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JOB 42:7-9 
“SINAWAY NG DIOS ANG MGA KAIBIGAN NI JOB” 

NI REV RODNEY KLEYN 
 
Sa mga pag-aaral natin sa buhay ni Job ay dumating na tayo sa huling bahagi ng aklat, ang pagtatapos, 
simula sa kapitulo 38.  Tiningnan natin ang unang dalawang bahagi sa pagtatapos na iyon sa naunang 
dalawang mensahe.  Una, tiningnan natin ang sagot ng Dios kay Job mula sa ipu-ipo, kung saan ipinakita 
ng Dios kay Job ang Kanyang pagka-walang hanggan at ang Kanyang kapangyarihan.  Sa nakaraang 
mensahe, tiningnan natin ang pagsisisi ni Job sa alabok at mga abo sa unang mga talata ng Job kapitulo 
42.   
 
Sa araw na ito ay dumating tayo sa ikatlong bahagi nitong pagtatapos na sesyon kung saan binalingan ng 
Dios ang tatlong kaibigan ni Job:  Elifaz, Bildad, at Zofar.  Sa pagkakataong ito, itong tatlong kaibigan ni 
Job marahil ay medyo nagmamalaki sa pagkarinig na sinaway ng Dios si Job at iniisip sa kanilang mga 
sarili, “Hindi ba sinabi namin sa iyo, Job?”  Kung kaya’t sinaway sila ng Dios sa pakikitungo nila kay Job, at 
si Job ay napawalang-sala sa sitas na ito. 
 
Ngunit may higit pa sa mga talatang ito kaysa sa pagsaway lamang sa mga kaibigan ni Job at ang 
pagpapawalang-sala kay Job.  Marahil ang sitas na ito, Job 42:7-9, ay ang pinakamahalaga sa buong aklat 
ng Job.  Ipinangangaral natin si Cristo mula sa bawat pahina ng Kasulatan, at dito, sa mga talatang ito, 
nakikita natin si Jesu Cristo at ang ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng paghahandog at 
pikikipagkasundo kay Jesu Cristo na ating Punong Pari.   
 
Mahalagang makita natin ito sa aklat ng Job.  Hindi totoo na ang mga banal sa Lumang Tipan ay naligtas 
sa pamamagitan ng mga gawa at tayo, sa Bagong Tipan, ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya.  Hindi, 
dito ay makikita natin na itong mga banal sa Lumang Tipan ay sumampalataya sa parehong ebanghelyo 
na sinasampalatayanan natin at inilagay ang kanilang pag-asa sa parehong Tagapagligtas tulad natin.   
 
Ang aklat ng Job marahil ang pinakamatandang aklat sa Biblia.  At dito, bago itinatag ang pagkapari ni 
Aaron at lahat ng mga batas na pang-seremonya ng Lumang Tipan, dito ay nagsalita ang Dios sa mga 
lalaking ito ng paraan ng kapatawaran at pakikipagkasundo hindi sa pamamagitan ng kanilang mga 
gawa, kundi sa pamamagitan ng dugo ng kahaliling handog at sa pamamagitan ng pananalangin ng isang 
pari.  At iyan ang ebanghelyo.  Ang ating kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng anumang gawa o sarili 
nating kagalingan, kundi sa pamamagitan lamang ng ganap na pagsunod ni Cristo, ang Kanyang 
inihandog na dugo sa ating lugar, at ang Kanyang pananalangin bilang ating Punong Pari.    
 
Ngayon nakita na natin at ipinangaral si Cristo sa ebanghelyo mula sa aklat ng Job.  Sa kapitulo 1, 
ipinadala ni Job at pinabanal ang kanyang mga anak at naghandog para sa kanila, katulad na katulad ng 
sitas na ito.  Sa kapitulo 9:2, itinanong ni Job:  “Paano magiging matuwid ang isang tao sa harapan ng 
Dios?” ipinahihiwatig na walang paraan sa kanyang sarili.  Sa dulo ng parehong kapitulo, humingi si Job 
ng isang hukom, o isang tagapamagitan.  At pagkatapos, sa kapitulo 19, nagpahayag si Job nitong 
magandang kapahayagan patungkol kay Cristo:  “Sapagkat nalalaman ko na ang aking Manunubos ay 
nabubuhay, at sa wakas siya'y tatayo sa lupa.”   
 
