
1 
 

JOB 33:12 
“ANG DIOS AY DAKILA KAYSA TAO” 

NI REV RODNEY KLEYN   
 
Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang ilan sa mga salita ng matalinong kaibigan ni Job, si Elihu, na 
nakatala sa Job kapitulo 33 mga talatang 8 hanggang 13.  Gayunman, bago tayo dumako sa kanila, nais 
kong ilagay ang mga salita ni Elihu sa konteksto ng aklat ng Job. 
 
Hanggang sa puntong ito si Job at ang tatlo niyang kaibigan ay patuloy pa rin sa pagtatalo sa pagsisikap 
na maipaliwanag ang dahilan ng pagdurusa ni Job.  Pinagtatalunan ng mga kaibigan ni Job na ang 
kanyang pagdurusa ay parusa mula sa Dios dahil sa partikular na kasalanang nagawa ni Job, at iginigiit ni 
Job na hindi gayon at sa katunayan ang Dios ang kanyang Manunubos na nakakaalam ng dinaranas ni 
Job at ginagamit ito para sa kanyang kapakinabangan.  Gayunpaman, si Job ay medyo naguguluhan pa 
rin sa kanyang pagdurusa, at paulit-ulit na humiling ng paliwanag sa Dios. 
 
Sa katunayan, habang sila ay nag-uusap, si Job at kanyang mga kaibigan ay may tagapakinig, at isa doon 
sa mga nakikinig ay isang mas nakababatang lalaki na nagngangalang Elihu.  Sa pagdako natin sa kapitulo 
32, ang mga kaibigan ni Job ay natahimik, marahil ay dahil nauunawaan na nila na ang kanilang 
katuwiran sa pagdurusa ni Job ay hindi ang wastong paliwanag, na si Job, gaya ng sinabi ng Dios, ay 
tunay ngang isang lalaking walang kapintasan at matuwid, na may takot sa Dios at lumalayo sa 
kasamaan.  At sa puntong ito si Elihu, ang nakababatang lalaki, ay nagsalita. 
 
Ngayon, marami tayong bagay na matututuhan sa paraan ng pagtugon ni Elihu, lalo na sa kapitulo 32 at 
sa unang pitong talata ng kapitulo 33.  Nagpapakita lamang si Elihu ng galit, nagpapakita siya ng tunay na 
kahabagan, siya ay mapagpakumbaba, siya ay mabuting tagapakinig, siya’y maawain, tapat, masigasig, 
malinaw, at matulungin.  Tinatawag tayo ng Biblia bilang mga Cristiano sa magkaisang pangaral, at si 
Elihu ay isang dakilang halimbawa sa atin kung paano natin ito gagawin, kung paano tayo 
makapagpapayo nang mabisa sa isa’t isa bilang mga mananampalataya.  At mayroong kapansin-pansin 
na kaibahan sa paraan ni Elihu at doon sa tatlong kaibigan ni Job, na mapagmalaki at labis na 
mapamintas at mapunahin at, gaya ng sabi ni Job, di-kasiya-siyang mang-aaliw.  Subalit sa mensahe 
ngayon, nais nating pagtuunan ang sinabi ni Elihu kay Job, hindi gaano sa kung paano niya ito sinabi, at 
iyan ang nasa Job 33:8-13, kung saan ay mababasa natin: 
 
Tunay na ikaw ay nagsalita sa aking pandinig, at ang tunog ng iyong mga salita ay aking narinig.  Iyong 
sinasabi, Ako'y malinis at walang pagsuway; ako'y dalisay, at sa akin ay walang kasamaan.  Tingnan mo, 
naghahanap siya laban sa akin ng kadahilanan, ibinibilang niya ako na kanyang kaaway; ang aking mga 
paa'y kanyang tinatanikalaan, lahat ng aking mga landas ay kanyang binabantayan.  Ngunit sa bagay na 
ito'y hindi ka wasto.  Sasagutin kita.  Ang Dios ay dakila kaysa tao.  Bakit ka nakikipagtalo laban sa kanya, 
na sinasabi, 'Hindi niya sasagutin ang alinman sa aking mga salita? 
 
