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JOB 27:6 
“PINANINDIGAN NI JOB NA WALA SIYANG SALA” 

NI REV RODNEY KLEYN 
 
Sa araw na ito sa pag-aaral natin sa buhay ni Job dadako tayo sa Job kapitulo 27, at pag-aaralan natin 
ang unang pitong mga talata.  Ang bahaging ito ay pangwakas na pananalita ni Job, matapos ang 
mahabang pagtatalakayan at pagkikipagtalo sa tatlo niyang kaibigan, sina Elifaz, Bildad at Zofar. 
 
Sa pananalitang ito, at partikular na sa bahaging titingnan natin ngayon, masigasig na iginiit ni Job ang 
sarili niyang kawalang-sala katapat ng palagay ng tatlo niyang mga kaibigan na ang kanyang pagdurusa 
ay kahatulan mula sa Dios laban sa kanya dahil sa mga kasalanang kanyang ginawa. 
 
Ang sinasabi dito ni Job ay bahagi ng kanyang mapagtiis na tugon sa kanyang pagdurusa at ito ay isinulat 
bilang halimbawa para sa atin.  Sa pasimula ng aklat, matapos tanggapin ni Job ang sunud-sunod na 
dagok ng pagdurusa, tinanong si Job ng kanyang asawa, “Mananatili ka pa ba sa iyong katapatan?”  
Ngayon, sa pagtatapos ng aklat, pareho pa rin ang ating makikita, pinananatili ni Job ang kanyang 
katapatan sa ilalim ng matinding pagsubok.  Isang magandang halimbawa! Hindi lamang 
nanghahawakan si Job sa Dios, kundi binabantayan din niya ang kanyang bibig, at nagpasyang patuloy na 
mamuhay sa paraang luluwalhati sa Dios. 
 
Kung minsan kapag tayo ay dumaraan sa pagdurusa tayo ay nagiging mahina at marupok, at pagkatapos 
ay iniisip nating mayroon tayong dahilan para sa makasalanang asal – nagiging masungit tayo sa mga 
kaanib ng ating pamilya, o nagpapakasawa tayo sa ipinagbabawal na kalayawan, o ang iba ay 
bumabaling sa ibang bagay upang lunurin ang kanilang kalungkutan.  Subalit walang ginawa alinman sa 
mga bagay na iyon si Job, sa halip pinanatili niya ang kanyang katapatan, at iyan ang nakikita natin sa 
sitas na ito. 
 
Sa talatang 2, nagsimula si Job sa paggawa ng pangako sa harapan ng Dios.  Sa pamamagitan ng mga 
salitang, “Habang buhay ang Dios…,” tinatawag ni Job ang Dios upang maging saksi sa kanyang 
sasabihin.  Hindi ito isang padalus-dalos na pangako.  Nauunawaan ni Job na ang Dios ay buhay, na ang 
Dios ay tunay, na alam ng Dios ang lahat ng kanyang ginagawa, kung kaya siya ay nanumpa ng 
pagpapasya at matibay na hangarin upang mamuhay sa harapan ng Dios. 
 
Sa talatang 2, inilalarawan ni Job ang Dios na siya larawan ng sarili niyang mapait na karanasan.  Sabi 
niya, “Habang buhay ang Dios, na siyang nag-alis ng aking karapatan, at ang Makapangyarihan sa lahat, 
na siyang sa kaluluwa ko'y nagpapanglaw.”   
 