At ngayon, sa dulo ng aklat, dumating mismo ang Dios at nagsalita sa paraan upang mapatawad at 
matanggap ang mga makasalanan.  At dalangin ko na sa ating pagpapatuloy sa mensaheng ito hindi 
lamang makita n’yo na nagtiwala kay Cristo ang mga banal sa Lumang Tipan at sumampalataya sa 
ebanghelyo, kundi kayo na nakakarinig ng mensahe ngayon ay gayon din ang gagawin. 
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Sa mga talatang ito, mayroon tayo, una, ng pagsaway ng Dios sa mga kaibigan ni Job sa talatang 7.  Dito 
ay nakita nila ang kanilang pangangailangan hindi lamang ng kapatawaran, kundi ng handog at ng 
tagapamagitan.   
 
At nagkagayon nga, na matapos sabihin ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon 
kay Elifaz na Temanita, Ang aking poot ay nag-aalab laban sa iyo at sa iyong dalawang kaibigan; sapagkat 
hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job 
(42:7). 
 
Dapat nating makita, una, bakit o para saan sila sinaway ng Dios.  Iyon ay para sa kanilang mga salita.  
Sabi ng Dios, “Hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid.”  Sinaway sila ng Dios 
karamihan sa mali nilang teolohiya. 
 
Ngayon si Job mismo ay nagreklamo sa kanila tungkol dito sa kapitulo 13.  Sabi niya sa talatang 4:  
“Ngunit kayo'y mapagkatha ng mga kabulaanan, kayong lahat ay mga manggagamot na walang 
kabuluhan.”  Sinabi niya na sila ay nagsalita ng masama patungkol sa Dios at ang kanilang mga salita ay 
walang laman at walang saysay.  At ngayon ang Dios ay dumating at sinabi sa mga kaibigan ni Job, 
“Sumasang-ayon Ako sa sinabi ni Job.”  Ngayon, hindi naman sa lahat ng teolohiya nila ay masama.  
Nagsabi sila ng ilang mga tamang bagay.  May mataas silang pananaw sa katarungan at maging sa pagka-
soberano ng Dios.  Ngunit ang problema ay lalo na nang gamitin nila ng di tama ang katotohanan 
patungkol sa Dios sa kalagayan ni Job.  Sa halip na aliwin si Job sa pamamagitan ng katotohanan ng Dios, 
sinugatan nila si Job sa kanyang puso.  At ang poot ng Dios ay nag-alab laban sa kanila dahil dito.  Hindi 
ito para sa anumang ginawa nila sa kanilang mga gawa, kundi para lamang sa kanilang mga salita, para 
sa kung anong inisip nila tungkol sa Dios.  Ang kasalanan nila ay problemang pang-teolohiya. 
 
May mahalagang babala para sa atin dito, na dapat nating seryosohin ang iniisip natin at sinasabi 
tungkol sa Dios, lalo na kapag ginagamit natin ang Salita ng Dios upang magturo o mang-aliw sa iba.  Ang 
ating teolohiya ay dapat pinamamahalaan ng mismong kapahayagan ng Dios sa Kanyang sarili sa 
Kasulatan.   Ang maraming huwad na guro ngayon na nag-aangking mga guro at tagapayo, subalit 
iminamali ang Dios, ay dapat isipin ang nag-aalab na poot ng Dios dito laban sa mga kaibigan ni Job dahil 
sa kanilang maling teolohiya.   
 
Ang pangalawang bagay na nakikita natin sa pagsaway na ito ay kung minsan ang Dios ay nagagalit sa 
sarili Niyang bayan.  Ang mga kaibigan ni Job ay mga anak ng Dios.  Ang sumunod nilang pagsisisi at 
kapatawaran dito ay nagpapakita na sila ay mga anak ng Dios.  Subalit ang pinakamatapang na wikang 
biblikal ay ginamit dito laban sa kanila.  Sabi ng Dios, “Ang aking poot ay nag-aalab laban sa iyo at sa 
iyong dalawang kaibigan.”  Iyan din ang katulad na wikang ginamit upang ilarawan ang nag-aalab na 
poot ng Dios laban sa mapanghimagsik na Israel sa ilang.  Ang Dios ay nag-aalab sa galit laban sa kanila. 
 