Sa mga talatang ito kinilala ni Elihu kung saan nagkamali si Job sa kanyang palagay at marahang sinaway 
siya dahil dito.  Sa kanyang palagay at pagtatanggol si Job ay labis na tumuon sa kanyang sarili at sa 
kawalan niya ng sala, at bilang resulta si Job ay hindi nag-iisip ng wastong pag-iisip tungkol sa Dios, at 
minata ang Dios sa Kanyang ginawa.  Ang bagay na matututuhan natin mula sa mga talatang ito ay ito, 
na kapag tayo ay dumarating sa mga pagsubok na masakit dapat tayong maging maingat na huwag 
matahin ang Dios. 
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Sa talatang 8, nagsimula si Elihu ng pagsaway kay Job sa pamamagitan ng pagpapatunay na nakinig siya 
kay Job, at ang sasabihin niya kay Job ay batay lamang sa kanyang narinig.  Hindi niya pararatangan si 
Job ng mga inisip na pagkakamali at hindi niya kakausapin si Job sa mga katawagang di-mauunawaan.  
Hindi, siya ay magiging patas.  “Job, ito ang sinabi mo, at nais kong tugunin iyan.”  Mula dito ay 
matututuhan natin ang kahalagahan ng pakikinig sa iba, at hindi humatol ng pauna o bumuo ng mga 
sagot para sa iba nang hindi sila naririnig.  Isa sa pinakamahahalagang bagay sa pagtulong at pagpapayo 
at pagpapakita ng awa sa iba ay ang pakinggan natin sila.     
 
Kaya sa mga talatang siyam, sampu, at labing-isa, itinuturo ni Elihu ang dalawang pagkakamali sa sinabi 
ni Job, dalawang karaingan na ginawa ni Job.  Bago natin sila ipaliwanag, unawain natin na ang mga ito 
ay pangkaraniwang karaingan, at ang ibig kong sabihin diyan, ang mga karaingang ito ay nagagawa 
nating lahat kapag ang Dios sa Kanyang probidensya ay naghahatid ng suliranin sa ating mga buhay. 
 
Ano ang dalawang karaingan ni Job na narinig ni Elihu? 
 
Ang una sa talatang 9 ay ito, “Ako'y malinis at walang pagsuway; ako'y dalisay, at sa akin ay walang 
kasamaan.”  Kaagad nating itatanong, nagiging matapat ba si Elihu sa sinabi ni Job o naglalagay ba siya 
ng mga salita sa bibig ni Job?  Tila baga binabanggit niya si Job na nagsasabing, Ako’y taong walang 
kasalanan, ngunit hindi iyan sinabi ni Job.  Si Job ay laging handang ipahayag ang pangangailangan niya 
ng kapatawaran at pagpapawalang-sala, ang pangangailangan niya ng isang Manunubos at 
Tagapamagitan.  Kaya, tama ba si Elihu na sabihin ito?  Sinabi ba talaga ni Job, Ako’y walang sala at 
malinis at walang kasamaan? 
 
Ang ginagawa ni Elihu dito ay dinadala ang tugon ni Job sa tatlo niyang kaibigan, at inilalagay ang sinabi 
ni Job sa kanila bilang pagtatanggol sa kanyang sarili, sa harapan ng Dios.  Sinabi ng mga kaibigan na si 
Job ay pinarurusahan dahil sa kanyang kasalanan.  Sila ay lumabis na.  Kaya naman, sa pagtatanggol sa 
kanyang sarili, si Job ay dumako sa isa pang labis, ang sabihin lamang na hindi ang kanyang kasalanan 
ang nagdala ng pagdurusang ito, kundi sa katunayan hindi nararapat sa kanya ang pagdurusang ito, na 
ang Dios ay hindi nagiging patas sa kanya.  Si Job ay labis na tumuon sa kanyang sarili, at bagaman 
mayroon pa rin siyang kahanga-hangang pananampalataya sa Dios na nangalaga sa kanya, kung kaya’t 
hindi niya kailanman iniwan at sinumpa ang Dios, sa pagtatanggol pa rin niya sa kanyang sarili nagsalita 
siya ng di-marapat tungkol sa Dios.  Si Job, naguguluhan sa mga pangayayari sa kanya, at nakatuon sa 
kanyang sarili habang sumasagot sa kanyang mga kaibigan, ay pinaratangan ang Dios ng pagiging di-
patas sa pakikitungo sa kanya. 
 