Dito, muling nagpapahayag si Job na lahat ng kanyang problema at kapaitan na dumating sa kanya sa 
kanyang buhay ay mula sa kamay ng Dios.  Hindi mali kay Job na ipahayag ito.  Sinabi niyang “inalis ng 
Dios ang kanyang karapatan.”  Ibig niyang sabihin na ipinagkait sa kanya ng Dios ang pagpapaliwanag sa 
kanyang pagdurusa.  Sa buong aklat, humiling si Job ng pagdinig sa Dios, hindi lamang upang magkaroon 
siya ng paliwanag sa kanyang pagdurusa, kundi upang mapatahimik ang mga paratang ng kanyang mga 
kaibigan.  Subalit inalis ng Dios ang kanyang karapatan.  Gaya ng makikita natin sa susunod na mensahe, 
dito nagkasala si Job bilang tugon sa kanyang pagdurusa.  Nais niyang ipaliwanag ng Dios ang Kanyang 
sarili, subalit ang Dios ay higit kaysa tao, at walang tungkuling ipaliwanag ang Kanyang sarili sa tao.  
Ngunit nakita n’yo, ito mismo ang nagpapatindi sa pagdurusa ni Job.  Nagpaparatang ang kanyang mga 
kaibigan, nang-iiwan ang kanyang asawa, ang mga anak niya ay patay na, siya ay dukha at may sakit, at 
tila baga inilayo ng Dios ang kanyang sarili.  Kaya sinasabi ni Job na pinapanglaw ng Makapangyarihan sa 



2 
 

lahat ang kanyang kaluluwa.  Ang kanyang pagdurusa ay hindi lamang panlabas at pisikal, kundi ginugulo 
nito ang kanyang kaluluwa at naghahatid ng kapaitan sa kanyang karanasan.  At, sabi ni Job, ginawa ito 
ng Makapangyarihan sa lahat.  Ang Dios, na lubos na makapangyarihan at soberano, ay inihatid ito sa 
akin.    
 
Kaya ito ang mapait na karanasan ni Job.  Inihatid ng Dios lahat ng pagdurusang ito sa kanyang buhay, at 
ang Dios ay hindi nagbibigay ng paliwanag dito, at samantala siya ay pinararatangan ng kanyang mga 
kaibigan ng pagpapaimbabaw.   
 
Paano tutugon si Job?  Paano tayo tutugon sa masasaklap ng probidensya ng Dios na dumarating sa 
ating buhay.   
 
Sa mga talatang ito may dalawang bagay na ipinahahayag si Job sa kanyang tugon.  Una, ang makadios 
niyang pagpapasya, at pangalawa, ang malinis niyang budhi, at sa pamamagitan nito, napatahimik ni Job 
kapwa ang nagpaparatang niyang mga kaibigan at ang diablo.   
 
Kung minsan guguluhin tayo ni Satanas sa ating mga problema, ng mga pag-aalinlangan at paratang.  
Susubukan niya, gaya ng mga kaibigan ni Job, na sabihin sa atin na nagdurusa tayo dahil masama talaga 
tayong makasalanan, at pinatutunayan ng ating pagdurusa na hindi tayo mahal ng Dios o 
nagmamalasakit sa atin.  Paano natin itataboy ang diablo at ang mga paratang ng budhi?  Sa 
pamamagitan ng pagtugon gaya ni Job dito. 
 
Una, mayroon siyang makadios na pagpapasya sa mga talatang 3 hanggang 5.  Si Job ay nanumpa sa 
harapan ng Dios:  “Habang buhay ang Dios.”  At ngayon ibinibigay niya ang nilalaman ng pangakong iyon.  
“Habang nasa akin pa ang aking hininga, at ang espiritu ng Dios ay nasa mga butas ng aking ilong; ang 
aking mga labi ay hindi magsasalita ng kabulaanan, at ang aking dila ay di magsasabi ng kadayaan. 
Malayo nawa sa akin na sabihing kayo'y tama; hanggang sa ako'y mamatay, hindi ko aalisin sa akin ang 
aking katapatan.”  Kaya, ang Dios ay nabubuhay, at ako ay buhay, at habang ako’y nabubuhay, habang 
ako’y may hininga, hanggang sa araw na ako’y mamatay, pangako ni Job, nagpasya akong maglingkod sa 
Dios. 
 
Gagawin iyan ni Job dahil nauunawaan niya na ito ang dahilan kung bakit siya pinagkalooban ng Dios ng 
buhay.  Sa talatang tatlo, nang sabihin niyang, habang ang “espiritu ng Dios ay nasa mga butas ng aking 
ilong,” ipinahihiwatig niya ang paraan ng pagkakalikha sa tao sa Genesis 2. 
 
