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JOB 23:8-10 
“ANG PIGHATI AY PARA SA AKING KAPAKINABANGAN” 

NI REV RODNEY KLEYN 
 
Naitanong mo na ba, Nasaan ang Dios?  at ano ang ginagawa Niya? 
  
Minsan sa buhay, naitatanong ng bawat mananampalataya ang dalawang katanungang iyan.  Nasaan 
ang Dios?  At ano ang ginagawa Niya? 
 
Ito man ay buhat sa malalim na hukay ng kalungkutan na naitatanong natin, nasaan ang Dios?  Siguro 
bigla tayong dumaan sa matinding kalungkutan o karamdaman, at naitatanong natin, Ano ang ginagawa 
Niya?  Siguro ay nakikita natin ang malaking alon ng pighati na dumating sa ating kaibigan at siya ay 
halos malunod na dito, at nais natin na bigyan siya ng kaaliwan, pero nahihirapan tayong magsalita kung 
ano ang sasabihin sa kanya, dahil hindi natin alam kung nasaan o ano ang ginagawa ng Dios sa ganitong 
sitwasyon niya.  O siguro naging saksi tayo sa pagdurusa ng sangkatauhan, sa digmaan, o matapos ang 
tsunami o lindol o bagyo, at iniisip natin, Nasaan ang Dios at ano ang ginagawa Niya? 
 
May dalawang katanungan kay Job sa ilalim ng mabigat na dala ng pighating pinaglalabanan niya sa 
kabanatang 23. 
 
Kung nasusundan mo ngayon ang mga serye sa buhay ni Job, alam mo ang pagdurusa niya.  Siguro, 
walang tao, na hiwalay sa krus ni Cristo, ang makakaranas ng gayong kalungkutan, pasakit, at 
pagtatakuwil.  Isang araw, pinatay ang sampu niyang mga anak.  Sa araw din na iyon, nawala ang yaman 
ng ni Job.  Hindi nagtagal, si Job ay hinagupit ng sakit na sumira sa kanyang katawan, at nagdulot ng 
pisikal at pang kaisipan na pasakit.  Pagkatapos, tumanggap din si Job ng kawalang-pagmamahal at 
suporta mula sa malalapit niyang mga kaibigan.  Gayundin ang asawa niya dahil sa pagtitiwala niya sa 
Dios, at pinaratangan pa siya ng mga kaibigan niya ng pagiging mapagpaimbabaw at sinabi na siya raw 
ay pinarurusahan ng Dios.  Sa lahat ng ito sa kanyang pag-iisa, sa paghihirap, pasakit at pag-iwan sa 
kanya, may isang bagay na lang na kinakapitan si Job, ang kanyang Dios.  Naniniwala siya at 
ipinapahayag niya na ang Dios ay soberano sa lahat ng kanyang dinadanaan, nagtitiwala siya na dinala 
ng Dios ang mga bagay na ito dahil sa pag-ibig, at umaasa siya higit pa sa buhay na ito ng maluwalhating 
pagkabuhay na muli ng katawan at walang hanggang buhay sa presensya ng Dios. 
  
Pero, kahit meron siya ng pananampalataya at pag-asang ito, nakikibaka pa rin si Job sa mga 
katanungang ito:  Nasaan ang Dios, at ano ang ginagawa Niya? 
 
Makikita ito sa kabanatang 23 ng Job.  Sa talatang 3, sinabi ni Job, “O kung alam ko lamang kung saan ko 
siya matatagpuan, upang ako'y makalapit maging sa kanyang upuan!” 
 
Pansinin mo, sa kanyang paghihirap, hindi niya hinanap ang kasiyahan, kapayapaan, o kaginhawahan, 
kundi hinanap niya ang Dios mismo.  Ang Dios mismo!  Hindi siya naghanap ng pagpapala, kundi ng 
nagpapala.  Hindi siya naghanap para sa kaaliwan, kundi ng mang aaliw.  Sinasabi ni Job, “kung alam ko 
lamang kung saan ko siya matatagpuan, ako'y makalapit sa Kanya.” 
 
Sa mga talatang 8 at 9, sinabi niya,  “Ako'y lumalakad pasulong ngunit wala siya roon; at pabalik, ngunit 
hindi ko siya maunawaan; sa kaliwa ay hinahanap ko siya, ngunit hindi ko siya namataan, bumaling ako 
sa kanan, ngunit hindi ko siya mamasdan.” 
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Sa panalangin niyang ito, hinahanap niya ang Dios mula sa lahat ng direksyon, pero tila hindi siya 
sinasagot sa kanyang mga panalangin. 
 
kaya si Job ay nakibaka sa tanong na ito, Nasaan ang Dios? 
 
