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JOB 38:1-4 
“SUMAGOT ANG PANGINOON KAY JOB” 

NI REV RODNEY KLEYN 
 
Sa araw na ito, dumating tayo sa huling bahagi at sa kasukdulan at pagtatapos ng kasaysayan ng buhay 
ni Job, sa mga kapitulo 38-42.  Sa piraso nitong huling bahagi, sumagot ang Panginoon kay Job (mga 
kapitulo 38-41).  Iyan ang ating pag-aaralan ngayon.  Hindi natin matitingnan lahat ng sagot ng Dios sa 
isang menshae lang, kaya nais kong basahin ang unang apat na talata ng kapitulo 38 at pag-uusapan 
natin ang mga talatang iyan ngayon. 
 
Nang sagutin ng Panginoon si Job mula sa ipu-ipo, at sinabing, Sino ba itong nagpapadilim ng payo sa 
pamamagitan ng mga salitang walang kaalaman?  Bigkisan mo tulad sa lalaki ang iyong baywang, 
tatanungin kita at ikaw sa akin ay magsasaysay.  Nasaan ka nang ilagay ko ang mga pundasyon ng lupa? 
Sabihin mo, kung mayroon kang pang-unawa. 
 
Ang tanong na iyan ng Dios ay nasundan pa ng pitumpu’t pitong mga tanong na inilagay ng Dios kay Job 
upang ipakita sa kanya ang Kanyang kapangyarihan at upang ipakita kay Job at sa tao kung gaano sila 
kaliit. 
 
Bago tayo dumako sa sagot ng Dios kay Job dito, nais nating makita na gusto ni Job na sagutin siya ng 
Dios at itong pagnanais na sagutin siya ng Dios ay lumago sa buong karanasan niya sa kanyang 
pagdurusa. 
 
Sa pasimula ng aklat (mga kapitulo 1 at 2), si Job ay nagpapahingalay sa pagka-soberano ng Dios at 
nagpahayag siya ng kahanga-hangang kapahayagan doon mula sa pagdurusa at sa kanyang kawalan:  
“Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang bumawi.  Purihin ang pangalan ng Panginoon.”  
Kung minsan nakikita natin ito sa mga mananampalataya kapag dumating ang unang pagdurusa.  
Nagpapahayag sila ng kahanga-hangang tugon ng pagtitiwala sa biyaya at pagka-soberano ng Dios.  
Subalit, sa paglipas ng panahon, ang sakit ng karanasan ni Job ay pumapasok na.  Kaya, sa kapitulo 3, si 
Job ay nagpasimulang magtanong ng bakit.  “Bakit pa ako ipinanganak, bakit nabubuhay pa ako kung 
kailangan kong pagdaanan ang ganitong pagdurusa?” 
 
Pagkatapos ay nagsimulang magsalita ang tatlo niyang kaibigan.  Wala silang dinalang ginhawa, kundi 
naglagay lamang sila ng mga tanong sa isip ni Job.  Sa pamamagitan ng mali nilang teolohiya, sinabi nila 
kay Job na “sinumang nagdurusang tulad mo ay may ginawa marahil na napakasamang bagay.”  At 
tinawag nila si Job upang magsisi. 
 
Sumagot si Job ng kahanga-hanga sa kanyang mga kaibigan.  Una, tiniyak niya ang pagtitiwala niya sa 
Dios.  Tiningnan na natin ang ilan sa mga kapahayagang ito ni Job.  “Bagaman ako'y patayin niya, ako'y 
aasa pa rin sa kanya.”  At:  “Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko; kapag ako'y kanyang 
nasubok, ay lalabas akong parang ginto.”  Iginiit din ni Job sa tatlo niyang kaibigan ang kanyang 
kawalang-sala, na ang kanyang pagdurusa ay hindi tuwirang resulta ng ilang kasalanan sa kanyang 
buhay.  At tama siya.   
 
