyong mga 
anak ay nagkasala laban sa kanya, sa kapangyarihan ng kanilang pagsalangsang ay kanyang ibinigay sila.”  
(Job 8:4). 
 
Si Zopar ang pinakamatigas sa mga kaibigan ni Job.  Hindi siya gumagamit ng argument mula sa 
karanasan o kasaysayan, kundi gumagamit siya ng palagay.  Ang palagay niya, nagkasala si Job, kaya 
dapat magsisi, at pagkatapos kapag ginawa niya iyon, magiging maayos na ang buhay niya.  Sinabi ni 
Zopar,  “Ngunit ang Diyos nawa'y magsalita, at ibuka ang kanyang mga labi sa iyo;  at ipakilala nawa sa 
iyo ang mga lihim ng karunungan! Pagka't siya ay sagana sa kaunawaan. Alamin mo na sinisingil ka ng 
Diyos ng kulang pa kaysa nararapat sa iyong kasalanan.”  (Job 11:5-6).  Kaya nanawagan siya kay Job na 
iwaksi ang kanyang kasamaan, at sinabi niya sa kanya, na ito ang tanging paraan para magtamo siya ng 
kapayapaan. 
 
Kaya ganito ang mga kaibigan ni Job.  Kahabag-habag na mga tagapag-aliw ang mga ito.  Ang sinasabi 
nila ay hindi totoo.  Alam natin mula sa pasimula ng mga kabanata na tinatanaw ng Dios na matuwid si 
Job, at hindi ito ginawa ng Dios kay Job bilang parusa sa mga kasalanan.  Maling mali talaga ang mga 
kaibigan ni Job. 
 
P:ero maraming katanungan ang lalabas dito.  Bakit habang dumadaan si Job sa matinding problema na 
tila walang dahilan, bakit sa halip na magpadala ang Dios ng mga kaibigan na magbibigay sa kanya ng 
kaaliwan, ang ipinadala pa ay mga kaibigan na tuturuan lang siya?  Sa kabanatang 16, sinabi ni Job na 
siya ay sinisisi at kinagagalitan nila siya sa mga pagsasalita nila.  Ipinahayag niya,  “Ibinigay ako ng Diyos 
sa di banal, at inihagis ako sa kamay ng masasama.”  (Job 16:9-11). 
 
Bakit ito ginawa ng Dios? 
  
Ating naalala pa ang pag uusap sa pagitan ng Dios at ni Satanas.  Si Satanas ang nasa likod ng mga 
kaibigan niya para usigin siya ngayon ng mababagsik na pananalita, at upang pigain siya halos para 
matukso siyang sumpain ang Dios.  Kung maniniwala si Job sa sinasabi ng kanyang mga kaibigan 
patungkol sa Dios, siya ay tiyak magagalit sa Dios. 
  
Pero ang Dios ay soberano.  Minsan, Siya ay nagpapadala ng mga tao sa buhay natin na walang tigil sa 
pagpuna, na nagiging tinik sa ating laman, mga salitang hindi nagbibigay ng lakas-loob ang sinasabi nila, 
na humahantong pa sa mahahalagang aral ng pagtitiis, para panatilihin tayo sa ating kinatatayuan, at 
tulungan tayo na makita na huwag manangan sa papuri ng tao. 
 
Pero ngayon, ating suriin ang mga pananalita ng tatlong kaibigan ni Job.  Gagawin natin ito dahil ang 
Dios mismo ang nagbigay ng kahatulan sa kanila.  Sa dulo ng kanilang mahabang pag-uusap, sinabi ng 
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Dios kay Job na manalangin siya para sa kanila at magbigay ng handog para sa kanila, dahil kailangan ng 
mga ito ng kapatawaran.  Ang ginawa at nasabi nila ay isang kasalanan. 
 
Kaya ano ba ang problema sa kanilang pang aaliw at payo?  Masasagot natin iyan sa dalawang antas, 
una, sa pagtuon sa kanilang kaasalan, at ikawala, pagtingin sa mga iba pang usapin. 
 
Sa isang salita, mabagsik ang kanilang asal. 
 
Tila may mabuti naman silang hangarin.  Sinasabi sa atin ng kabanatang 2:11 na nang mabalitaan nila 
ang kalagayan ni Job, “Sila'y nagkaisang pumunta upang makiramay sa kanya at aliwin siya.”  Mabuting 
bagay iyon. 
 
