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JOB 13:15 
“ANG GANAP NA PAGTITIWALA NI JOB SA DIOS” 

NI REV RODNEY KLEYN 
 
Ang mga pananalita na ating isasaalang alang ngayon ay isang malaking yaman, isang mamahaling bato.  
Sa Job 13:15 sinasabi dito, “Bagaman ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya.” 
 
Ang malaking yaman ay hindi madaling natatamo.  Katunayan, kaya nga ito mahalaga ay dahil sa sakit at 
kahirapan na dinaanan nito bago mangyari matamo ang yaman.  Ganito rin sa pahayag ni Job.  Ang mga 
salitang ito ay isang napakagandang paglalarawan kung ano ang sinasabi ni Jesus sa Lucas 6:45:  “Ang 
mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. At ang 
masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan. Sapagkat mula sa 
kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig.”  Hindi kung saan lang nagmula ang pananalitang 
ito ni Job, kundi ipinapakita nito ang nangyari kay Job bago ito mailagay sa puso niya, at ngayon, mula sa 
yamang ito, nagsasalita ang kanyang bibig.  Ang pahayag ni Job ay nagsasabi na siya ay isang lalaki na 
may malaking pananampalataya. 
 
Nang sabihin ni Job na, “Bagaman ako'y patayin Niya, ako'y aasa pa rin sa Kanya,” sinasagot lamang niya 
dito si Satanas at ang paratang na sinasabi laban sa kanya ng mga kaibigan niya.  Ang paratang kasi ni 
Satanas ay nagsasabi na natatakot lamang si Job sa Dios dahil sa kanyang yaman at kasaganaan at 
mabuting kalusugan, na dahil sa mabubuting bagay na ito kasama na ang pangangalaga sa kanya, kaya 
siya mat takot sa Dios.  Ang pinalalabas niya, kapag nawala na ang lahat sa kanya, siya ay hindi na 
magpapatuloy at magtitiwala sa Dios.  Sabi ni Job, “Bagaman ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa 
kanya,” ibig sabihin, “Oo, kinuha ng Dios ang aking yaman at kalusugan at mahal sa buhay, pero 
magtitiwala pa rin ako sa Kanya.  At isinunod niya ang sarili na kahit kunin ang kanyang buhay, patuloy 
pa rin siya na magtitiwala sa Dios.  Sa iisang salitang ito, napatahimik niya ang Diablo.  Nakita natin dito 
ang halaga ng katotohanan sa pakikibaka kay Satanas, na ang Salita ng Dios bilang tabak laban sa ating 
espiritual na mga kaaway. 
 
Sa sikat na awitin, “Isang Matatag na Tanggulan,” na isinulat ni Martin Luther, sinasabi nito: 
 
Ang Prinsipe ng Kadiliman may magsikil 
 
Hindi pa rin tayo matatakot sa kanya; 
 
Matitiis natin ang kanyang galit, 
 
Tunay nga, ang kanyang katapusan ay tiyak 
 
Isang maliit na salita lamang ang magpapabagsak sa kanya. 
  
Isang munting salita lamang mula sa bibig ni Job, natahimik nito si Satanas.  Nakita mo ba, ganito mo 
lulupigin si Satanas, sa pamamagitan ng Salita ng Dios. 
 
Sa maliit na salitang ito ni Job, nasagot din niya ang kanyang mga kaibigan, na pinalalabas nilang si Job ay 
mapagpaimbabaw, na ang lahat niyang paghihirap ay dumating dahil mag itinatago siyang malaking 
kasalanan, na dapat niyang ihingi ng tawad.  Ang mga p[ananalitang ito ni Job ang pinakamabuting sagot 
sa kanilang paratang, na ang makakapagsalita lamang nito na may katapatan ay ang anak ng Dios.  
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Magtitiwala ba ang mapagpaimbabaw sa Dios, kapag papatayin na siya?  Ang mandaraya ba ay kakapit 
sa Dios kapag hinahagupit na siya nito?  Siyempre hindi.  Ang pananampalataya ni Job at kabanalan ay 
nagliliwanag dito, at ito ay dahil lamang sa kayabangan ng mga kaibigan kaya hindi nila ito makita. 
 