Subalit, habang siya’y nagsasalita, si Job ay nagulumihanan.  Kung iyan ay totoo, na hindi niya dinulot 
ang pagdurusang ito sa kanyang sarili, kung gayon ay bakit, bakit ako itinuturing ng Dios kung paano 
Niya ituturing ang isang kaaway?  Kaya nagpasimulang tanungin ni Job ang katarungan at ang pag-ibig ng 
Dios.  At hiningi niyang magsalita sa kanya ang Dios at ipaliwanag ang Kanyang sarili.  Padami nang 

http://bible.gospelcom.net/bible?version=KJV&passage=Job+38:1-4


2 
 

padami nating nakikita ito sa buong aklat.  Sa kapitulo 10:15 sinabi ni Job, “Ako'y puspos ng kahihiyan.”  
Sa kapitulo 13:22, 24 sabi niya:  “Papagsalitain mo ako, at sa akin ikaw ay sumagot… Bakit mo ikinukubli 
ang iyong mukha, at itinuturing mo akong iyong kaaway?”  At pagkatapos sa kapitulo 23:3-5, si Job ay 
humiling:  “O kung alam ko lamang kung saan ko siya matatagpuan, 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.”  At pagkatapos sa pagtatapos ng pinakahuli niyang pananalita, sa 
kapitulo 31:35, sinabi ito ni Job:  “O sana'y may duminig sa akin! (Narito ang aking pirma! Sagutin ako ng 
Makapangyarihan sa lahat!) “ 
 
Matapos magtalo at makapagsalita si Job at ang tatlo niyang kaibigan, si Elihu, ang nakababatang 
kaibigan ni Job na nakikinig, ay nagsalita.  At ang pananalita ni Elihu ay tugma sa ganitong paraan.  
Inihanda niya si Job sa sagot ng Dios.  Ginawa niyang napakahusay ang trabaho.  Pinatungkulan niya ang 
ayon sa sinabi ni Job, hindi maling akala tungkol sa kung ano ang maaaring nagawa ni Job.  At sinabi niya 
kay Job, “Hindi ka tama sa sinabi mo nang paratangan mo ang Dios ng pagiging di-patas, nang 
pagdudahan mo ang Kanyang katarungan at pag-ibig.”  Ipinaalala niya kay Job, “Ang Dios ay dakila kaysa 
tao, kung kaya’t hindi kailangan ng Dios na ipaliwanag ang Kanyang sarili sa iyo.”  At sa pagtatapos ng 
kanyang pananalita sa bandang huli ng kapitulo 37, sinabi niya ang tungkol sa kapangyarihan ng Dios sa 
panahon, sa hangin, sa mga ulap, sa ulan, at sa bagyo.  At, habang siya ay nagsasalita, nabubuo ang isang 
bagyo mula sa hilaga at ang Dios ay dumating at nagsalita mula sa ipu-ipo bilang sagot sa hiling ni Job. 
 
Ngunit ang sagot ng Dios ay hindi ang talagang inaasahan ni Job.  Nais ni Job na ilatag ang lahat-lahat.  
Wala siyang ginawang anuman upang mapala ito.  “Dios, paki-paliwanag ang iyong sarili sa akin.”  Sa 
halip, ang Dios ay dumating sa pamamagitan ng kamangha-manghang pagpapakita ng Kanyang 
kapangyarihan at karilagan.  At iyon ay sapat na upang sagutin ang pagdurusa ni Job.  
 
Nakikita natin itong kapangyarihan at karilagan, una, sa paraan ng pagsagot ng Dios kay Job:  isang ipu-
ipo, o buhawi.  Inihahayag ng Dios ang Kanyang sarili at ang Kanyang kapangyarihan sa ibang 
pagkakataon sa ganitong paraan sa Kasulatan.  Maiisip natin ang Bundok ng Sinai, o nang ang Dios ay 
dumating at unang nangusap kay Elias sa isang bagyo.  Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Dios.  
Marahil ay naranasan mo ang isang malakas na unos o buhawi o bagyo o kahit paano ay nakita ang 
pagkawasak na kaya nilang ihatid.    
 