Ito ay nagtuturo sa atin na hindi tayo dapat magkaroon ng kaisipan na dahil tayo ay ligtas na o dahil tayo 
ay bayan ng Dios, ay papalampasin na lamang ng Dios ang ating mga kasalanan, na mayroon tayong 
lisensya upang magkasala.  Hindi, ang Dios ay labis na di-nasisiyahan sa lahat ng kasalanan, maging sa 
ating mga kasalanan.  Kaya isinulat ni David sa Awit 32:3, 4 matapos siyang magkasala kasama ni 
Batseba at matapos siyang dalhin sa pagsisisi:  “Nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, mabigat 
sa akin ang iyong kamay.”  Kapag nagpatuloy tayo sa pagkakasala, maging bilang bayan ng Dios, dapat 
nating asahan ang Kanyang poot at ang Kanyang pagtutuwid, ang mabigat Niyang kamay na magiging 
laban sa atin.  Gagawin iyan ng Dios upang dalhin tayo sa pagsisisi. 
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Pagkatapos, ang pangatlo, nakikita natin dito, sa pagsaway ng Dios, na sa poot, ay naaalala ng Dios ang 
kahabagan.  Ang katotohanan na matapos sagutin si Job bumaling ang Dios sa tatlo niyang kaibigan ay 
isang gawa ng kahabagan.  Hindi Niya hinayaang magpatuloy sila sa kanilang mapagmataas na pag-iisip.  
Marahil sa puntong ito ay medyo nasisiyahan sila sa kanilang mga sarili.  Sinaway nila si Job, at ngayon 
ay sinagot din ng Dios si Job sa isang ipu-ipo, at si Job ay napagkumbaba at nagsisisi.  Marahil ay 
nagtinginan sila sa isa’t isa at sinabi sa isa’t isa (o inisip sa isa’t isa), “Sinabi naman namin sa iyo, Job.”  
Marahil ay inasahan pa nga nila ang ilang papuri mula sa Dios dahil sa kanilang teolohiya.  Subalit hindi 
sila hinayaang magpatuloy ng Dios sa kanilang pagmamataas.  Sa halip, sa Kanyang habag, hinarap Niya 
sila.  Sinaway Niya sila.  Ginawa Niya ito hindi lamang para sa karangalan ng Kanyang sariling pangalan, 
kundi dahil din sa mahal Niya sila bilang Kanyang mga anak. 
 
Dapat natin iyang tandaan kapag tayo ay sinaway mula sa Salita ng Dios.  Ito ay isang bagay na dapat 
nating ipagpasalamat, mapagpasalamat sa pagkakaharap ng ating kasalanan.  Ang panalangin ng anak ng 
Dios ay palaging, “Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking mga kasalanan.”  Kaya, kapag ginawa 
tayong may kamalayan sa ating mga kasalanan, dapat tayong magpasalamat at makita iyon sa pagsisisi.   
 
Ang pangalawang pangunahing bagay na mayroon sa mga talatang ito ay ipinakita ng Dios sa mga 
kaibigan ni Job ang paraan ng pakikipagkasundo.  Makikita mo iyan sa paraan ng pagkakalahad sa kanila 
ng pamamaraan ng kanilang kapatawaran sa talatang 8.  Sabi Niya: 
 
 “Kaya't kumuha kayo ngayon ng pitong guyang baka, at pitong lalaking tupa, at pumunta kayo sa aking 
lingkod na si Job. Maghandog kayo para sa inyo ng handog na sinusunog, at idadalangin kayo ng aking 
lingkod na si Job. Tatanggapin ko ang kanyang panalangin na huwag kayong pakitunguhan ayon sa 
inyong kamangmangan; sapagkat hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, gaya ng 
aking lingkod na si Job.” 
 
Ang unang bagay na makikita dito ay ang handog na panghaliling dugong pantubos.  Sinabi ng Dios kay 
Elifaz at dalawa niyang kaibigan na magdala ng pitong guyang baka at pitong lalaking tupa bilang handog 
na susunugin.  Ngayon, may iba’t ibang uri ng handog sa Biblia.  Ngunit ang handog na susunugin ay 
sumasagisag sa pamalit o panghalili sa isang makasalanan.  Ipapatong ng mga kaibigan ni Job ang 
kanilang kamay sa bawat isa sa mga hayop na ito bilang tanda ng pagpapatong ng kanilang kasalanan 
doon at habang ang kanilang mga kamay ay nasa ulo, papatayin nila ang hayop at pagkatapos ay ganap 
na susunugin.  Itong uri ng paghahandog at sakripisyo ay nagpapakita na kailangan ng tao na may ibang 
kumuha ng kanyang lugar at magbayad ng kanyang mga kasalanan.  Ipinapakita nito sa tao na nararapat 
ang kamatayan sa kanyang mga kasalanan.  Sa Lumang Tipan, itong uri ng paghahandog ay isang bahagi 
ng pagsamba noon pa man sa paghahandog na ginawa ni Abel sa Genesis 4.     
 