Inanyuan siya ng Dios mula sa alabok ng lupa at hiningahan sa mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng 
buhay.  Sa pamamagitan ng paglikha sa tao sa ganoong paraan, ipinakita ng Dios na ang tao ay iba kaysa 
sa lahat ng mga hayop at iba pang nilalang.  Ang tao ay naging buhay na kaluluwa.  Siya ay nilikha sa 
larawan ng Dios.  Siya ay ginawa upang umibig at maglingkod sa Dios nang may kamalayan.  Iyan ang 
sinasabi ni Job:  “Hangga’t ako’y nabubuhay, mayroon ako nitong layunin, mula sa Dios, upang 
paglingkuran Siya.”  Sa kabila ng kanyang kalagayan, kahit na dumting ang suliranin sa kanyang buhay, 
paglilingkuran pa rin niya ang Dios na naghatid sa kanya nito.  Iyan ang kanyang matibay na pasya. 
 
Sa Awit 146:2 mababasa natin, “Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay, ako'y aawit ng 
mga papuri sa aking Dios, habang ako'y may buhay.”  Ito ang dahilan kung bakit ako nilikha, ito ang 
dahilan kung bakit narito ako sa lupa, ito ang dahilan kung bakit binibigyan pa rin ako ng Dios ng hininga.  
Upang mapuri at maluwalhati ko Siya.  
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Naiiisip mo ba iyan?  Ngayon ikaw ay nakikinig sa mensaheng ito.  Ibig sabihin ikaw ay buhay, ikaw ay 
humihinga.  Sinasabi mo ba, “Habang nasa akin pa ang aking hininga, maglilingkod ako sa Panginoon”?  
Wala tayo sa mundong ito para sa ating sarili, para sa ating pakinabang, katanyagan, kaligayahan, o 
kasiyahan.  Hindi, tayo ay narito para sa Dios.  Wala tayo dito para sa kapakanan ng sangkatauhan.  
Hindi, tayo ay narito upang maglingkod sa Dios.  Ito ang pangunahing layunin ng tao, ang luwalhatiin ang 
Dios.   
 
Iyan ay napakahalaga upang ating tandaan, lalo na habang tayo ay dumaraan sa mga suliranin at mga 
kahirapan.  Nakakatulong ito sa atin upang hindi tumuon sa ating sarili o mag-umapaw.  Ang ating tugon 
ay palaging tugon sa Dios.  Bawat pagsubok ay pagkakataon upang maghatid ng kaluwalhatian sa Dios sa 
isang bagong paraan.  At ang paraan ng pagtugon natin sa Dios sa ating mga pagsubok ay isang patotoo 
sa iba ng ating pananampalataya. 
 
Iyan ang pasya ni Job at determinasyon ng puso.  Ngunit iyong mapapansin na hindi lamang ito 
nananatili sa kanyang puso.  Ito ay pasya upang kontrolin ang buo niyang buhay, at lalo na ang kanyang 
dila.  Sa talatang 4 sabi niya, “ang aking mga labi ay hindi magsasalita ng kabulaanan, at ang aking dila ay 
di magsasabi ng kadayaan.”  Ibig niyang sabihin ay magiging maingat siya, sa pagtugon sa kanyang mga 
pagsubok, upang bantayan ang kanyang dila.  Sa Awit 39:9, ang mang-aawit ay tumugon sa isang 
matinding pagsubok sa pagsasabing, “Ako'y pipi, hindi ko ibinubuka ang bibig ko, sapagkat ikaw ang 
gumawa nito.”  Doon ang kanyang inaalala ay maluwalhati ang pangalan ng Dios sa harap ng masasama.  
Iyan din ang naging pangganyak ni Job.  Sa kapitulo 1, nang gawin niya ang magandang kapahayagan, 
“Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang bumawi,” nabasa natin na hindi nagkasala si Job ni 
pinaratangan man ng kasamaan ang Dios.  Sa kapitulo 2, nang sabihin ng kanyang asawa, “Sumpain mo 
ang Dios,” pagkatapos ng tugon ni Job kung saan ay sinabi niya sa kanyang asawa na dapat nating 
asahan kapwa ang mabuti at masama mula sa kamay ng Panginoon, sinasabi ng Biblia, “Sa lahat ng ito ay 
hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi.”    
 