Mula sa bagyo ay nagsalita ang Dios.  At ipinakita Niya ang Kanyang kadakilaan kay Job.  Makakatiyak 
tayo na si Job at ang kanyang mga kaibigan ay nanginig sa ipu-ipo.  Sa mga una Niyang salita kay Job, 
sinaway siya ng Dios (kapitulo 38:2).  “Sino ba itong nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga 
salitang walang kaalaman?”  Ang payo dito ay ang payo ng Dios, ang walang hanggan at lubos na may 
karunungang panukala at plano ng Dios para sa lahat ng bagay.  Mababasa natin ang tungkol dito sa 
Isaias 46:9, 10:  “Sapagkat ako'y Dios, at walang iba; ako'y Dios, at walang gaya ko, na nagpapahayag ng 
wakas mula sa pasimula, at mula nang mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari; na 
nagsasabi, Ang layunin ko ay maitatatag, at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan.”   
 
Nang magsalita si Job, hinamon niya, pinadilim niya ang payo ng Dios.  Ginawa niya iyan sa pamamagitan 
ng pagsasalita nang may kamangmangan, sa pamamagitan ng pagpasok sa mga mga bagay na hindi niya 
nalalaman, ang mga lihim na bagay sa payo ng Dios.  Kailan niya ginawa iyon?  Ginawa niya iyon nang 
sabihin niyang pareho ang pagturing ng Dios sa masama at sa matuwid.  Ginawa niya iyon nang 
paratangan niya ang Dios, ang mapagmahal niyang Ama, bilang kanyang kaaway.  Ginawa niya iyon nang 
sabihin niyang ang Dios ay hindi patas.  Ginawa niya ito nang pagdudahan niya ang pag-ibig ng Dios at 
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nang ninais niyang ilagay ang Dios sa harap ng kanyang mga katanungan.  Pinadilim niya ang payo nang 
walang kaalaman. 
 
Nakikita natin dito kung gaano kabigat tinatanggap ng Dios ang ating mga salita.  Walang anumang 
ginawa si Job upang magkasala.  Iyon ay mga salita lamang niya.  At si Job ay pinagpaliwanag dahil sa 
kanyang mga salita.  Sinasabi ni Jesus na dapat tayong magbigay ng sagot sa bawat walang kabuluhang 
salita na sinasambit natin.  Nakikita rin natin dito kung gaano tayo dapat maging maingat sa ating mga 
paghatol, na hindi tayo pumasok sa mga lihim na bagay ng Dios.  Kung minsan kapag tayo ay 
nagrereklamo tungkol sa mga probidensya ng Dios sa ating buhay iyan mismo ang ginagawa natin.  Kaya 
sinasaway ng Dios si Job:  “Sino ba itong nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salitang walang 
kaalaman?”   
 
Sa talatang 3 ipinagpatuloy ng Dios ang Kanyang pagsaway.  Sinabi Niya kay Job, “Bigkisan mo tulad sa 
lalaki ang iyong baywang, tatanungin kita at ikaw sa akin ay magsasaysay.”  Dito inilagay ng Dios si Job sa 
kanyang tamang lugar.  Noong mga panahong iyon nagsusuot sila ng mahabang damit na may bigkis o 
sinturon sa kanilang baywang at ipapasok nila ang damit sa ilalim ng sinturon upang mas maging maliksi 
sila upang makatakbo o makipagbuno.  Maaalala natin si Jacob na nakikipagbuno sa Dios.  Ito ang 
sinasabi ng Dios ngayon kay Job.  “Job, gusto mong makipaglaban?  Bigkisan mo ang iyong baywang.”  
Nakita mo, nagkamali si Job.  Akala niya ay sasagutin siya ng Dios at sinasabi ng Dios kay Job, “Hindi, Job, 
hindi ako sasagot sa iyo.  Ikaw ang dapat sumagot sa akin.  Kung kaya hihingin ko sa iyo, at sasagutin mo 
ako.  Job, yamang tila marami kang alam, kung gayon ay sagutin mo ang mga tanong na ilalagay ko sa 
iyo.”  Kung kaya, sa mga salita sa talatang 4, itinanong ng Dios ang simula ng 77 mga tanong na inilagay 
niya kay Job.  Eto ang isa, sa talatang 4:  “Nasaan ka nang ilagay ko ang mga pundasyon ng lupa?” 
 