Ang kahulugan nito ay ito, na kapag pumarito ang Mesias upang iligtas ang Kanyang bayan, ito ang 
kailangan Niyang gawin.  Kailangan Niyang maging tagapagdala ng kasalanan ng Kanyang bayan at 
kailangan Niyang mamatay kapalit nila.  Kaya si Job at kanyang mga kaibigan, sa katuruang magdala ng 
handog na susunugin, ay itinuturo sa unahan sa larawan at anino kay Jesu Cristo, na darating bilang 
handog na kapalit nila upang pasanin ang poot ng Dios. 
 
Ngayon ang katotohanan na nagdala sila ng pito sa bawat hayop ay mahalaga rin.  Ang pito, sa Biblia, ay 
ang bilang ng kaganapan at ang bilang ng tipan.  Ipinaaaala nito sa atin na ang Dios at ang tao ay 
pinagkasundo at dinala sa tipan ng pakikipag-isa sa pamamagitan ng ganap na sakripisyo ni Jesu Cristo.  
Kaya inilagay ng Dios sa kanilang harapan ang paraan ng panghaliling dugong pantubos.   
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Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ng Dios ang paraan ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ng maka-
paring pamamagitan.  Ang mga kaibigan ni Job ay hindi sinabihan ng Dios na lumapit mismo sa Kanya at 
ipahayag ang kanilang mga kasalanan.  Kundi sinabi ng Dios ito:  “Pumunta kayo sa aking lingkod na si 
Job, at idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job.  Tatanggapin ko ang kanyang panalangin.”  Dito ay 
makikita nating itinatalaga ng Dios si Job bilang pari na mamamagitan para sa kanyang mga kaibigan.  
Ngayon, hindi naman sa si Job mismo ay walang kasalanan, kundi ito, na ipinahayag na ni Job ang 
kanyang kasalanan, at napanumbalik na at tinanggap, at ngayon siya ay magsisilbing tagapamagitan at 
pari sa pagitan ng kanyang mga kaibigan, na kailangan ng kapatawaran, at ng Dios, na banal at matuwid 
at ang isa na nagpapatawad.  Dapat silang lumapit sa Dios sa pamamagitan ni Job. 
 
Si Job, naniniwala tayo, ay kapanahon ni Abraham.  Kaya, lahat ng ito ay nangyari matagal na bago pa 
itinalaga ng Dios ang pagkapari ni Aaron sa Israel.  Sa panahong ito hindi kakaiba na magsilbi bilang pari 
ang isang lalaki para sa iba, lalo na ang isang ama para sa kanyang mga anak, gaya ng ginawa ni Job 
noong una sa aklat.  Dito ay itinatalaga ng Dios si Job bilang pari para sa kanyang mga kaibigan.  Ang 
mala-pari niyang papel dito ay nagpapaalala rin sa atin kay Cristo, at sinasabi nito sa mga kaibigan ni Job 
na kailangan nila, at nating lahat, ang isang tagapamagitan.  Hindi lamang kailangan natin ng 
kapatawaran sa pamamagitan ng paghahandog ni Jesu Cristo, kundi kailangan din nating lumapit sa Dios 
sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Namamagitan Siya para sa atin dahil hindi tayo tatanggapin at hindi Niya 
tayo matatanggap sa ating sarili.  Tinatanggap lang Niya tayo sa pamamagitan ng ganap na pagsunod at 
katuwiran ni Jesu Cristo, na Kanyang tinanggap.  
 
Kaya iyan ang ebanghelyo dito sa mga talatang ito para kay Job at sa kanyang mga kaibigan.  Ito ay isang 
magandang larawan sa kanila ni Cristo, na siyang darating.  Sa panahon ng Bagong Tipan, nakikita natin 
ang katuparan nito kay Jesu Cristo. 
 
Maganda rin na makita natin dito na sumunod sa Dios ang mga kaibigan ni Job at sumampalataya kay 
Jesu Cristo para sa kanilang kapatawaran.  Nang magsalita ang Dios sa kanila, hindi nila binigyang-
katuwiran ang kanilang mga sarili.  Subalit sa talatang 9 ay mababasa natin:  “Sa gayo'y humayo si Elifaz 
na Temanita, si Bildad na Suhita, at si Zofar na Naamatita, at ginawa ang ayon sa iniutos sa kanila ng 
Panginoon, at tinanggap ng Panginoon ang panalangin ni Job.”  Dito ay nagpakumbaba ang mga lalaking 
ito, nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan, kinuha nila at ginawa ang paghahandog, at pumunta sila kay 
Job at hiniling sa kanya na ipanalangin sila.  Anong gandang tugon sa ebanghelyo na gumawa sa kanilang 
mga puso sa pamamagitan ng biyaya ng Dios. 
 