Ang magbigay ng kaginhawahan sa iba kapag sila ay nanghihina at bagsak, at upang pawiin ang kanilang 
kalungkutan at magbigay ng pag-asa ay mabuting bagay.  Ito ay upang bigyan sila ng kasiyahan at 
kapahingahan.  Ginagawa natin ito sa paraan ng mga pangako ng Dios, at pagtuloy sa kanila bilang 
kapwa mananampalataya na may malasakit sa kanilang paghihirap, mula sa soberanong pagmamahal ng 
Dios sa kanila. 
  
Pero hindi naghatid ng kaaliwan ang mga kaibigan ni Job.  Sa halip na tukuyin ang higit pa sa dinadaanan 
ni Job na kabigatan, sila ay nagtuon na lamang sa mismong kabigatan niya.  Sa halip na maghatid sa 
kanya ng mga pangako ng pagmamahal ng Dios, sinabi nila na pinaparusahan siya ng Dios. 
  
Upang magawa na maghatid ng kaaliwan, gawin mo muna ang dumamay.  Ang dumamay ay 
pagkakaroon ng parehong pakiramdam sa ibang tao sa dinaanan nila; ito ay pagpasok sa kanilang 
kalagayan at pagtingin sa kanilang daigdig sa pamamagitan ng mismong mga mata nila.  Subukin mong 
unawain kung ano ang kanilang dinadaanan. 
 
Walang pakialam ang mga kaibigan ni Job.  Sa halip na unawain ang dinaranas ni Job, tumalon agad sila 
sa konklusyon.  Nagdala sila ng mga paratang nang wala naman pagkahabag.  Sa halip na maawa, naging 
malupit ang mga kaibigan ni Job. 
 
Pero higit pa sa problema ng kanilang kaasalan ay ang maling aral na dala nila.  Akala nila’y kilala nila ang 
Dios, samantalang ang totoo, hindi nila Siya nauunawaan.  May galit sa kanila ang Dios, hindi lamang 
dahil minaltrato nila si Job, kundi sinasabi sa kabanatang 42:7,  “Ang aking poot ay nag-aalab laban sa iyo 
at sa iyong dalawang kaibigan; sapagkat hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid.”   
 
Kaya ano ang mali sa kanilang aral? 
 
Una, may mali silang pananaw sa Dios.  Nauunawaan nila ang kadakilaan, kaluwalhatian at 
kapangyarihan ng Dios; sinasang-ayunan nila ang katarungan ng Dios; pero hindi nila nakikita ang pag-
ibig at pagiging maamo ng Dios. 
 
Ngayon, sa ibang paraan na nasabi nila, ito ay tila sariwang hangin din naman.  Ngayon maririnig mo ang 
taliwas dito, na ang Dios ay Dios ng pag-ibig at kahabagan, at ng katotohanan sa katarungan ng Dios na 
nakaligtaan naman nila.  Naniniwala ang tao na dahil sa pag-ibig,  hindi na nakikita ng Dios ang 
kasalanan, at sa huli, wala nang impierno at walang hanggang kaparusahan.  Pero ang totoo, ang Dios ay 
Dios ng katarungan, at kahit hanggang ngayon ang poot ng Dios ay nahayag mula sa langit laban sa 
gumagawa ng kasamaan at masasama (Roma 1:18).  Itinuturo ng Biblia na “Ang Diyos ay hukom na 
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matuwid, at isang Diyos na araw-araw ay may galit, Kung hindi magsisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang 
tabak nito; kanyang inihanda at iniumang ang kanyang palaso”  (Mga Awit 7:11-12).  Kaya oo, ang Dios 
ay Dios ng katarungan, at gagawin Niya na parusahan ang lahat ng ating mga kasalanan. 
 
Pero nagkamali sa paglalapat ng katotohanang ito ang mga kaibigan ni Job, at hindi nila nakita ang 
buong larawan na kung Sino ang Dios at ang kasiyahan sa Kanyang katarungan kay Jesu Cristo.  Hindi nila 
nauunawaan ang awa ng Dios sa lahat ng mga nagtitiwala kay Jesu Cristo para sa kaligtasan.  Hindi nila 
nakikita na ang mga pinili ng Dios mula sa walang pasimula, at inibig Niya, na dahil sa biyaya Niya ay 
lumapit sa pananampalataya ay siyang palaging dahilan ng pag-ibig ng Dios.  Na walang sinumang 
makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Dios sa kanila na nagmamahal sa Dios. 
  