Kaya si Job ay isang lalaking iniisip na hindi niya gagamitin ang kanyang dila upang mapahiya ang 
pangalan ng Dios.  At kasama doon, para sa kanya, na sabihin niya ang katotohanan, na siya ay maging 
tapat.  Bilang tugon sa kanyang mga pagsubok at mga paratang ng kanyang mga kaibigan, hindi niya 
daragdagan ang kanyang talaan sa pamamagitan ng pagyayabang at pagsisinungaling. 
 
Nakakapagpasiglang makakilala ng isang tao na mapagkakatiwalaan ang salita, na nakikitungo sa mga 
katotohanan, at hindi guni-guni.  Mapagkakatiwalaan mo ang kanyang mga salita, dahil alam mo hindi 
niya sinisikap na manipulahin ka, dahil ang sinasabi niya ay ibig niyang sabihin.  Si Job ang ganitong uri ng 
lalaki, at iyan ay bahagi kung bakit ang kanyang mga kaibigan at si Satanas ay natahimik.  Ang mga 
kaibigan niya ay nagbigay ng mahahabang pananalita kung gaano katuwid ang Dios, at sa kung ano ang 
maaasahan ng makasalanan mula sa Dios, subalit ito ay medyo hindi tuwiran.  Hindi nakikitungo sa 
ganoong paraan si Job sa mga tao.  Siya ay tahasan.  Sa talatang 5 sabi niya, “Malayo nawa sa akin na 
sabihing kayo'y tama.”  Ibig niyang sabihin, hindi ako basta na lamang makikiayon sa inyo dahil mga 
kaibigan ko kayo, o upang magkaroon tayo ng kapayapaan.  Siya ay lalaking may sariling salita. 
 
Ang pagpapasyang ito ni Job na kontrolin ang kanyang dila ay isang pagpapasya ukol sa buo niyang 
buhay.  Sa Bagong Tipan, sinasabi ni Santiago na ang taong may pagpipigil sa kanyang dila ay may 
pagpipigil sa buo niyang katawan.  Ang pasya dito ni Job ay hindi lamang tungkol sa kanyang mga salita, 
kundi kabilang dito ang buo niyang buhay, ito ay pasyang mabuhay na sumusunod sa Dios.  Pagkatapos, 
sa kapitulo 31:1, sabi niya, “Ako'y nakipagtipan sa aking mga paningin; paano nga akong titingin sa isang 
birhen?”  Nagpasya siyang pigilan ang kanyang mga mata at ang kanyang makasalanang pagnanasa.  
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Pagkatapos sa mga sumunod na talata sabi niya, “Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad, at 
binibilang ang lahat ng aking mga hakbang?  Kung ako'y lumakad ng may kabulaanan, at ang aking paa 
ay nagmadali sa panlilinlang; timbangin ako sa matuwid na timbangan, at hayaang malaman ng Dios ang 
aking katapatan!” (Job 31:4-6).  Si Job ay nagpasya sa isang buhay ng pagsunod sa Dios, nang buong siya, 
dahil iniibig niya ang Dios nang buong siya.  Kahit na ako’y hampasin ng Dios, itago ang Kanyang daan sa 
akin, at gawing mapanglaw ang aking daan, iibigin ko pa rin Siya, at ipapakita ko ang aking pag-ibig at 
pagtatalaga sa pamamagitan ng pagpaptuloy sa Kanyang daan.  Sa ebanghelyo ni Juan, sabi ni Jesus, 
“Kung ako’y inyong iniibig, susundin ninyo ang aking mga utos.”  Ang pag-ibig sa Dios ay hindi lamang 
damdamin, ito’y hindi lamang mga salita, kundi ito’y mga kilos ng pagsunod sa Salita ng Dios, at 
pagpapasyang magpatuloy sa daang iyon. 
 