Ngayon, marahil ay tinitingnan natin ito at sinasabi natin, “Syempre, syempre naman, gagawin nila ito.  
Sino ang hindi?”  Napakahangal kung hindi, sapagkat sa gayon ay mapapasailalim sila sa poot ng Dios.”  
Dito ay dapat tayong magpakumbaba at maunawaan natin ang dalawang bagay.  Una, dahil lamang sa 
biyaya kung kaya’t sinuman sa atin ay sumusunod sa ebanghelyo at nagsisisi at lumalapit sa Dios sa 
pamamagitan ni Jesu Cristo.  Marami ang nakakarinig ng ebanghelyo at pinagmamatigas sa kanilang 
kasalanan at tinatanggihan ang ebanghelyo.   Ano itong nagpapaliwanag nito?  Ito lamang, na hindi sila 
pinili ng Dios at hindi pinili upang ihayag at gamitin ang ebanghelyo sa kanila sa pamamagitan ng gawa 
ng Espiritu Santo.  Sa biyaya lamang kaya tayo ay sumasampalataya sa ebanghelyo.  I Corinto 2:14:  
“Ngunit ang taong hindi ayon sa espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios, 
sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa kanya at hindi niya iyon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay 
nauunawaan sa pamamagitan ng espiritu.”  At may pagpapakumbaba, pinasasalamatan natin ang Dios 
sa sumasampalatayang tugon sa ebanghelyo. 
 



5 
 

At ang isa pang bagay na dapat nating makita dito ay dapat nating alalahanin sa ating mga sarili na 
tanggapin ang Salita ng Dios na may pagpapakumbaba, sa kabila ng kasangkapang naghatid nito sa atin.  
Kung minsan ang Salita ng Dios ay nakakasakit sa atin, at tatawagin tayo nito upang makita ang ating 
sarili sa ating kasalanan at magsisi.  Hindi natin dapat hayaan na ang taong naghatid ng salitang iyon ay 
humadlang sa pagtanggap natin nito.  Kaya, dapat nating ipanalangin na ang Dios, sa pamamagitan ng 
Kanyang Espiritu, ay patuloy na bigyan tayo ng mapagpakumbabang puso upang yumukod sa Kanyang 
Salita sa pagsisisi.    
 
Ang mga kaibigan ni Job ay nakipagkasundo sa Dios sa pamamagitan ng pagsunod sa Salita ng Dios.  At, 
kasama niyan, sila ay nakipagkasundo sa kanilang relasyon kay Job.  Dapat nating pansinin dito ang 
kagandahang-loob ni Job sa pagtanggap sa kanila at sa pananalangin sa kanila.  Ang mga lalaking ito ay 
ginawa ang kanilang sarili na kaaway ni Job.  Sa pamamagitan ng kanilang mga salita ay pinahirapan nila 
siya at inusig siya at tinukso siya.  Sila ang mga tagapagsalita ni Satanas, na nagtatangkang dalhin si Job 
sa puntong susumpain niya ang Dios.  At ngayon, ano ang ginawa ni Job nang lumapit sila sa kanya?  
Ipinakita niya sa kanila ang biyaya ng pagpapatawad, na kanyang naranasan.  Pinatawad siya ng Dios at 
tinanggap siya.  At, pinagkumbaba sa kaalaman at karanasan ng biyaya ng Dios, tinanggap niya at 
ipinanalangin ang kanyang mga kaibigan.    
 
May mahalagang aral doon para sa atin sa pagpapatawad.  Marahil ay may isa sa iyong buhay na 
nagkasala laban sa iyo at mahirap para sa iyo na patawarin siya.  Kung gayon ay dapat mong tandaan 
kung ano ang ipinatawad sa iyo ng Dios kay Jesu Cristo at ipakita ang gayon ding biyaya sa iba.  Sa 
paanan ng krus ay matatagpuan natin ang kapatawaran at pakikipagkasundo sa Dios at gayundin sa isa’t 
isa bilang mga mananampalataya.  At, tulad ni Job, dapat tayong magpatawad at manalangin para sa iba.     
 