Sasabihin mo siguro ngayon, paano nila makikita ito ayon sa kasaysayan?  Nangyari ito sa panahon ni 
Abraham, at paano naman nila nalaman ang pangako ni Jesu Cristo, at paano nila nalaman na si Jesus 
ang magiging kordero na magdadala ng mga kasalanan ng Kanyang bayan?  Paano nila nalaman agad 
ito? 
  
Hindi ko alam, kung paano nga nila ito nalaman, pero ang alam ko, may kaalaman si Job sa mga bagay na 
ito.  Nauunawaan niya ang katarungan ng Dios, subalit nauunawaan din niya ang awa ng Dios sa 
pamamagitan ng handog ng isang Manunubos, at dahil dito, kilala niya ang Dios bilang kanyang kaibigan, 
at hindi malayo, magagaliting Dios. 
 
Makikita mo ito sa buong aklat ni Job.  Kapag nagdiriwang ang kanyang mga anak, si Job ay gumawa ng 
paghahandog para sa kanila, upang magtakip sa kanilang mga kasalanan.  At sa huli ng aklat ni Job, 
gumawa rin siya ng katulad na paghahandog para sa mga kasalanan ng kanyang tatlong kaibigan, at para 
sa kapatawaran ng Dios para sa kanila.  Sa kabanatang 19:25, sinabi niya ang kanyang Manunubos.  Ang 
lahat ng ito ay nagpapakita na sumasampalataya si Job na darating si Jesus upang magbayad ng 
kasalanan, at bigyan ng kasiyahan ang katarungan ng Dios para sa Kanyang bayan; at tubusin sila mula sa 
kapangyarihan ng kasalanan.  Tinatanaw ni Job ang Dios ng balance at kumpleto at may maunlad na pag-
iisip. 
 
At dahil dito, si Job ay may napakalapit na relasyon sa Dios.  Isa sa kapansin-pansing bagay sa aklat ni Job 
ay paggamit sa mga pangalan ng Dios.  Tinutukoy ni Job ang Dios na Dios na pangalang PANGINOON o 
Jehovah, sa wikang ingles.  Sa kabanatang 1:21:  “Ang PANGINOON ang nagbigay at ang PANGINOON 
ang bumawi.”  Tingnan ang kabanatang 2 at kabanatang 12.  Ito ang personal at tipan na pangalan ng 
Dios, ang pangalan na nagsasabi sa kaawaan at relasyon ng Dios sa Kanyang bayan.  Nakikilala ni Job ng 
personal ang Dios bilang kanyang kaibigan, at dahil lumapit sa Kanya si Job sa pamamagitan ng 
pananampalataya sa ipinangakong Mesias. 
 
Pero iba sa pananaw ng tatlo niyang mga kaibigan patungkol sa Dios.  Paulit-ulit, tinukoy nila ang Dios sa 
pamamagitan ng pangalang “El-Shaddai” ang Dios ng mga Hikbo, o sa ingles, Almighty 
(Makapangyarihan sa lahat).  Tinatanaw nila ang Dios na malayo lamang, at walang magagawa.  Hindi 
lamang minsan nila tinukoy Siya bilang Jehovah.  Hindi lamang maka-isa na sinabi nila ang paghahandog 
at katarungan.  Ito ang mga kalalakihan na may isang bahagi lamang na pagkakilala nila sa Dios. 
 
At dahil dito, hindi nila nauunawaan ang biyaya ng Dios, at kung paano kumikilos ang biyayang ito ng 
Panginoon.  Ipinantay nila ang biyaya sa mga bagay na panlupa at kalusugan, at ipinantay nila ang poot 
ng Dios sa mga kalamidad at kahirapan lamang.  Ang kanilang dahilan ay nauuwi sa ganito.  Ang Dios ay 
naghahatid ng kalamidad sa masasama.  Ang Dios ay naghatid ng kasamaan kay Job.  Kaya nga, si Job ay 
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masamang tao.  Ipinaglalaban nila ito mula sa kanilang karanasan, mula sa kanilang nakikita.  Sasabihin 
nga natin, gumagawa lamang sila ng doktrina sa mga kanto, na walang batayan sa Banal na Pahayag. 
 