Makikita natin ito, halimbawa, sa Job 10:15-16, kung saan ay sinabi ni Job na walang kaibahan kung siya 
ay masama o matuwid, dahil tinutugis pa rin siya ng Dios na parang isang leon at ang matuwid pa ring  
galit ng Dios ay nasa kanya.  Makikita natin ang katulad nito sa kapitulo 9:22, kung saan sinabi ni Job, 
“kapwa niya pinupuksa ang masama at ang mabuti.”  At nakita mo, hindi sinasabi ni Job na siya ay 
walang kasalanan, kundi ito, na hindi siya karapat-dapat sa nangyayari sa kanya.  Na mauunawaan sana 
niya kung siya ay itinutuwid dahil sa ilang kasalanan, subalit hindi, kaya ano ang layunin ng Dios.  Tila 
baga sa kanya ang ginagawa ng Dios sa kanya ay walang saysay, na ang Dios ay kumikilos nang walang 
dahilan. 
 
At sa ganitong pag-iisip, tunay na nabili si Job ng teolohiya ng tatlo niyang kaibigan, na hinahatulan natin 
ang pag-uugali ng Dios ayon sa natatanggap ng tao; na ang biyaya ng Dios ay nasa mabubuting bagay at 
ang Kanyang poot at kahatulan ay sa masasamang bagay.  Kung minsan ay itinutuwid ni Job ang kanyang 
sarili dito, subalit sa sakit at kaguluhan, mayroon siya nitong kulang sa pagpapahalagang teolohiya. 
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Maaari at nahuhulog talaga tayo sa katulad na pag-iisip at mga katulad na tugon, napakadalas at 
napakadali.  Kapag sinasabi natin o iniisip, “Hindi ito patas” o “hindi ito nararapat sa akin,” o “hindi ko ito 
kailangan sa buhay ko ngayon,” nagkakasala rin tayo sa katulad na bagay.  At ito ay isang bagay na 
ipinahahayag natin, hindi lamang sa ilalim ng mabibigat na pagsubok, kundi maging sa mga simpleng 
bagay na gumagambala sa pang-araw-araw nating buhay.  Nakakatanggap tayo ng tawag sa telepono na 
kumukuha ng isang oras ng ating panahon, o tumatama tayo sa pulang ilaw, o kailangan nating ayusin 
ang pagkakamali ng iba, at tayo ay nayayamot, tumutuon tayo sa ating sarili, at iniisip natin, hindi ito 
nararapat sa akin.  At ang hindi natin nakikita ay nalilimutan natin ang tungkol sa soberanong 
pamumuno ng Dios sa lahat ng mga bagay, at pinararatangan natin ang Dios na di-makatuwiran at di-
patas sa paraan ng pakikitungo Niya sa atin.  Ang kailangan nating tandaan ay ito:  Na kahit namumuhay 
tayo ng pinakabanal na buhay, nabubuhay pa rin tayo sa biyaya, at ang Dios sa katunayan ay hindi tayo 
pinakikitunguhan ayon sa nararapat sa atin.  Ang Kanyang biyaya ang umaalalay at nag-iingat sa atin sa 
daan ng kadalisayan at kabanalan. 
 
Ang pangalawang karaingan ni Job na tinugon ni Elihu ay nasa mga talatang 10 at 11, “Tingnan mo, 
naghahanap siya laban sa akin ng kadahilanan, ibinibilang niya ako na kanyang kaaway; ang aking mga 
paa'y kanyang tinatanikalaan, lahat ng aking mga landas ay kanyang binabantayan.” 
 