At pagkatapos din naman, siya ay nakibaka sa tanong na, Ano ang ginagawa niya? 
 
Ating makikita sa talatang 3 hanggang 7.  Bakit nais hanapin ni Job ang Dios?  Sinabi niya,  “Upang ako'y 
makalapit maging sa kanyang upuan!  Ilalagay ko ang aking usapin sa kanyang harapan, at pupunuin ko 
ang aking bibig ng mga pangangatuwiran.  Malalaman ko kung ano ang kanyang isasagot sa akin, at 
mauunawaan ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin.  Makikipagtalo ba siya sa akin sa laki ng 
kanyang kapangyarihan? Hindi; kundi ako'y kanyang papakinggan.  Makakapangatuwiran sa kanya ang 
matuwid doon; at ako'y pawawalang-sala magpakailanman ng aking hukom.” 
 
Hinihiling ni Job na pakinggan siya ng Dios.  Nais niya na ilagay ang lahat niyang mga patunay at hihingi 
ng paliwanag.  Ang mga tinatawag niyang mga kaibigan ay  nagsasabi na pinaparusahan daw kasi siya ng 
Dios, pero hindi ito pinapaniwalaan ni Job.  Kaya nais niyang tanungin ang Dios, Ano ba ang Iyong 
ginagawa?  Nais niya ng paliwanag.  Bakit ako nagdurusa? 
 
Kaya si Job ay may dalawang tanong na binabaka niya, “Nasaan ang Dios, at ano ang ginagawa Niya?” 
 
Mahalaga para sa ating mga mananampalataya na maliwanagan ang gayong mga katanungan.  Huwag 
mong isipin na ikaw siguro ay hindi anak ng Dios kapag nakikibaka ka sa mga ganyang katanungan. 
 
Oo, minsan nagtatanong ang mga di mananampalataya ng ganitong katanungan din.  Halimbawa, sa 
Mga Awit 42:10, sinabi ni David sa kanyang paghihimutok,  “Tulad ng pagkadurog ng aking mga buto, 
ang aking mga kaaway, tinutuya ako. habang patuloy nilang sinasabi sa akin, "Nasaan ang Diyos mo?"”  
Itinatanong ng mga di mananampalataya, Nasaan ang Dios?  Pero hindi sila nagtanong para hanapin ang 
Dios, kundi para tuyain lamang si David sa kanyang dinadaanang mga paghihirap.  Kapag sinasabi ng di 
mananampalataya, “Nasaan ang Dios?”  kanyang inaatake lamang ang mga katotohanan ng soberano at 
maawaing Dios. 
 
Isa pa na halimbawa, sa Mga Awit 73:11, kung saan sinasabi ng masasama,  "Paanong nalalaman ng 
Diyos? May kaalaman ba sa Kataas-taasan?"  Ito pa ang tanong ni Job,  “Nalalaman ba ng Dios ang 
ginagawa Niya?”  Pero itanong man ito ng di-mananampalataya, ginagawa niya iyon bilang nagmamasid 
sa kahirapan ng iba.  Pagdating naman sa sarili niya, hindi siya nakatingin sa Dios, kundi tumatakas sa 
Dios para itago ang sarili, dahil siya ay natatakot sa poot ng Dios. 
 
Sa pakikibaka ni Job sa mga katanungang ito, ating makikita ang liwanag ng nagbabaga niyang 
pananampalataya.  Nang itanong niya, nasaan ang Dios, ipinahayag niya ang malalim na pagdaing at 
gayundin ang kanyang malaking pangungulila.  Higit na masakit kaysa sa kanyang kalungkutan, 
kahirapan, pisikal na pasakit, at pagtatakuwil dito dahil hindi niya mahanap ang Dios.  Ito ang 
pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay.  Nasaan ang Dios?  Nananabik siya sa Dios, at ang 
pagnanais na ito ay buhat sa kanyang pananampalataya, 
 
Sa Mga Awit 13 ipinahayag ito ni David sa ganitong paraan,  “Hanggang kailan ako kukuha ng payo sa 
aking kaluluwa, at magkaroon ng kalungkutan sa aking puso buong araw? Hanggang kailan 
magtatagumpay ang aking kaaway laban sa akin?” 
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Makikita din natin ang pananampalataya ni Job sa kanyang katanungan,  Bakit ito ginagawa ng Dios?  
Ngayon, sa palagay ko dapat maingat tayo dito.  Hindi palaging wasto na tanungin ang layunin ng Dios.  
Ang Dios mismo ang sumaway kay Job dahil dito na mababasa sa hulihan ng aklat.  Walang pananagutan 
ang Dios para magpaliwanag sa atin kung ano ang ginagawa Niya.  Ang paraan Niya ay palaging mas higit 
kaysa sa atin. 
 