“Bagaman ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya.” 
 
Ang ginawang pahayag dito ni Job ay isang tiyak na pagtitiwala at pananampalataya sa Dios.  Nakikita ni 
Job dito na isang pagsubok ito sa kanyang pananampalataya, pero gayon pa man, kakapit pa rin siya sa 
Dios.  “Bagaman ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya.” 
  
Para makita ito, maging maingat tayo sa pagbibigay kahulugan sa wastong mga pananalitang ito ni Job.  
Ano ang ibig sabihin nang sabihin niya, “Bagaman ako'y patayin niya?” 
 
Unawain muna natin, kung ano ang sinasabi dito ni Job. 
 
Hindi sinasabi dito ni Job ito ay nararapat, na kahit siya ay patayin pa ng Dios, kung kunin man ng Dios 
ang buhay niya magiging madali pa rin sa kanya na magtiwala sa Dios.  Hindi niya tinatangkilik dito ang 
mercy killing (pagpatay ng ayon sa kagustuhan ng papatayin) para patayin na lang siya ng Dios.  Sa 
naunang bahagi ng aklat, sa kabanatang 3, sinabi ito ni Job, nang ang kaluluwa niya ay nasa malalim na 
paghihirap, sinabi niya na mas nais pa niya ang mamatay na lamang, at nagtanong, Bakit ibinigay sa tao 
ang mabuhay kung hindi niya alam ang wakas nito? 
 
Pero ngayon, sa halip na isipin ang naunang mga pananalita ni Job, isipin dapat natin ang naunang salita 
ni Satanas sa Dios, sa kabanatang 2,  “Siya ay nasa iyong kamay, subalit gawing ligtas ang kanyang 
buhay.”  Sinasabi dito ng Dios kay Satanas, hahayaan ko ang anumang paghihirap sa buhay ni Job, pero 
hindi kasama ang kamatayan niya.  Iingatan ko si Job sa masama. 
 
Hindi rin ibig sabihin ni Job, gaya sa inaakala ng ibang nagpapaliwanag dito, na kahit ihatid man siya ng 
Dios sa impierno, magtitiwala pa rin siya sa Kanya.  Imposible ito, dahil walang sinuman na nagtitiwala sa 
Dios na nasa impierno.  Lahat ng nagtitiwala sa Kanya ay hindi mailalagay dito.  Ang nagdusa lamang sa 
impierno pero nagtiwala sa Dios, ay ang Anak ng Dios, ito ay si Jesus, na umako sa ating kalagayan at 
nagdusa ng pasakit at paghihirap sa krus, na sumigaw, “Dios Ko, Dios Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?”  
Ipinahayag Niya dito ang impierno, ang sitwasyon na iwan ng Dios, pero sa dinadaanan man Niya na 
paghihirap, nasabi pa rin Niya, “Dios Ko.”  Walang sinumang tao ang makakagawa nito.  may kaaliwan 
dito sa mga nagtitiwala sa Dios.  Patayin ka man ng Dios, pero hindi ka Niya ihahatid sa impierno.  
Binayaran na kasi ni Jesus ang ating kalagayan, at tinubos tayo mula sa walang hanggang kamatayan. 
 
Hindi rin naging walang patumangga si Job sa kanyang pagsasalita dito, upang makakuha lamang ng 
pansin ng isa sa mga kaibigan niya.  Hindi nagyayabang dito si Job.  “Kung dumating man ang oras na 
iyon, magtitiwala pa rin ako sa Dios.” Hindi nagyabang sa mabubuting bagay si Job.  Bagkus, dumaan na 
siya sa mabibigat na pagsubok na hindi pa dinaanan ng sinuman.  Nawala ang kanyang yaman, mga 
anak, suporta, mga kaibigan, pakiramdam na iniibig siya ng Dios, at sa gitna ng mga pagsubok ipinahayag 
niya ang tiyak na pagtitiwala pa rin sa Dios. 
 