Ang mga salitang ito ay halos tuwirang pagbanggit mula sa pananalita ni Job sa kapitulo 13:24-28, at sa 
kanila pinararatangan ni Job ang Dios ng apat na bagay:  1) paghuhukay ng mga bagay mula sa kanyang 
nakaraan at ginagawang laban sa kanya ngayon, 2) nilalabanan siya bilang isang kaaway, 3) 
pinahihirapan siya upang makahugot ng pagpapahayag mula sa kanya, at 4) palagian siyang 
binabantayan at masusing sinusuri upang siluin siya sa kasalanan.  Bilang pagbubuod sinasabi ni Job na 
ang Dios ay nagiging labis na mabagsik, na Siya ay nagiging marahas sa kanya at hindi siya 
pinakikitunguhan na may pag-ibig. 
 
At muli, ginagawa din natin ang katulad na bagay, kapag sa ilalim ng mga pagsubok pinagtutuunan natin 
ang sarili nating sala at nagsisimulang tanungin ang pag-ibig ng Dios sa atin.  Ang Dios ba ay tunay na 
Ama?  Mahal ba Niya akong talaga?  Kung gayon, bakit Niya ako sinasaktan?  Anong nagawa ko na 
naghatid sa akin nito?  Ang Dios ba ay kaaway ko? 
 
Sa gayon ay nalilimutan natin ang isang bagay.  Hebreo 12:5, “At nakalimutan na ninyo ang pangaral na 
sinasabi niya sa inyo bilang mga anak, Anak ko, huwag mong ipagwalang-bahala ang disiplina ng 
Panginoon; huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya; sapagkat dinidisiplina ng Panginoon 
ang kanyang minamahal, at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak.” 
 
Nang magreklamo si Job nang ganito, nakalimutan niya na ang Dios ang mapagmahal niyang Ama, at sa 
pag-ibig at katapatan, at sa layunin ng pagpapabanal, naghahatid Siya ng kasakitan sa Kanyang bayan.  
Ito ang binubuo ni Elihu sa kabuuan ng kapitulo.  Isa sa mga karaingan ni Job ay hindi nangusap ang Dios, 
na hindi Niya ipinaliwanag ang Kanyang sarili, at pinaninindigan ni Elihu na, oo, ang Dios ay nangusap, na 
ang Dios ay nangungusap kay Job sa pamamagitan ng kanyang mga paghihirap, maging sa higaan ng 
kanyang pagdurusa.  Nakita mo, ang problema ni Job, at natin, ay pinagtutuunan natin ng labis ang ating 
sarili at ating sakit, na binabarahan natin ang ating mga tainga sa mapagmahal at nagtutuwid na tinig ng 
Dios.  Kung kaya kailangan nating matuto, sa kasakitan, na tumugon sa Dios at hindi sa mga pangyayari, 
na isipin ang kaluwalhatian ng Dios at hindi ang sarili nating kapayapaan at kaligayahan, at pagkatapos 
ay lalago tayo sa pamamagitan ng ating mga pagsubok. 
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Ito ang dalawang karaniwang karaingan na tinugon ni Elihu, ang Dios ay hindi patas, at ang Dios ay 
mabagsik at di-mapagmahal.  Ang mga karaingang ito ay nagmumula sa pagtutuon sa ating sarili, kaya 
naman tinutulungan ni Elihu si Job sa pamamagitan ng paglilipat ng kanyang pansin patungo sa langit, sa 
Dios.  Sa mga talatang 12 at 13, sabi niya kay Job, “Ngunit sa bagay na ito'y hindi ka wasto.  Sasagutin 
kita.  Ang Dios ay dakila kaysa tao.  Bakit ka nakikipagtalo laban sa kanya, na sinasabi, Hindi niya 
sasagutin ang alinman sa aking mga salita?” 
 
At muli dito, nakikita natin ang kahinahunan ng kanyang matalinong payo.  Hindi siya gumagamit ng 
matatapang na salita upang paratangan si Job ng kasamaan, kundi, dahil nais niyang tulungan si Job at 
upang mapanatili si Job na nakikinig, nakiusap siya sa kanya:  “Ngunit sa bagay na ito'y hindi ka wasto,” 
sabi niya, o, “Makinig ka sa akin, dito sa iyong iniisip at sinasabi, hindi ka tama.”  Pagkatapos ay 
pinaalalahanan niya si Job sa dalawang mahalagang katotohanan na makakatulong kay Job upang ilipat 
ang kanyang pansin patungo sa langit. 
 