Subalit may tamang pamamaraan para itanong ang ganitong katanungan, sa paraan ng kapahayagan na 
kahit hindi man natin nalalaman kung nasaan ang Dios, at kung ano ang ginagawa Niyang ito, alam 
naman ng Dios ang mga bagay na ito.  Iyan ang sinabi ni Job sa talatang 10, at pansinin niyo ang unang 
salita dito,  “Ngunit nalalaman niya…”  Ang sinasabi ni Job, “Hindi ko alam.  Hindi ko alam kung nasaan 
man ang Dios, pero nalalaman ito ng Dios!  Hindi ko alam kung ano itong ginagawa Niya.  Pero alam ito 
ng Dios.”  Ang kaalaman ko ay may hangganan, hindi ko mauunawaan, pero nalalaman ito ng Dios!  Iyon 
ang mahala, ito ang nakakaginhawa dito, na kailangan natin kumapit sa ating pagdurusa at kapag 
nakikibaka man tayo sa ganitong katanungang gaya ni Job. 
 
Nasaan ang Dios, at ano ang ginagawa Niya?  Narito ang kasagutan, sa talatang 10:  “Ngunit nalalaman 
niya ang daang nilalakaran ko; kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto.”  Nalalaman 
Niya kung nasaan ako, at nalalaman Niya kung ano ang Kanyang ginagawa. 
 
Ang salitang “ang daang nilalakaran ko” ay tumutukoy sa itinalaga ng Dios na landasin na dapat lakaran 
sa buhay na ito ng kaluwalhatian.  Kasama rito ang mga pangyayari at klase ng ating pamumuhay. 
 
Nalalaman ng Dios ang bawat detalye sa ating buhay dahil sa pag-ibig, Siya ay layunin at inilatag Niya 
iyon.  Sinasabi sa Mga Awit 1:6:  “Sapagkat ang lakad ng matuwid ang PANGINOON ang nakakaalam.”  Sa 
Mga Awit 139:3:  “ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo.”  Dahil para sa bayan ng Dios, ito ay isang 
nakakaginhawang mga pananalita.  Ang Dios ay may malapit at personal na kaalaman sa aking daan.  Ito 
tila minsan ang Dios ay malayo, pero iyan ay ayon lang sa ating karanasan, hindi ito ang realidad.  Ang 
realidad, ang Dios ay palaging kasama natin, gumagabay at humahawak sa atin na gamit ang Kanyang 
kamay.  Sa Mga Awit 73 sinasabi:  “Sa iyong payo ako'y iyong pinapatnubayan, at pagkatapos ay 
tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian.”  Ang Dios ang nagtalaga sa bawat hakbang na ating nilalakaran, 
hinahawakan Niya tayo ng Kanyang kamay, at ginagabayan tayo sa bawat hakbang sa landas na patungo 
sa tiyak na kaluwalhatian. 
 
Nalalaman Niya ang daan na aking tinatahak.  Kasama sa salitang “alam” sa Biblia ang kaisipan ng pag-
ibig.  Ang Kanyang walang hanggang pag-ibig, plano ng Dios ang kakaibang paraan sa bawat anak Niya, 
sa buong buhay nila patungo sa kaluwalhatian. 
 
Subalit, ibig sabihin din dito ni Job, nalalaman niya ang aking buhay.  Sa mga talatang 11 at 12, “Lubos na 
sumunod sa kanyang mga hakbang ang mga paa ko, ang kanyang landas ay aking iningatan, at hindi ako 
lumiko.  Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi; pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang 
bibig sa aking dibdib.”  Sinasabi ni Job, na sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, siya ay magpapatuloy sa 
landas ng katuwiran.  Siya ay hindi titigil sa paghakbang.  Hindi niya iiwan ang daan ng pagsunod, kahit 
pa ito ay patungo sa napakahirap na kalagayan at nag-aapoy na mga pagsubok. 
 