Marami ang gumagawa rin ganitong aral.  Sinasabi nila na ang Dios ay naghahatid ng mabubuting bagay, 
ulan at sikat ng araw, kapwa sa matutuwid at masasama, kaya naman, ang biyaya ng Dios ay para nga sa 
lahat ng tao.  Ito ang aral na ang tawag ay “Common Grace” o biyayang para sa lahat, ito ay nagsasabi na 
malalaman natin ang binigyan ng biyaya ng Dios ayon sa ibinigay Niya sa tao.  Laban ito sa buong aral ng 
Kasulatan, at lalo na rito laban sa kasaysayan ni Job. 
 
Oo, ang Dios ay may biyaya kay Job nang Kanyang pasagain siya, pero hindi inalis ng Dios ang biyaya Niya 
nang alisin sa kanya ang mga pagpapalang ito.  Ang kasaganaan ni Job ay hindi tanda ng biyaya, at ang 
kalamidad sa buhay ni Job ay hindi tanda ng poot ng Panginoon.  Hindi.  Ang Dios ay palaging may biyaya 
kay Job, lalo na nang ingatan siya ng Dios nang kumilos si Satanas laban sa kanya.  Ang biyaya ng Dios ay 
hindi nakatali sa mga bagay na panlupa, kundi sa pagliligtas ng Dios sa Kanyang piniling bayan kay Jesu 
Cristo. 
 
Minsan, ang masama ay umuunlad at ang pinili ng Dios ay nasa kahirapan.  Hindi ibig sabihin nito na ang 
Dios ay mahabagin sa masasama at pinaparusahan naman Niya ang Kanyang bayan.  Hindi.  Ang 
kasaganaan ng masama ay bahagi lamang sa kahatulan ng Dios sa kanila.  Gaya sa sinasabi ng Mga Awit 
73, inilalagay sila ng Dios sa madudulas na daan ng kapahamakan.  At gayundin, lahat ng mga paghihirap 
ng Kanyang bayan ay bahagi ng Kanyang biyaya sa kanila at kapakinabangan nila. 
 
Kaya mali ang pananaw ng mga kaibigan ni Job patungkol sa Dios at mali rin ang kanilang pananaw sa 
biyaya, at lahat ng ito ay patungo sa pansariling pagkamatuwid lamang at kakulangan ng awa sa 
katayuan ni Job.  Makikita sa kanilang aral ito, na hindi tayo hinahatulan ng Dios, kaya maging matuwid 
nga tayo.  Nagpapakita ito sa kakulangan ng kanilang pagpapakumbaba at kawalan ng pakikiramay.  Ang 
wastong aral patungkol sa Dios ay palaging naghahatid sa pagpapakumbaba, pakikiramay, at awa.  Kung 
kulang ka sa pakikiramay sa iba, ito ay dahil sa maliit na pananaw mo sa Dios, at masyado mong pinalaki 
ang iyong sarili sa harap ng Dios.  Hindi ka nagpapakita ng awa dahil hindi mo nauunawaan ang iyong 
pagkamakasalanan at sa malaking biyaya ng Dios para sa iyo. 
 
Sinabi ni Job na nauunawaan niya ito.  Sinabi niya sa mga kaibigan niya sa kabanatang 16:4-5,  “Ako ma'y 
makapagsasalita ring gaya mo, kung ang iyong kaluluwa ay nasa kalagayan ng aking kaluluwa, ako'y 
makapagdudugtong ng mga salita laban sa iyo, at maiiiling ang aking ulo sa iyo.  Maaari kong palakasin 
kayo ng aking bibig, at ang pag-aliw ng aking mga labi ay mag-aalis ng inyong sakit.”  Tapat siya sa sinabi 
niyang ito.  Nauunawaan at naranasan ito ni Job ayon sa biyaya, nauunawaan niya ang biyaya ng Dios sa 
kanya.  Nakatingin siya sa pananampalataya sa paglapit niya kay Jesu Cristo, at mula sa kaawaan siya ay 
isang tao na kinabahagan. 
  
Iyan ang pagsasagawa nito sa atin.  Dapat gawin at makita natin ang ating mga sarili sa mga kaibigan ni 
Job.  Ganyang ganyan tayo at marami tayong matututunan patungkol sa awa at pakikiramay sa iba.  
Marami tayong matututunan sa pagbibigay ng kaaliwan sa iba na dumaranas ng paghihirap.  Kaya 
tatapusin ko ito sa pamamagitan ng mga puntos na sumusunod. 
 