Saan nanggagaling ang pagpapasya at pagsunod ni Job?  Ito ay nagmumula sa kanyang puso, ito’y 
nagmumula sa loob.  Ang panlabas na salita at pag-uugali ay palaging nagpapahayag kung ano ang nasa 
puso.  Ito ang ibig sabihin ni Job sa dulo ng talatang 5 at patungo sa talatang 6.  “Hanggang sa ako'y 
mamatay, hindi ko aalisin sa akin ang aking katapatan.”  Ano ang katapatan?  Ito ay may kinalaman sa 
katangian.  Si Job ay may pusong kinilusan ng biyaya ng Dios, at ng panloob na kapangyarihan ng biyaya.  
Ang gawang iyon ng Dios ay magpapatuloy.  Nakita mo, sa kalikasan si Job ay ipinanganak, tulad din ng 
ibang tao, patay sa kasalanan, at may pusong hindi handa na magpasakop sa kautusan ng Dios.  Subalit 
ang Dios sa biyaya ay binago siya, kung kaya’t ibinigay mismo ng Dios ang patotoong ito tungkol kay Job 
kay Satanas, “Siya ay walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Dios at lumalayo sa 
kasamaan.”  Ang biyayang ginawa ng Dios ay nagbunga ng pag-ibig na ito kay Job para sa kanyang Dios, 
at mula sa pag-ibig na iyon ay dumating ang pagtatalaga. 
 
Pinaratangan si Job ng mga kaibigan niya ng pagpapaimbabaw.  Ang pagpapaimbabaw ay panlabas na 
asal na hindi nagmumula sa isang tapat na puso.  Pinag-uusapan ang mapagpaimbabaw sa talatang 10, 
sabi ni Job, “Sa Makapangyarihan sa lahat siya kaya'y masisiyahan? Tatawag kaya siya sa Dios sa lahat ng 
kapanahunan?”  Hindi syempre; ilalantad ng mga pagsubok ang kanyang pagpapaimbabaw at susumpain 
niya ang Dios.  Subalit nakita mo, dahil ang puso ni Job ay tapat, tumawag siya sa Dios at nagpasyang 
ibigin ang Dios, kahit sinaktan pa siya ng Dios.  Kung minsan sa ating mga pagsubok ang Dios ay tila 
malayo, at tayo ay natutuksong mag-alinlangan sa Kanyang pag-ibig at sa ating kaligtasan, ngunit sa 
mismong katotohanan na sa pagsubok tayo ay tumitingin sa Kanya ay patunay ng Kanyang biyaya sa 
atin.  Iyon ay dapat maging kalakasan sa atin na tayo ay sa Kanya, na hindi tayo ang mapagpaimbabaw o 
masamang tao na inilalarawan ni Job sa kapitulong ito. 
 
Kaya mayroon dito ng makadios na pagpapasya ni Job, na nagmumula sa tapat na puso na umiibig sa 
Dios. 
 
Kaya sa talatang 7 mayroon tayo ng kapahayagan ni Job na ang kanyang budhi ay malinis.  Ito ang sabi ni 
Job, “Ang pagiging matuwid ko ay aking pinanghahawakan at hindi ko bibitiwan, hindi ako sinisisi ng 
aking puso sa alinman sa aking mga araw.” 
 