Makikita mo ang dalawang bagay dito.  Ito ang sagot ni Job sa kanyang tinatawag na mga kaibigan.  
“Nalalaman ito ng Dios, pero hindi kayo.  Ang aking puso at daan na nilalakaran ay tama sa harap ng 
Dios.  Hindi niya ako pinarurusahan.” 
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Subalit ito rin, nakikita natin dito ang naging desisyon ni Job, sa kabila ng mga kahirapan, na magpunyagi 
sa kabanalan.  Ako ay magiging matapat sa aking mga tungkulin at pagsunod.  Hindi ko gagamitin ko ang 
aking mga kaguluhan na dahilan para maging mabagal sa paglakad kasama ang Panginoon.  Ako man ay 
may kahirapan, subalit ako ay magpapatuloy sa pagtungo sa iglesia, magpapatuloy ako sa pagbabasa ng 
Kasulatan, magpupunyagi ako sa pananalangin, magpapatuloy ako sa pakikisama sa mga anak ng Dios.  
Iyan din ang mahalagang marinig natin.  Madalas, ginagamit natin ang kaguluhan na dahilan para sa 
espiritual na katamaran, at pagkatapos ang mga bagay-bagay ay magiging mas malala pa, hanggang sa 
tayo ay tuluyang malugmok.  Nalalaman ni Job na kailangan niya ngayon, ng higit pa, na paglakad 
kasama ang Panginoon.  Nalalama niya na siya ay madaling manghina, nalalaman niya si Satanas ay 
kumikilos, at kaya naman, gagawin niya na lumakad sa daan ng Panginoon.  Nalalaman niya ang daan na 
aking tinatahak. 
 
At hindi lamang Niya nalalaman ang aking daan, kundi Siya ay may layunin dito.  Nalalaman ng Dios kung 
ano ang Kanyang ginagawa.  Inilalarawan ito ni Job sa huling bahagi ng talata,  “Nang subukin Niya 
ako…” 
 
Ang mga kahirapan at kaguluhan sa buhay ay ipinadala ng Dios na mga pagsubok. 
 
Ano ang layunin ng ating mga pagsubok? 
 
Hindi naghahatid ang Dios ng mga pagsubok sa Kanyang bayan para makita lang kung sila ay may 
pananampalataya.  O ginagawa ba Niya ang mga pagsubok na ito para malaman kung ang ating 
pananampalataya ba ay malakas na.  Ang kuwento sa buhay ni Job ay payak lang.  Ang Dios ay may 
nakakatiyak na ang pananampalataya ni Job ay mananatili.  Sa pasimula pa lang ng aklat, si Satanas ay 
naging mayabang at matapang, at sinabi pa niya sa Dios,  “Ngunit pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong 
kamay, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya, at susumpain ka niya nang mukhaan.”  At nagpasimula si 
Satanas na puntahan si Job, payukuin si Job, subukin siya, upang makita kung ito nga ba ay masisira niya.  
Pero sa pagsulong pa ng aklat, nanahimik si Satanas, at nawala na sa eksena.  Pero ang Dios ay nanatili 
sa kinatatayuan nito, at sa pamamagitan ng mga pagsubok kay Job, napatunayan Niya ang 
kapangyarihan ng Kanyang biyaya.  Kaya una, ang Dios ay naghahatid sa atin ng mga pagsubok upang 
ipakita sa ating mga buhay ang kapangyarihan ng pang-iingat ng Kanyang biyaya.  At ibinigay sa atin sa 
Kasulatan si Job bilang dakilang halimbawa dito. 
 
Subalit gayundin naman, ang Dios ay naghahatid ng pagsubok para sa ating kapakinabangan.  Sinabi ni 
Jobs,  “Nang subukin Niya ako, ako ay naging mas dalisay na ginto.”  Ang mga pagsubok ay paraan ng 
paglilinis sa atin ng Dios.  Ang paghahambing dito ay itinulad sa paggawa ng bakal.  Matapos 
makatagpuan ang ginto na nasa bato, ang gumagawa nito ay gagawa ng apoy at tutunawin ang bato 
upang maihiwalay ang karumihan mula sa ginto.  Tayo ay tulad sa bato.  Matapos ang gawa ng pagsilang 
na muli sa atin sa espiritu, ginagawa Niya tayo na isang bagong nilalang kay Cristo, subalit may naiiwan 
pa rin na kasalanan.  At naghahatid ang Dios ng nag-aapoy na mga pagsubok upang alisin nito ang dumi.  
Ang Dios ay palaging nagtuturo sa atin patungkol sa ating mga sarili, sa ating mga kahinaan, sa ating 
pagka-makasarili, kakulangan, kayabangan, at maraming mga pagsubok.  At habang tayo ay nababantad 
sa mga ito, tayo ay umuunlad bilang mananampalataya, nagiging mas malakas ang ating 
pananampalataya, tayo ay nadadalisay sa pamamagitan ng pagdurusang ito. 
 