Una, sabi niya, “Ang Dios ay dakila kaysa tao.”  Sinasabi niya kay Job, Tandaan mo, ang Dios ay dakila 
kaysa iyo.  Ngayon maaaring iniisip mo na iyan ay kasimplehan, na nagsasabi si Elihu ng isang bagay na 
malinaw naman na alam ni Job at ipinahahayag na niya.  Ngunit pinaaalalahanan ni Elihu si Job nito 
kaugnay sa mga karaingan ni Job.  Job, sinasabi niya, ang Dios ay dakila kaysa tao, hindi lamang sa 
Kanyang kapangyarihan at katayuan, kundi sa Kanya ring karunungan at katarungan.  Sinasabi niya kay 
Job, dapat mong ipahayag hindi lamang na ang Dios sa Kanyang kapangyarihan at pagka-soberano ay 
inihatid itong pagdurusa sa iyong buhay, kundi ang Dios din ay matuwid at tama sa Kanyang ginawa at 
alam ng Dios ang Kanyang ginagawa; hindi Siya nagiging di-patas; hindi Siya nagkakamali; hindi Siya 
nagiging mabagsik at di-mapagmahal.  Ang Dios ay dakila kaysa tao, kaya hindi dapat magtanong ang tao 
sa katapatan at mga layunin ng Dios. 
 
Napakahalaga niyan upang ating tandaan kapag tayo ay nasasaktan.  Ang Dios ay dakila kaysa tao.  
Dapat nating sabihin iyan sa ating mga paghihirap, hindi sa pagtanggap, kundi sa pananampalataya, na 
may katulad na katayuan ng pagsamba ni Job noong una siyang pinahirapan.  Sa kapitulo 1, “Ang 
Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi; purihin ang pangalan ng Panginoon”; at sa 
kapitulo 2, “Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Dios, at hindi tayo tatanggap ng masama?”  
Dahil ang Dios ay dakila kaysa tao, ang Kanyang mga pamamaraan ay hindi natin pamamaraan, ang 
kanyang pag-iisip ay hindi natin pag-iisip, ang Kanyang mga layunin ay dakila kaysa atin, ang Kanyang 
talatakdaan ay hindi sa atin, isinasagawa Niya nang ganap ang lahat, at hindi natin palaging malalaman 
at hindi kayang malaman kung bakit, at ang kailangan nating matutuhang gawin, nang lalong higit, ay 
alisin ang ating paningin mula sa ating sarili at ating pagdurusa, patungo sa Dios.  Ang tanong natin sa 
pagdurusa ay hindi dapat “bakit?” – bakit ito nangyayari sa akin? kundi “sino?” – sino ang nagpadala nito 
sa akin?  At ang sagot natin bilang mga mananampalataya ay, ang Dios.  Ang Dios na dakila kaysa tao!  
 
O gaya ng inilagay ni Pablo sa Roma 11:33-34:  “O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at 
ng kaalaman ng Dios! Hindi masuri ang mga hatol niya, at hindi masiyasat ang kanyang mga daan!  
Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon?  o sino ang kanyang naging tagapayo?" 
 
Alam ng Dios ang Kanyang ginagawa, at hindi Niya kailangan ang ambag ng tao.  Ang Dios ay dakila kaysa 
tao. 
 
Sa dakong huli ng aklat, sasagutin ng Dios si Job sa ganito mismong paraan, kapitulo 40:2:  “Ang 
mapaghanap ng kamalian ay makikipagtalo ba sa Makapangyarihan sa lahat?  Siyang nakikipagtalo sa 
Dios, ay sagutin niya ito.”  At si Job ay sumagot sa pamamagitan ng pagtatakip ng kanyang bibig at sa 
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pananahimik.  Iyan ang wastong tugon.  Huwag mong sabihin, ang Dios ay di-patas, o ang Dios ay 
mabagsik at di-mapagmahal, kundi manahimik sa harapan ng Dios.  Sa Awit 46:10:  “Kayo ay magsitigil at 
kilalanin ninyo na ako ang Dios.”   
 