Nalalaman din ni Job ang katarungan ng Dios at nalalaman niya ang sariling kasalanan.  Nalalaman niya 
na ang kamatayan ay nasa harap ng Dios na hukom.  Sa sumunod na kabanata, dumalangin siya,  “Ilan 
ang aking mga kasamaan at mga kasalanan? Ipakilala mo sa akin ang aking pagsalangsang at ang aking 
kasalanan.”   
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Kinikilala pa rin niya ang pagiging soberano ng Dios.  “Patayin man Niya ako.”  Sinasabi niya na ang Dios 
ay may karapatan na gawin iyan, ang Dios lamang ang siyang pumapatay at bumubuhay (Deut. 32:39).  
Sinasabi ng mang aawit sa Mga Awit 31,  “Ang aking mga panahon ay nasa iyong kamay.”  Ang karapatan 
na mabuhay ay nasa Dios, ang Dios ang may karapatan upang patayin siya at gagawin iyan ng Dios.  At 
naisip niya na dapat na siyang patayin ng Dios, na ito na ang pinadulong pagsubok ng kanyang 
pananampalataya. 
 
‘Patayin man Niya ako” ito ay isang pangkalahatan.  Isinama dito ni Job ang bawat pwedeng kasamaan 
na maibibigay sa kanya ng Dios.  Isinama niya sa pahayag ang lahat ng kaguluhan na inihatid sa kanya ng 
Dios.  Inalis man ng Dios ang kawan at bukirin, pamilya at mga kaibigan, kalusugan at kasaganaan; ang 
itinara na lang ng Dios ay abo at basag na palayok, magtitiwala pa rin siya sa Dios. 
  
Kasama sa pahayag na ito ni Job ang pisikal at espiritual na pasakit na tinitiis niya.  Hinagupit si Job ng 
sobrang pasakit mula talampakan hanggang ulo; mga sugat na hindi nagpapatulog sa kanya, nawalan na 
siya ng gana sa pagkain, umaasa na lang ng kaunting kaginhawahan sa pag-gayod niya ng mga basag na 
palayok sa sugat.  Sa kanyang kaluluwa naman, hindi niya nadarama ang pag-ibig ng Dios, wala siyang 
kapayapaan at kagalakan kundi pait na lang kaya nasasabi niya, “magtitiwala ako sa Kanya.” 
 
Kasama sa matapang na ganitong pahayag ang pagkawala ng mahal sa buhay, sampung mga anak.  Isipin 
natin ang tungkol dito kahit isang minuto lamang.  Maaaring kunin na lang bigla ng Dios ang mahal mo 
sa buhay – ang asawa mo, o mga anak.  Magtitiwala ka pa rin ba sa Kanya?  Kapag pinapanood mo ang 
asawa o anak na malapit sa iyo habang nagdurusa at namamatay.  Magtitiwala ka pa rin ba sa Kanya? 
 
Sa pagbibigay ng komento tungkol dito, sinabi niya, 
 
Ikaw man marahil ang huling bulaklak na nag-iisa, at naihirapang mamulaklak, at sa pagyuko ng iyong ulo 
sa mabigat na patak ng kalungkutan sa iyong kaluluwa.  Ngayon, kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan, 
masasabi mo pa rin ba, “Kung higit pa rito ang gagawin sa akin ng Panginoon, at ang susunod na palayo 
ay maglalagos sa aking puso, gayunman, habang ako ay naghihingalo, hahalikan ko pa rin ang Kanyang 
kamay”? 
 