1.  Tayo ay maging tagapag-aliw sa iba.  Tama ang pagdating ng mga kaibigan ni Job.  Kapag nakita mo 
ang kapatid na nasa paghihirap, huwag kang tumayo lamang at walang gagawing anuman.  Huwag.  
Minsan sa paggawa nito, magkakamali tayo, pero matuto tayo na maging mahabagin, nagpapalakas ng 
loob at nagbibigay kaaliwan sa iba.  Isang simpleng salita lang ng pagpapasalamat.  Kahit sa text o email, 
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o ng card.   
 
2.  Pagkatapos, kapag may dumadaan sa mahirap na sitwasyon, huwag agad sasabihin na alam mo ang 
dahilan nito at pagkatapos ay magbibigay ka ng solusyon.  Iyan kasi ang ating kusang-tugon, pero ito 
man ay kasalanan.  Wala tayong karunungan o kapangyarihan para ayusin ang problema ng iba.  Huwag 
nating ipalagay na nakikita natin ang mga bagay-bagay gaya sa nakikita rin ng Dios.  Hindi.  Palaging may 
hiwaga sa pagdurusa sa bayan ng Dios.  Ang pagbibigay ng lakas ng loob at kaaliwan ay dumarating sa 
pamamagitan sa pagtingin sa di-nabibigo na pagmamahal ng Dios, ang awa at katubusan ay na kay Cristo 
Jesus, at ang layunin na lihim ng Dios.  Madalas, nakatayo tayo sa malayo at gumagawa agad ng paghatol 
at solusyon, at tila mabuti naman at madali lang, pero wala naman tayong nalalaman talaga. 
 
 
3.  Manalangin na maunawaan mo ang biyaya at awa ng Dios sa iyong sarili, na ang iyong pananaw sa 
Dios ay maging balanse at wasto.  Ikaw at ako ay mga makasalanan na tinubos at pinatawad at inibig at 
hindi tayo nararapat para dito.  maging mabait kayo sa isa’t isa, mahabagin, mapagpatawad, na gaya ng 
Dios kay Cristo na mahabagin at mapagpatawad sa inyo.  Ang aral na mabuti ayon sa karanasan ay 
palaging may pagpapakumbaba sa harap ng Dios, pagpapasalamat para sa kaligtasan, at kaawaan sa iba.  
Tulungan sana tayo ng Dios sa bagay na ito. 
 
 
4.  Huwag mong itulad ang biyaya sa mga bagay-bagay o sa pangyayari.  Hindi nag-iisa ang mga kaibigan 
ni Job pagdating dito.  Tanong niya, ano ang nagawa ko para maging marapat sa ganito?  Bakit nagagalit 
ang Dios sa akin?  Mabilis nating nagagawa rin ito.  Huwag sana.  Kapag may kahirapan na dumating, 
hindi ibig sabihin nito na pinaparusahan tayo ng Dios, o dahil may nagawa ka na masama kaya dapat 
lang iyon.  Hindi.  Dahil kung anak ka nga ng Dios, pinapakitunguhan ka Niya sa pag-ibig, at kaya naman, 
manalangin ka sa biyaya Niya na maingatan ka at maranasan mo ang di-nabibigong pag-ibig Niya.  Hindi 
ka Niya iiwan dahil ikaw ay sa Kanya. 
 
Iniwan dito si Job ng kanyang mga kaibigan.  Tinalikuran nila siya.  Nagpapaalala ito sa atin sa pagdurusa 
ni Jesus sa krus.  Siya ay iniwan ng lahat, at pinalibutan Siya ng Kanyang mga kaaway na umuusig sa 
Kanya.  Kahit ang Dios ay dumating na laban sa Kanya na may poot, hanggang sa sumigaw Siya,  “Bakit 
Mo Ako Pinabayaan?”  Sa lahat ng ito, upang tayo ay magkaroon ng pagtitiwala kahit sa mahirap na mga 
sitwasyon, hindi tayo pinabayaan ng Dios, o inialis ang Kanyang biyaya sa atin.  Iyan ang ating katiyakan. 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, dalanagin namin ang maamong puso na nakakaunawa at nararanasan ang biyaya at kaawaan, 
upang sila na nasa paghihirap ay maipadama namin ang kaawaan at hindi lamang maging mga kapatid sa 
kanila sa Panginoon, kundi magkaroon kami ng awa at pag-ibig na nakikita ng mga hindi pa naliligtas.  Sa 
biyaya lamang, kami na hindi nararapat, ay tinubos, at nagpapasalamat nga po sa Inyo.  Alang alang kay 
Jesus namin ito dalangin, Amen. 