Upang maunawaan ang mga salitang ito, dapat muna nating makita na hindi pinawawalang-sala ni Job 
ang kanyang sarili sa harapan ng Dios, ni sinasabi man niya na siya ay matuwid sa pamamagitan ng sarili 
niyang mga gawa. Hindi, noong isang linggo tiningnan natin ang Job kapitulo 9 talatang 2, at doon ay 
sinabi ni Job na walang sinumang tao ang makakatayo sa harapan ng Dios at magiging matuwid sa 
kanyang sarili.  Kailangan natin si Jesu Cristong Tagapamagitan.  Subalit dito, si Job ay hindi nagsasalita 
tungkol sa kanyang legal at walang hanggang katayuan sa harapan ng Dios.  Hindi siya nagsasalita 
tungkol sa langit o impierno, at ng pagtanggap sa kanya ng Dios.  Sa halip, ang mga ito’y sinalita bilang 
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pagtukoy sa kanyang makalupang buhay, at mga sagot niya sa paratang ng kanyang mga kaibigan.  
Ginamit niya ang salitang “matuwid” bilang pagtukoy sa kanyang pamumuhay; ang kanyang buhay ay 
matuwid.  Ang kanyang asal ay nakaugnay sa kautusan ng Dios.  Oo, siya ay makasalanan, ngunit ang 
pangkalahatang paraan at panuto ng kanyang buhay ay isa na ayon sa salita ng Dios.  Hindi siya isang 
napakasamang rebelde.  Hindi siya nakagawa ng malaking kasalanan, kaya siya’y pinarurusahan ngayon.  
Kung kaya, nang sabihin niyang, “Ang pagiging matuwid ko ay aking pinanghahawakan at hindi ko 
bibitiwan,” iginigiit ni Job ang kanyang kawalang-sala.  Sinasabi niya sa kanyang mga kaibigan, “Ibinabato 
ninyo sa akin ang lahat ng mga paratang na ito, subalit isa man sa inyo ay walang makapagturo ng isang 
tiyak na kasalanan.  Ang mga salita ninyo ay paglalahat lamang, at hindi sila kumakapit, dahil wala 
naman silang kakapitan.  Igigiit ko pa rin, na ako ay isang taong matuwid, at hindi ipinadadala ng Dios 
ang mga suliraning ito sa aking buhay bilang kaparusahan sa aking kasalanan.”  Doon sa talatang 5 sinabi 
niya, “Malayo nawa sa akin na sabihing kayo'y tama,” at iyan ay akma dito.  “Para sabihin ko na 
pinarurusahan ako ng Dios, samantalang alam ko na hindi naman, ay ang sumang-ayon sa inyong maling 
teolohiya tungkol sa Dios, at hindi ko gagawin iyan.  Ang Dios ay soberano sa lahat ng naganap sa aking 
buhay, ang Dios ay may karapatan na ihatid ang mga bagay na ito, subalit ang Dios ay Dios din ng 
kahabagan, na hindi gumagawa ayon sa inyong mahigpit na pananaw sa katuwiran.  Kayo ay humatol 
ayon sa inyong nakikita, ayon sa probidensya, ngunit hindi iyan palaging nagsasabi sa atin kung ano ang 
puso ng Dios.  Pinanghahawakan ko ang aking kawalang-sala, dahil alam kong dahil sa pag-ibig at 
katapatan ako ay sinaktan ng Dios.”  
 
Ang tunay na sinasabi ni Job dito ay ito, “Ang aking budhi ay malinis sa harapan ng Dios.”  Pansinin ang 
dulo ng talatang 6, “Hindi ako sinisisi ng aking puso sa alinman sa aking mga araw.”  Ang salitang puso 
doon ay tumutukoy sa budhi. 
 
Ang lahat ay may budhi.  Ang budhi ay ang panloob na bahagi natin na nakakaalam tungkol sa Dios, at 
nakakaalam kung ano ang tama at mali.  Sinasabi sa atin ng Biblia na ang budhi ng natural na taong hindi 
pa muling ipinapanganak ay alinman sa pararatangan siya o pangangatwiranan siya.  Iyan ay, sasabihin 
nito sa kanya na hindi siya matuwid sa harapan ng Dios, pararatangan siya nito, kaya alinman sa siya ay 
gagawa ng pangangatwiran upang ang kanyang budhi ay luminis, o pipigilin niya ang saksing iyon ng 
budhi sa kawalang paniniwala, gagawin niya ang makakaya niya upang lunurin ito sa kalayawan, o 
pilosopiya, o iba pa. 
 