Nakita mo ba, ang ganitong pahayag ay hindi lamang sumasaklaw sa naranasan ni Job, kundi hanggang 
sa sukdulan, kasama ang hindi naranasan ni Job, ang kamatayan.  Isang pait ang kamatayan.  Ang 
kamatayan ang ating huling kaaway.  Ang kamatayan ang wakas. 
 
Mababasa natin ang mga pananalita ni Job, at iisipin siguro natin, masasabi ko rin ba ang gayong mga 
bagay?  Kung patayin man ako ng Dios, magtitiwala ako sa Kanya.”  Masasabi mo ba ito?  Isipin natin 
halimbawa, sa linggong ito natuklasan mo na ikaw ay may malalang kanser at hindi na ito kaya pang 
gamutin, at sinabi ng duktor na nabibilang na ang mga araw mo.  Ang maliwanag na kalooban dito ng 
Dios, ikaw ay mamamatay na.  Masasabi mo ba, “pinapatay na ako ng Dios, at magtitiwala ako sa 
Kanya”?  Siguro ikaw ay pamilyadong tao na, anim o pitong bibig ang iyong pinapakain, may asawa na 
nangangailangan ng suportang moral at espiritual at maliwanag na bukas; o ikaw ay isang ina na 
palaging nasa tahanan – maraming umaasa sa iyo… at sinabi ng Dios,  “Tapos na ang oras mo!”  Ikaw ay 
mamamatay na, hindi lang sa sakit na kanser, kundi sa isang aksidente sa kalye o sa ibang paraan pa, 
subalit sinasabi ng Dios,  “Babawiin ko na ang buhay, papatayin na kita” – sa ganoong pagsubok, paano 
magagawang masabi ng isang mananampalataya na, “kahit patayin man Niya ako, magtitiwala pa rin ako 
sa Kanya”? 
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Ganito ang sinasabi ni Job. 
 
Ito ay isang kahanga-hangang pahayag ng tiyakang pagtitiwala sa Dios. 
 
May apat na kasama sa pananampalataya dito ni Job: 
 
Si Job ay lubos na umaasa lamang sa Dios. 
 
Sa Dios lamang sumasampalataya. 
 
Nasa Dios ang lubos na pag-asa ni Job. 
 
Matiyagang hinihintay ni Job ang Dios. 
 
Ganito ang kanyang pananampalataya. 
 
Una, siya ay umaasa lamang ng lubos sa Dios.  Sa pananampalataya ni Job, ipinagkatiwala niya ng lubos 
sa Panginoon ang lahat.  Dito, isinasaalang-alang ni Job na siya ay malapit nang mamatay, naisip niya 
dito na wala na itong balikan pa, wala nang dapat asahan.  Naisip mo na ba ito?  Sa kamatayan, walang 
sinuman ang makapagliligtas o makapag-aalis sa iyo mula dito na may hatid na kaaliwan at pag-asa.  Sa 
kamatayan, mawawala ang lahat ng iyong pakikipag-ugnayan sa lahat maliban lamang sa Dios.  Patayin 
ka man ng Dios, magtitiwala ka pa rin ba sa Kanya o susumpain mo Siya?  Ang Dios ang tanging 
makapaghahatid sa iyo ng kaginhawahan sa kamatayan.  Ang kaaliwang ganito ay sa pamamagitan ng 
pananampalataya sa Anak ng Dios, na si Jesu Cristo, na sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan 
napagtagumpayan niya ang sumpa ng libingan. 
 