At pagkatapos, ang isa pang bagay na ipinaalala ni Elihu kay Job ay ito, na ang Dios ay hindi laging 
nagbibigay ng paliwanag sa Kanyang ginagawa, at wala siyang tungkulin na ipaliwanag ang Kanyang sarili 
sa tao.  Sa talatang 13, “Bakit ka nakikipagtalo laban sa kanya, na sinasabi, Hindi niya sasagutin ang 
alinman sa aking mga salita?” 
 
At muli nauunawaan itong mabuti ni Pablo.  Sa Roma 9 ginamit niya itong katulad na wika at inilapat ito 
sa bagay na patungkol sa paunang pagtatalaga, ng pagpili ng Dios na iligtas ang ilan at dalhin sila sa 
kaluwalhatian, at kasabay nito ang pagpili upang gawin ang iba bilang mga sisidlang kinapopootan na 
inihanda para sa pagkawasak sa impierno.   Naririnig ito ng mga tao, at sinasabi, “Hindi iyan patas,” at 
nais nilang papanagutin ang Dios.  Sinasabi ng Biblia, Roma 9:20-21:  “Ngunit, sino ka, O tao, na 
makikipagtalo sa Dios?  Sasabihin ba ng bagay na hinubog doon sa humubog sa kanya, Bakit mo ako 
ginawang ganito?  O wala bang karapatan ang magpapalayok sa luwad, upang gumawa mula sa iisang 
limpak ng isang sisidlan para sa marangal na gamit at ang isa'y para sa pangkaraniwang gamit?”  At doon 
sa talatang 18:  “Kaya nga siya'y may awa sa kanyang maibigan, at kanyang pinagmamatigas ang puso ng 
sinumang kanyang maibigan.” 
 
Sinuman na gumagawa ng isang bagay ay may karapatang gawin ito ayon sa kanyang maibigan.  Ang 
isang pintor ay maaaring sadyaing gawin na maganda o pangit ang kanyang sining, at kapag tapos na siya 
sa paglalagay ng maraming oras ng paggawa dito, maaari niyang punitin ito, pira-pirasuhin ito o sunugin 
ito, kung nanaisin niya.  Iyan ay tangi niyang karapatan.  Iyon ay kanyang likha.  Iyan ang itinuturo ni 
Elihu sa atin: Ang Dios ay hindi mananagot sa tao, kaya’t huwag kang makipagtalo o makipag-away sa 
Kanya.  Dapat tayong masiyahan na sa inihayag ng Dios, at malaman na maraming bagay ang hindi natin 
nauunawaan at hindi mauunawaan sa buhay na ito.  Ang Dios ay soberano, ginagawa Niya ang lahat ng 
mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang soberanong kalooban, at kay Cristo Jesus inihayag Niya ang 
Kanyang sarili na may pag-ibig sa Kanyang bayang pinili, ginawa silang Kanyang mga anak, at nangako sa 
kanila na ginagawa Niya ang lahat ng mga bagay para sa kanilang walang hanggang kapakinabangan.  
 
Dapat tayong masiyahan na malaman iyan.  At sa pagpapatuloy ni Elihu sa kapitulo, sinabi niya kay Job, 
ang Dios ay hindi tahimik gaya ng iyong iginigiit, kundi inihayag Niya ang ilang mga bagay, sa ibang 
kaparaanan, at dapat mong marinig ang Kanyang tinig sa mga bagay na iyon at maniwala sa Kanyang 
pahayag.  At para sa atin, ito ay paalaala na paniwalaan ang itinuro at ipinangako ng Dios sa Kanyang 
Salita, ang Biblia.  Tayo ay mayroong higit pa sa mayroon si Job.  Ipinagkaloob ng Dios sa atin ang 
Kanyang Salita, na naglalaman ng lahat ng kailangan nating malaman para sa ating kaligtasan, at bawat 
sagot at pangako na kailangan natin sa ating buhay dito sa sanlibutan.  Dapat nating pagtiwalaan ang 
Kanyang Salita, paniwalaan ang Kanyang mga pangako, at umasa sa Kanyang biyaya, hindi hinahatulan 
ang Dios sa pamamagitan ng sakit o kahirapan ng ating kalagayan.   
 