Ngayon, tungkol sa mga tanong na ito, nais nating pansinin ang ilang mga bagay. 
 
Ang una ay ito, na ang Dios sa mga tanong na ito ay hindi nagbibigay ng paliwanag kay Job para sa 
kanyang pagdurusa.  Mayroon tayong paliwanag para dito.  Tayo, at ang mga anghel sa presensya ng 
Dios, ay nalalaman na ang Dios ay nagkaroon ng pakikipag-usap kay Satanas sa pasimula ng aklat.  
Ngunit hindi sinabi ng Dios kay Job ang tungkol sa paligsahang ito.  Gayunman, ang sinasabi ng Dios kay 
Job sa mga tanong na ito ay sapat na upang sagutin ang mga pagdurusa ni Job.  Sa pamamagitan ng 
paghahayag ng sarili Niyang kadakilaan at kapangyarihan, sinasabi Niya kay Job ang lahat ng kailangan 
niyang malaman.  Hindi natin laging kailangan ang paliwanag.  Subalit kailangan nating malaman ang 
kadakilaan ng Dios. 
 
Ang pangalawang bagay sa mga tanong na ito ay nakikita nating nakikipagtalo ang Dios dito mula sa mas 
maliit hanggang sa mas malaki habang inilalagay niya kay Job ang mga tanong tungkol sa paglikha.  Sabi 
Niya kay Job, “Kung hindi mo mauunawaan ang Aking mas maliliit na paraan sa pisikal na larangan,  
paano mo maaasahang sasagutin ang mas malalaking pakikitungo sa mga tao at sa Aking walang 
hanggang mga layunin ukol sa kaligtasan ng mga kaluluwa?” 
 
Tungkol din sa mga tanong na ito, mapapansin natin na sila ay sinadya upang pagkumbabain tayo.  Kung 
hindi natin kayang sagutin ang mga tanong na ito, na madali lang para sa Dios na sagutin, kung gayon 
hindi ba iyan nagpapakita sa atin kung gaano tayo kaliit, at kung gaano kahangal kung gayon ang 
magkaroon ng mataas na palagay sa ating sarili at ang isipin na may utang ang Dios sa atin, na may utang 
ang Dios na paliwanag sa atin? 
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At dapat din nating pansinin sa mga tanong na ito na ipinapakita nila sa atin na ang Dios ng 
kapangyarihan ay Dios na mapagkakatiwalaan.  Sinasabi Niya kay Job, “Kung kaya kong pangalagaan 
lahat ng mga bagay na ito sa larangan ng nilikha, kung gayon ay hindi ba ako mapagkakatiwalaang 
mangalaga sa iyo?  Huwag mo Akong hamunin, Job.  Kundi sa halip magpasakop ka sa Aking mga 
pamamaraan.  Magtiwala ka sa Akin.”  May kahanga-hangang kaaliwan doon para sa atin.  Ang Dios na 
pinagtitiwalaan natin ay ang lumikha ng daigdig na nangangalaga sa bawat nilalang, at nagdisenyo ng 
ganap sa lahat na may layunin.  Ano ang layuning iyon?  Ito ang kaligtasan ng Kanyang bayan kay Jesu 
Cristo.  Sa Colosas 1 mababasa natin na ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan Niya at para 
sa Kanya.  Sa gitna ng mga nilalang, sa gitna ng pangangalaga ng Dios sa mga nilalang at probidensya at 
sa lahat ng mga layunin ng Dios, ay si Jesu Cristo.  At nilikha ng Dios ang daigdig bilang entablado kung 
saan niya ihahayag ang Kanyang sarili kay Jesu Cristo bilang Tagapagligtas at Manunubos.  At sa payo na  
iyon at layunin ay kabilang ang buong bayan ng Dios dahil, gaya ng sinasabi sa atin ng Efeso 1:4, tayo ay 
pinili Niya sa Kanya, iyan ay kay Cristo Jesus bago itinatag ang sanlibutan.   
 