Ikalawa, sa pananampalataya ni Job, ang Dios lamang ang sinasampalatayanan niya.  Sinabi ng mga 
kaibigan niya ang maraming bagay.  Na ang mapait na pangyayari na dinadaanan niya ay maliwanag na 
nagsasabi ng kanyang kwento.  Pero ang pananampalataya ni Job ay pambihira, hindi pangkaraniwan.  
Hindi siya nakabatay lamang sa patunay, o sa agham na naniniwala na dapat makita muna, bago 
paniwalaan.  Nagtitiwala si Job sa pahayag ng Dios, sa mga pangako ng Dios, at sa dakilang gawain ng 
Dios sa pagliligtas.  Nalalaman niya ang Dios bilang Soberano at Mabuti.  May mga yaman na nakatago 
sa puso ni Job, at mula sa yamang ito sa puso niya, lumalabas ito sa kanyang pagsasalita.  Ang 
pananampalataya niya sa Dios ay isang pananalig sa ipinahayag ng Dios.  Ganito ang tunay na 
pananampalataya.  Ang pananampalataya ay hindi isang panghuhula lamang sa tadhana.  Hindi 
nagmumula sa pagmamasid ang pananampalataya.  Napakalaking pribilehiyo ang magkaroon tayo 
ngayon ng Kasulatan sa ating mga kamay.  Ang mabuhay sa panahon ni Abraham, wala pa nito maging sa 
panahon ni Job.  Wala pang naisusulat na Salita ng Dios sa panahong ito.  Sa halip, si Job ay umaasa sa 
ipinasang-salita sa kanya na mga pangako ng Dios at kasaysayan, at sa mga propeta at espesyal na 
pahayag.   
 
Ikatlo, sa pananampalataya ni Job, siya ay umaasa lamang ng lubos sa Dios.  Ang salitang ginamit sa 
talata dito ay pagtitiwala,  “magtitiwala pa rin ako sa Kanya,” ito mismo ang salitang “pag-asa” sa wikang 
hebreo.  Ang kalagayan ni Job ay tila wala nang pag-asa.  Nawala na ang lahat sa kanya.  Pero sa pag-asa 
ni Job, nakatingin siya sa likod ng mga pangyayaring ito sa Dios at sa walang hanggang mga bagay na ang 
Dios ay may natatagong mabuting bagay para sa kanya.  Hindi tayo nabubuhay sa nakita kahapon o 
ngayon, kundi nabubuhay tayo sa pag-asa ng langit.  At muli, ito ay bagay na palaging ginagawa ni Job.  
Kahit sa kasaganaan ni Job, hindi niya inilagak sa yaman ang kanyang puso.  Siya ay isang espiritual na 
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tao na ang mata ay nakapako lamang sa Dios at sa langit at sa walang hanggang katotohanan.  
Natuklasan niya na ang yaman, kalusugan, at pag-asa ay nasa Kanya.  Kapag nagsalita tayo ng pag-asa 
bilang mga Cristiano, hindi lang tayo naglalarawan dito ng pagnanais.  Sa pangkalahatan, ginagamit natin 
ang salitang “pag-asa” sa paraang ganito lamang.  Kapag may sakit tayo, sinasabi natin, “Umaasa ako na 
gagaling din ako”; o kapag umuulan, sinasabi natin,  “Umaasa ako na ang araw ay sisikat muli.”  Pero 
hindi natin alam kung ano talaga ang mangyayari.  Iba ang pag-asa na pang Cristiano.  Oo, ninanais mo 
ang bagay na mas mabuti – na naglalarawan ng iyong pangangailangan – pero ang pag-asa natin ay 
tiyakan, dahil ang tinutukoy dito ay katotohanan at ito ay tiniyak sa atin.  Ang langit ay totoo, at 
binuksan ni Jesus ang daan nito para makapunta tayo dito.  Siya ay naririto para ipaghanda tayo ng isang 
lugar na para sa atin, upang makasama Niya tayo doon.  Ang ating pag-asa ay hindi natin ikinakahiya 
(Roma 5:5).  Kaya ang pag-asa ni Job ay higit pa sa kamatayan, kundi ang langit.  kaya naman nasasabi 
niya, na kahit patayin man Niya ako, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. 
 