Siguro naiisip mo ang iyong kalagayan sa iyong buhay na gaya nito.  Ang lahat ay maayos, at inaakala mo 
na ikaw ay isang mananampalatayang napakalakas, at pagkatapos dumaan ka sa karamdaman o 
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karukhaan o kalungkutan na dala ng Dios, na naghatid sa iyong mga tuhod at naisip mo ang mga bagay 
patungkol sa iyong sarili, at nakita mo ang bahagi sa buhay mo kung saan kailangan mong lumago, at 
naisip mo ang mga bagay na nagpalago sa iyo bilang mananampalataya.  Nalungkot ka sa iyong mga 
kasalanan at inalis mo ang lahat ng ito. 
  
Ang mga pagsubok sa mga buhay ay pagkakataon para sa paglagong espiritual.  Ibig sabihin, kapag 
dumadaan ka sa pagsubok itanong mo sa iyong sarili, “Ano ang itinuturo sa akin ng Dios?”  Siguro 
dumaan tayo sa mapapit na kalagayan kaya naging napakasakit nito.  Kunwari ay argumento sa malapit 
mong kapamilya.  Iyon ay isang napakasakit na pagtatalo.  Pagkatapos itatanong mo, ano ang itinuturo 
nito sa akin sarili na buhat sa Dios?  Patungkol ba sa kayabangan, sa kakulangan sa pag-ibig at pag-
unawa, patungkol ba sa hindi pag-amin sa kamalian, patungkol ba sa aking sarili?  At pagkatapos, kapag 
natututunan mo na ang mga bagay na ito, kailangan mong kilalanin ang mga ito at pagsisihan at ihingi ng 
kapatawaran.  Ito ang pagsusunog sa kasalanan, ang pagdadalisay.  Iyan ang ginagawa ng Dios sa iyong 
mga pagsubok.   
 
At kapag natutunan mo nang makita ito bilang mananampalataya, makikita natin ang pag-ibig ng Dios sa 
mga pagsubok na dumating sa atin at matututunan din natin na maging mapagpasalamat sa Dios sa mga 
kaguluhang ito na ibinigay Niya.  Sa Mga Roma 5:3-4, ito ang sinasabi,  “At hindi lamang gayon, kundi 
nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng 
pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagpapatibay; at ang pagpapatibay ng pag-asa.” 
 
Ganito ito inilarawan ni Job,  “kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto.”  Ibig 
sabihin, dinadalisay, kumikinang na ginto.  Iyan ang layunin ng Dios:  ginagawa Niya tayong ginto.  
Sinusunog at nilulusaw Niya tayo upang maging mamahalin, maganda, nagliliwanag na halimbawa ng 
pananampalataya sa gitna ng pagsubok.  Isa sa mga dakilang patotoo na maibibigay ng 
mananampalataya ay ang patotoo na ibinibigay niya kapag siya ay nagdurusa.  Ito ay nag-niningning na 
halimbawa ng soberanong pangangalaga ng Dios. 
 
Tinatawagan tayo ng kabanatang na magpasakop sa soberanong layunin ng Dios.  Hindi ko palaging alam 
kung bakit, hindi ko palaging alam ang layunin ng Dios, subalit naniniwala ako na nalamaman ng Dios, at 
ako ay luluhod sa aking mga pagsubok at sasambahin Siya habang naghihintay. 
 
Habang ikaw ngayon ay nakikibaka sa pagsubok sa buhay, sinasabi sa iyo ng Dios:  “Ngunit nalalaman 
niya ang daang nilalakaran ko; kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto.” 
 
Manalangin tayo, 
 
O Dios namin, Kayo po na nagpatunay sa amin; Kayo na sumubok sa amin tulad sa pilak.  At Ama, kahit 
pa ang daan na aming tinahanak ay nakatago para sa amin, natitiyak namin ang Inyong pagmamahal, 
nalalaman namin na Kayo po ay palaging kasama namin sa landasing ito, at natitiyak rin namin na ang 
Inyong biyaya ang mag-iingat sa amin, at sa pag-ibig  Mo po, ang lahat ng bagay na ito ay gumagawa 
para sa aming walang hanggang kapakinabangan.  Tulungan po Ninyo kami sa panalanging ito, alang-
alang kay Jesus, Amen. 