Kung kaya ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa pagkakaroon ng budhi na tinatakan ng nagbabagang 
bakal.  Iyan ay katulad sa pagsasabi na ang isang tao ay may pusong nagmatigas sa Salita ng Dios at sa 
ebanghelyo.  Hindi na nila ito naririnig, o, kapag narinig nila ito, hindi ito lumalampas sa kanilang mga 
tainga.  Mayroong mga tainga, hindi sila nakakarinig; mayroong mga mata, hindi sila nakakakita; ni 
nakakaunawa man sila.  At, iyan ang natural at napakasamang katayuan ng lahat ng hiwalay sa gawa ng 
biyaya. 
 
Subalit kung saan dumarating ang biyaya, doon dumarating ang Dios sa pamamagitan ng Kanyang 
Espiritu Santo sa isip at puso ng isang tao.  Kaya, kapag ang budhi ay nagpaparatang, mayroong pagsisisi 
sa halip na pangangatwiran.  At ang anak ng Dios ay natututong mamuhay sa harapan ng Dios, hindi 
lamang sa pag-uugali, kundi sa pusong may pag-ibig at katapatan sa harapan Niya.  Ang puso ng anak ng 
Dios ay hindi lamang isang tinig na dapat patahimikin, kundi ito ay nasa ilalim ng kahatulan ng Dios, at 
ito ay ginagabayan ng Salita ng Dios.  Ang taong hindi pa ipinapanganak na muli ay nagnanais na 
manahimik at tumakas sa patotoo ng kanyang budhi, subalit ang anak ng Dios, dahil iniibig niya ang Dios, 
ay nauunawaan na sa kanyang budhi ang Dios ay nagsasalita, at siya ay nakatayo sa harapan ng Dios na 
hukom, at ang kanyang budhi ay ginagabayan, hindi ng sarili niyang mga pagnanasa at kaisipan, kundi ng 
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Salita ng Dios.  Sa kanyang pamumuhay sa harapan ng Dios, ang kanyang buhay ay nagsisimulang 
umayon sa kautusan ng Dios, at pagkatapos maaari siyang magkaroon ng malinis na budhi sa harapan ng 
Dios, kung kaya’t masasabi niya kasama ni Job, “hindi ako sinisisi ng aking puso sa alinman sa aking mga 
araw.” 
 
Nagpapaalala ito sa atin sa tanyag na mga salita ni Martin Luther sa Diet of Worms, “Malibang ako ay 
mahikayat ng Kasulatan at payak na dahilan – hindi ko tinatanggap ang kapangyarihan ng mga papa at 
konseho, sapagkat sinalungat nila ang isa’t isa – ang aking budhi ay bihag ng Salita ng Dios.  Hindi ko 
kaya at hindi ko babawiin ang anuman, sapagkat ang lumaban sa budhi ay lalo pang hindi tama o ligtas.  
Tulungan ako ng Dios.  Amen.”  
 
At iyan, sa diwa, ang sinasabi ni Job sa kanyang mga kaibigan.  Ang Dios ang aking hukom, at mayroon 
akong malinis na budhi sa harapan Niya. 
 
Dapat tayong mabigyang-babala dito upang hindi gamitin ang ganitong uri ng pananalita nang mabilis o 
labis na walang galang.  Napakarami ngayon ang nagsasalita sa ganitong paraan upang pangatwiranan 
ang kanilang kasalanan:  “Pabayaan mo ako, ang Dios ang aking hukom.”  Subalit kasabay nito, ang 
kanilang budhi ay hindi ginagabayan ng Salita ng Dios, at sa halip na tumatayo sa harapan ng Dios sa 
kanilang budhi, pinangangatwiranan nila ito at pinipigil ang patotoo nito.  Iyan ay nakakatakot, sapagkat 
ganyan gumagawa ang isip ng di-mananampalatayang itinakuwil .  Kaya, bagama’t hindi mahahatulan ng 
iba ang ating budhi, ang budhi natin ay malinis lamang kung ang ating buhay ay umaayon sa Salita ng 
Dios.  Kung hindi, hahampasin tayo nito at dadalhin sa pagsisisi. 
 
Subalit kasabay nito, bawat mananampalataya ay dapat makapagsabi ng sinasabi ni Job dito, o ng sinabi 
ni Luther sa Worms.  Iniisip ko ang paraan ng pananalangin ni David, maraming beses sa Mga Awit. 
 