Mahalagang tandaan natin ito sa araw-araw na mga pangyayari sa ating buhay.  Tayo ay palaging nasa 
paaralan ng pagdidisiplina, at ginagamit ng Dios ang maliliit na bagay na hatid Niya araw-araw sa ating 
buhay – ang siksikan ng mga sasakyan, ang pag-abala sa ating gawain, ang mga di-inaasahang bisita, ang 
tumatagas na tubo, ang walang malasakit na komento ng iba – sinasabi ko, ginagamit ng Dios ang lahat 
ng mga ito upang ihanda tayo at upang sanayin tayong tumingin sa Kanya at upang tumugon sa Kanyang 
pagka-soberano at pag-ibig.  Dapat nating malaman na ang Dios ay Dios sa lahat. 
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At ang paraan upang gawin ito ay ang tumingin kay Jesu Cristo, na nagbibigay sa akin ng ganap na 
halimbawa ng pagpapasakop sa kalooban at pamamaraan ng Ama.  Sa Kanyang pagdurusa ay mayroong 
di-masabing sakit, at malalim na hiwaga, na hindi natin kailanman mauunawaan, at tungkol dito ay 
Kanya ring tinanong, “Bakit?  Bakit mo ako pinabayaan?”  Subalit sa Kanyang pagdurusa, at maging 
habang Siya, sa halamanan ng Gethsemani, ay nagbubulay sa kapaitang darating, hindi Siya nakipagtalo 
sa Dios.  Sa halip, nanalangin Siya, “Ama” (pansinin ang salitang iyon) “Ama, kung maaari, lumampas 
sana sa akin ang kopang ito.”  At mula sa krus:  “Dios Ko,” hindi lamang “O Dios,” kundi “Dios Ko, Dios 
Ko, bakit?”  Habang naghihirap, sumigaw Siya sa Dios, hindi laban sa Kanya. 
 
At, dito, hindi lamang Siya isang halimbawa, kundi sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa tinitiyak Niya 
na tunay ngang palagi tayong iniibig ng Dios.  Hindi Niya ipinagkait ang sarili Niyang Anak, para sa atin.  
Inilagay Niya ang ating mga kasalanan sa Kanya.  At ang Dios, yamang pinatawad, ay ginawa tayong 
Kanyang mga anak.  Iniibig Niya tayo ng pag-ibig na walang hanggan, ang pag-ibig na katulad din sa sarili 
Niyang Anak.  At mula sa pag-ibig na iyon, ginagabayan Niya lahat ng mga bagay para sa ikabubuti ng 
sariling Kanya. 
 
Hindi natin dapat tanungin ang Dios, o paratangan Siya ng di-patas na pagturing sa atin.  Kundi bilang 
mga mahal Niyang anak, kung minsan ang ating mga kamay ay nasa ibabaw ng ating bibig, ay tumanggap 
na may pananampalataya sa Kanyang ipinadadala, pinaniniwalaan na ito ay para sa ating ikabubuti.  Ang 
Dios ay dakila kaysa tao! 
 
 
Manalangin tayo, 
 
Aming makalangit na Ama, kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa Iyong pagtitiyaga sa amin.  Hindi 
kami nararapat kahit sa katiting Mong kahabagan.  Kami ay may sala.  Kami ay dumaing laban sa Iyo.  
Siniraang-puri namin ang Iyong pag-ibig.  Minasama namin ang Iyong mga layunin.  Naging makasarili 
kami sa aming mga problema.  Tulad kami ni Job.  Kung kaya humihingi kami ng kapatawaran, at biyaya.  
Tulungan Mo kaming tumingin patungo sa langit, hindi nagtatanong ng bakit, at umaasa ng sagot, kundi 
nagtatanong, sino, at naniniwala at nagtitiwala sa Kanya.  Alang-alang kay Jesus, Amen.   