At sinasabi ng Dios kay Job dito, “May mga bagay na pangkaraniwan sa nilikha, pang-araw-araw na 
kaganapan, na hindi mo kayang ipaliwanag.  Subalit alam Ko ang ginagawa Ko dito, at kung kaya kong 
pangalagaan ang mga nilalang araw-araw, kung gayon ay pagtiwalaan mo ang Aking payo at mga layunin 
para sa din iyo.  Job, ang kailangan mo lang malaman ay Ako ang Dios.”  At iyan ang sagot sa pagdurusa 
sa buhay ni Job at sa pagdurusa din sa ating buhay bilang mga mananampalataya. 
 
Sa huli, ang Dios ay Dios.  Ang Dios ay maaaring pagkatiwalaan.  Kaya nagpapasakop tayo sa Kanya.  At 
kung tila wala tayong kasagutan kapag napakadilim ng ating daan at mahirap, ang pinakamabuting 
bagay na magagawa natin ay magbulay sa kadakilaan ng Dios at sambahin Siya. 
 
Ibinalik ng Dios si Job dito sa una niyang tugon kung saan ay ipinahayag niya (kapitulo 1), “Ang 
Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang bumawi.  Purihin ang pangalan ng Panginoon.”  Sinasabi ng 
Dios kay Job sa talatang 4 (ng kapitulo 38), “Nasaan ka nang ilagay ko ang mga pundasyon ng lupa?” 
 
Ang unang tanong na inilagay ng Dios kay Job ay naglalaman ng tatlong pinakamahusay na katangian ng 
Dios, na kailangan nating pag-isipan lalo na sa ating mga pagdurusa.  Ang una ay ang pagiging walang 
hanggan ng Dios.  “Job, nasaan ka ng ilagay ko ang mga pundasyon ng mundo?  Naroon ako nang 
pasimula, Job.  Naroon Ako bago nagsimula ang lahat ng panahon.  Nasaan ka noon, Job?  Ikaw ay 
pangalan pa lamang sa aking isip at payo.  Inibig na kita noon, nasa isip na kita noon nang likhain Ko ang 
sanlibutan.  Alam Ko ang iyong panahon at lugar at mga pangyayari sa kasaysayan.  Ngunit tungkol sa 
iyo, Job, wala kang alam dito, noon.”  Sa Awit 139 inaawit natin ang mga salitang ito:  “Ako ay naging 
nilalang, tunay na nakita ng Iyong mata, at sa aking pag-iisip, ang aking buhay sa buo nitong planong 
ganap, itinakda ang simula ng aking buhay.”  Ang Dios ay walang hanggan.  At tayo ay may hangganang 
mga nilalang.  Katapat ng pagiging walang hanggan ng Dios, ang buhay natin ay gaya ng humahagibis na 
bulalakaw sa panggabing kalangitan.  Ito ay tulad sa dahon ng damo na natutuyo sa araw, gaya ng anino 
na dagling nawawala, gaya ng panaginip na nalilimutan, gaya ng usok na naglalaho.  Gayunman ang 
walang hanggang Dios ay nalalaman ang ating buhay at ang ating mga oras.     
 