Sa Awit 17:3:  “Sinubok mo ang aking puso, dinalaw mo ako sa gabi, nilitis mo ako at wala kang 
natagpuan, ako'y nagpasiya na ang aking bibig ay hindi susuway.” 
 
O muli, sa Awit 26:1:  “Pawalang-sala mo ako, O Panginoon, sapagkat ako'y lumakad sa aking 
katapatan.” 
 
At gayundin sa Awit 139:23-24:  “Siyasatin mo ako, O Dios, at alamin mo ang aking puso; subukin mo 
ako, at alamin mo ang mga pag-iisip ko! At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at 
patnubayan mo ako sa daang walang hanggan.” 
 
Oo, may mga panahon na tayo ay nahuhulog sa kasalanan at dapat magsisi; at may mga pang-araw-araw 
na kasalanan sa ating buhay na nangangailangan din ng pagsisisi, ngunit ang anak ng Dios, habang siya 
ay namumuhay ng makadios na buhay na may pagpapasyang mayroon si Job, ay maaaring mabuhay ng 
may malinis na budhi sa harapan ng Dios at hindi kailangang mabuhay sa harapan ng mga paratang ni 
Satanas at ng sanlibutan. 
 
Iyan ba ay dahil matuwid tayo sa ating sarili?  Hindi, kundi sa ating pag-ibig sa Dios at sa ating 
pagtatalaga at pagpapasyang paglingkuran Siya, nakikita natin ang gawa ng Kanyang biyaya.  At 
bagaman ang pagsisisi ay kailangan, alam natin ang kapatawaran sa kasalanan mula dito sa mapagbiyaya 
at mapagmahal na Dios.  Kaya, kapag dumarating ang mga suliranin, alam natin na dumarating din sila 
dahil sa pag-ibig ng Dios sa atin. 
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Kaya si Satanas ay walang masasabi, siya ay pinatahimik.  Iyan ang epekto ng mga salita ni Job dito.  Ang 
mga nagpaparatang kay Job ay pinatahimik.  Sinabi ni Satanas, si Job ay Cristianong pang-mabuting 
panahon lamang, na natatakot lamang sa Dios dahil sa kung anong mayroon siya.  Alisin mo ang lahat, 
sabi niya sa Dios, at susumpain ka niya ng mukhaan.  Ngunit hindi ito nangyari.  Nanghawakan pa rin si 
Job sa Dios, iniibig pa rin niya Siya, ipinahahayag pa rin niya ang soberanong pag-ibig at habag ng Dios, at 
namumuhay pa rin siya na may malinis na budhi habang pinaglilingkuran niya ang Dios. 
 
Kaya naman sinasabi ni Job sa talatang 7, “Maging gaya nawa ng masama ang aking kaaway, at ang nag-
aalsa laban sa akin ay maging gaya nawa ng makasalanan.”  Sino ang kaaway ni Job?  Maaari nating 
sabihin na ang mga sinasabing mga kaibigan niya, ngunit nagsasalita si Job ng pang-isahan, isang kaaway.  
Iyon ay si Satanas.  Maging gaya nawa siya ng masama, iyan ay, hatulan nawa siya at ihagis at 
patahimikin at mapasailalim ng poot ng Dios, kung paano din naman ang masama.  Si Job ay malinis sa 
harapan ng Dios, ngunit si Satanas ay hahatulan at lulupigin dahil sa kinalaman niya sa mga suliranin na 
dumating sa buhay ni Job. 
 
Nakikita natin dito na walang kahit ano dito sa buong sanlibutan na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig 
ng Dios.  Tayo ay higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan Niya na umiibig sa atin. 
 
Manalangin tayo, 
 
Ama, pagkalooban Mo kami ng pagpapasya ni Job, at pagkalooban Mo kami ng malinis na budhi, sa 
pamamagitan ng pagsasaliksik sa aming puso at sa aming daan, at paglilinis, at pag-akay sa amin sa 
walang hanggang daan.  Alang-alang kay Jesus, Amen. 
 