Pagkatapos, ikaapat, ang pananampalataya ni Job ay matiyagang naghihintay sa Dios.  Sa 
pananampalataya sa Dios, sumampalataya siya sa salita ng Dios, umasa siya ng higit pa sa kasalukuyan, 
kundi naghihintay rin siya.  Iyan ang isang bahagi ng pananampalataya, ang paghihintay sa Dios.  Hindi 
tayo palagi o mabilis na tumatanggap ng mga bagay-bagay para sa inaasahan natin, kaya kailangan natin 
hintayin ang Dios; magtiyaga tayo ay magtiis sa pamamagitan ng mga kalagayang ito.  Ganito ang ginawa 
ni Job dito, lalo na, siya ay namukod-tangi na halimbawa para sa atin.  Sa Santiago 5:11, ating mababasa,  
“Tunay na tinatawag nating mapapalad ang mga nagtiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job, at 
inyong nakita ang layunin ng Panginoon, kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at 
pagkamaawain.”  Tiniis ni Job sa ilalim ng mabigat pasanin na magtiwala sa Dios at nagpatuloy siya sa 
pagsubok na ito.  Hindi naman ito ganap na nagawa ni Job, hindi siya nagtanong, kundi may isang 
nagawa lamang si Job, siya ay kumapit sa Dios.  Hindi siya umalis dito. 
 
At iyan ay dahil ang Dios ang nakakapit kay Job.  Hindi siya binitiwan ng Dios.  Sa Mga Awit 51, sinabi ni 
David sa kanyang pananalangin, “ang iyong banal na Espiritu sa akin ay huwag mong bawiin.”  Hindi 
inalis ng Dios ang Kanyang Espiritu kay Job.  Ang pananampalataya ni Job sa Dios ay resulta ng isang di-
maiaalis at permanenteng pakikiisa sa pagitan ng Dios at ni Job sa pamamagitan ng Espiritu.  Maliwanag 
din iyan sa kapahayagan ni Job.  Ang sinabi ni Jesus kay Pedro matapos ang maganda niyang 
kapahayagan ay may kaugnayan kay Job, at maging sa bawat mananampalataya na nagsasabi, “Bagaman 
ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya.” 
 
Kahanga-hanga ang pananampalataya ni Job at isang himala na bunga ng gawa ng soberanong Dios sa 
kanyang puso.  Tandaan natin na ang Dios ang naghamon kay Satanas ng mga pananalitang ganito:  
"Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job?”  Malaki ang tiwala ng Dios na hindi Siya mabibigo sa 
pananampalataya ni Job, dahil ang Dios mismo ang pumili, nagligtas, at nagbago kay Job.  At iyan ang 
ating tiwala sa mga mahihirap na kalagayan natin na dinaranas at hindi natin minsan lubos-maisip ang 
kabigatan nito.  Ang biyaya ng Dios ang magpapalakas, at sa pamamagitan ng pagsubok na ito, ang Dios 
ang magbibigay ng pagtitiwala sa Kanya. 
 
Ang pinakamabuting kalalagyan ni Job ayon sa espiritual na kalagayan ay ito mismo, sa pasakit at 

kalungkutan mula dito, minasdan ni Job ang Dios, at nagawa niya ang maluwalhating pahayag na, 

“Bagaman ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya.” 

Palakasin nawa at turuan tayo ng Dios sa ating mga pagsubok. 
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Manalangin tayo, 
 
Ama, hindi namin lubos-maisip ang dinaanan na karanasan ni Job, gayunman, malibang dumating agad si 
Cristo, lahat kami ay humaharap sa kamatayan.  Ang aming mga araw ay nasa Inyong Kamay.  
Panginoon, palakasin Mo po kami upang magawa din namin masabi,  “Bagaman ako'y patayin niya, ako'y 
aasa pa rin sa kanya.”  Bigyan Niyo po kami ng pananampalatayang tulad kay Job, upang kami ay umasa 
lamang sa Inyo, manampalataya sa Inyong Salita, pag-asa sa mga bagay-bagay na hindi nakikita, at 
matiyagang dinadala ang aming mga pagsubok.  Alang-alang kay Jesus namin ito panalangin, Amen. 
 
 
 
 