Nasaan ka nang ilagay ko ang mga pundasyon ng lupa?  Sa tanong na iyan nakikita natin, pangalawa, ang 
karunungan ng Dios.  “Job, nasaan ka nang ilagay ko ang mga pundasyon ng lupa?”  Sa larawang ito o 
tanong, at sa mga sumusunod na talata, ginagamit na paglalarawan ng Dios ang kontratista ng gusali na 
may plano.  Sinasabi Niya kay Job, “Inilagay Ko ang pundasyon ng lupa.  Sinukat ko ang lupa.  Nilagyan Ko 
ito ng tanda.  Gumamit Ako ng linya upang sukatin ito at tiyakin na ito ay nasa lugar.  Ang sanlibutang ito 
ay hindi nabuo sa pamamagitan ng biglaang kaguluhan na naging dahilan upang umiral ang lahat.”  
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Kundi ang Dios ay may ganap na plano.  Mayroon Siyang mga sukat.  Alam Niya ang timbang at lawak at 
ang posisyon ng lupa.  Inilagay Niyang lahat ito sa lugar.  Hawak Niya ito sa eksaktong posisyon nito 
kaugnay sa araw.  Lahat ng masalimuot na detalye ng nilikha upang maging posible ang buhay sa atin ay 
ayon sa matalinong plano ng Dios.  At kung titingnan natin ang karunungan at ang kaalaman ng Dios 
makikita natin kung gaano kaliit ang alam natin at gaano kaimposible para maunawaan natin ang mga 
pamamaraan ng Dios.  “Nasaan ka nang ilagay ko ang mga pundasyon ng lupa?” 
 
At pagkatapos, pangatlo, sa tanong na iyon ay makikita natin ang katangian ng kapangyarihan ng Dios.  
At, tunay nga, ang mga nalalabi sa pananalita ng Dios, ang sumunod na 76 na mga tanong, ay nakatuon 
sa katangiang ito:  Ang kapangyarihan ng Dios sa gawaing paglikha at ang Kanyang pangangalaga sa mga 
nilikha.  Una, dinala Niya si Job sa lahat ng nilalang na walang buhay.  Tinanong ng Dios si Job, “Kaya mo 
bang gawin ang mga bagay na ito, kaya mo bang utusan ang mga alon, kaya mo ba silang pigilan, kaya 
mo bang palabasin ang araw sa simula ng araw?  Kaya mo bang tawagin ang mga ulap upang magdala ng 
ulan?  Kaya mo bang gumawa ng yelo?  Nauunawaan mo ba ang niyebe?  Kaya mo bang gumawa ng 
kumpol ng mga bituin?  Alam mo ba ang bilang ng mga bituin?  Inilagay mo ba sila upang bumuo ng 
konstelasyon?”  At pagkatapos ay dinala Niya si Job sa mundo ng mga hayop.  “Pinakakain mo ba ang 
mga uwak o ang leon?  Kaya mo bang gawin na ang mga hayop ay manganak?  Nilikha mo ba ang 
malalaking uri ng mga hayop at ang lahat nilang kanya-kanyang katangian – ang malilimuting ostrich na 
kayang tumakbo nang mas mabilis pa sa kabayo, ang tipaklong na kagila-gilalas na tumatalon, ang 
kabayo na nananatiling malakas sa labanan, ang agila na mataas na pumapainlanlang bilang ibong 
mandaragit at mapagmahal na nangangalaga sa kanyang mga inakay?  Alam mo ba ang kapangyarihan 
ng behemot, isang malaking hayop sa dagat, o ng leviatan, isang malaking hayop sa lupa?  Kaya mo bang 
tumagal sa kanila?”  At ang puntong ginagawa ng Dios kay Job ay ito:  “Ako ang walang hanggan, 
marunong, makapangyarihang Dios na gumagawa ng lahat ng mga bagay at ang tao ay hindi kayang 
simulan na maunawaan ang Aking mga gawa sa paglikha.  Gaano pa kaya ang Aking mga pamamaraan at 
ang Aking mga layunin na walang hanggan?” 
 
Kaya heto ang sagot sa pagdurusa ni Job, sa ating pagdurusa.  Kilalanin ang Dios at magtiwala sa Kanya 
kung paanong inihayag Niya ang Kanyang sarili sa Kanyang Salita. 
 
Ngayon, marahil ay iniisip mo na kulang sa kahabagan at awa sa gayong uri ng sagot, na ang sagot ng 
Dios kay Job ay nagbunga lamang ng takot at pagkamangha.  Kaya nais kong magtapos sa pamamagitan 
ng pagtuturo sa biyaya ng Dios sa Kanyang paghahayag kay Job. 
 
Ang Dios ay hindi pumunta kay Job upang takutin siya, kundi upang ilagay ang Kanyang kamay sa balikat 
ni Job at sabihin sa kanya, “Job, tumingin ka sa paligid mo.  Tumingin ka sa paligid mo sa Aking ginawa.  
Alalahanin mo kung sino ka at alalahanin mo kung saan ka nabibilang sa Aking gawa at magtiwala ka sa 
Akin, Job.  Magtiwala ka sa Akin.”  Ang mismong katunayan na sumagot ang Dios kay Job ay isang 
pagkilos ng kahabagan.  Iyan ay lumalabas sa pangalan na ginagamit ng Espiritu Santo para sa Dios dito:  
Ito ang pangalan ng Panginoon, na lahat ay nasa malaking titik, ang pangalang Jehovah, ang pangalan ng 
pakikipagtipan ng Dios, ang pangalan na nagpapakita ng Kanyang katapatan at Kanyang kahabagan, ang 
personal na pangalan ng Dios.  Oo, ang Dios ay dumarating sa karilagan at kapangyarihan, ngunit 
dumarating din Siya na may pag-ibig kay Job. 
 
At ganyan din nangungusap ang Dios sa atin ngayon, sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo 
at sa Kasulatan.  Sa Hebreo 1:1,2, mababasa natin ito, “Noong unang panahon,  ang Dios ay nagsalita sa 
ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 
subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng Anak.”  Dapat tayong 
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magpasalamat dahil dito.  Ang Dios ay hindi nagsasalita mula sa ipu-ipo, kundi Siya ay nagsalita sa 
pamamagitan ng Kanyang Anak na bumaba at namuhay at lumakad kasama ng mga tao, na nagdusa 
kapalit natin.  At ang buong kagandahan at kaluwalhatian ng Dios ay nahayag kay Jesu Cristo.  
Nagsasalita Siya sa atin sa pamamagitan Niya bilang Isa na tumubos sa ating mga kasalanan at 
kumupkop sa atin upang maging Kanyang mga anak.  Nagsasalita Siya sa atin ngayon sa Kanyang Salita, 
hindi upang sindakin tayo, kundi bumaba Siya sa ebanghelyo upang tawagin tayo sa Kanyang sarili. 
 
Oo, Siya ay Dios ng katarungan at kapangyarihan, ang Dios na, gaya ng ipinaaalaala sa atin ng sumulat sa 
mga taga-Hebreo, ay Dios na mapanibughuin at apoy na tumutupok at maghahayag ng Kanyang sarili sa 
wakas ng panahon bilang Hukom, kung saan ang masasama ay magtatago mula sa Kanya dahil sa takot.  
Ngunit bilang mga mananampalataya, hindi natin kailangang matakot.  Oo, dapat tayong humarap sa 
Kanya na may paggalang at pagkamangha, ng may katahimikan at pagtitiwala.  Ngunit ng may katiyakan 
din, nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig kay Jesu Cristo.  Ang Dios sa kahabagan ay nagsasalita sa atin. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama naming sumasalangit, sinasamba Ka namin bilang Dios sa lahat.  Nagtitiwala kami sa Iyong 
kapangyarihan, sa Iyong karunungan, at sa Iyong pag-ibig.  At nagpapasalamat kami sa Iyo na Ikaw ay 
nagsalita sa pamamagitan ng Iyong Anak at kami ay makatitiyak na dahil sa Kanyang sakripisyo walang 
anumang makapaghihiwalay sa amin mula sa Iyong pag-ibig.  Tulungan Mo po kami, Panginoon, na 
magtiwala.  Ito ang aming dalangin alang-alang kay Jesus, Amen. 