Sa mga talatang ito ay mayroon din ng pagpapawalang-sala kay Job.  Sa pagsaway ng mga kaibigan ni 
Job, pinawalang-sala ng Dios si Job.  Ito ay naging bahagi ng hiling ni Job sa Dios.  At dapat nating makita 
na, bagama’t hindi ipinaliwanag ng Dios kay Job ang dahilan sa kanyang pagdurusa, sinagot naman Niya 
itong bahagi ng kahilingan ni Job, na siya ay pawalang-sala. 
 
Bilang bayan ng Dios, dapat tayong mamuhay sa harapan ng Dios na may malinis na budhi na wala 
tayong takot na mabuksan ang ating mga buhay sa harapan ng iba, upang tayo ay mapawalang-sala.  
Iyan ang ninais ni Job.  Hindi niya sinasabing, “Wala akong kasalanan.”  Kundi sinasabi niyang, 
“Namumuhay ako ng matuwid sa harapan ng Dios.”  At pinawalang-sala siya ng Dios.  Makikita mo iyan 
dito sa dalawang bagay.    
 
Una, ito.  Apat na beses tinawag si Job dito sa ilang mga talata na “ang aking lingkod na si Job.” 
Mapapansin natin ang pananalitang ito sa kapitulo 1 at 2, kung saan nagsalita ang Dios kay Satanas at 
sinabi, “Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job?”  Ngayon, mayroong kaisipan kung saan ang buong 
bayan ng Dios ay mga lingkod ng Dios.  Ngunit sa Lumang Tipan, makikita natin na ito ay isang espesyal 
na titulong ginagamit sa kakaunti sa bayan ng Dios.  Nang hinamon ang awtoridad ni Moises, sinabi ng 
Dios, “Siya ay aking lingkod.”  Ito ang katawagan na ginamit sa aklat ng Isaias upang magsalita ng 
propesiya tungkol kay Jesus na siyang darating:  “Ang lingkod ni Jehovah.”  At nang sabihin ito ng Dios 
tungkol kay Job, pinawalang-sala Niya siya.  Sinabi Niya sa kanyang mga kaibigan, “Si Job ay hindi 
mapagpaimbabaw, gaya ng sinasabi ninyo.  Wala siyang sala sa ilang pagsalangsang.  Minamahal niya 
Ako at may takot sa Akin at kinapopootan at tumatalikod sa kasamaan.”  Itinaas ng Dios si Job bilang 
halimbawa, bilang isa na titingnan ng iba at igagalang at pakikinggan. 
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Ganyan din tinutukoy ni Santiago si Job sa kapitulo 5:11 sa Bagong Tipan.  Sabi niya, “Tunay na tinatawag 
nating mapapalad ang mga nagtiis.  Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job.”  Si Job ay isang 
halimbawa. 
 
Pagkatapos ang pangalawang bagay dito na nagpapawalang-sala kay Job ay sinasabi ng Dios tungkol sa 
kanya na, bilang kabaligtaran ng kanyang mga kaibigan, nagsalita si Job kung ano ang tama tungkol sa 
Dios.  Ngayon, marahil iyan ay tila nagiging palaisipan kung alam mo ang sinabi ni Job.  Si Job ay 
nagreklamo na ang Dios ay hindi patas sa Kanyang pakikitungo.  Sinabi ni Job na nais niyang hamunin 
ang Dios, inilagay ang Dios sa pagtatanong.  Ngunit dapat nating maunawaan ang ilang mga bagay na ito.  
Si Job, sa kanyang teolohiya, mula simula hanggang dulo, ay may malasakit tungkol sa pangalan at 
dangal ng Dios.  Oo, siya ay naguguluhan.  Subalit sa lahat ng kanyang kaguluhan, napanatili ni Job ang 
kanyang pananampalataya sa Dios at kanyang kapahayagan at hindi niya isinumpa ang Dios sa inihatid 
ng Dios sa kanyang buhay.  At sa huli, si Job ay nagsisi sa mabibigat niyang salita laban sa Dios.  Ngunit 
dapat din nating makita ito, na, sa kabila ng kasalanan ni Job, tiningnan siya ng Dios bilang matuwid, 
kaya naman pinawalang-sala siya.   
 
Mayroong kahanga-hangang pangako dito para sa bayan ng Dios, at para sa iglesia ng Dios sa sanlibutan 
ngayon.  Balang-araw pawawalang-sala ng Dios ang Kanyang bayan.  Ngayon, maaari silang pagdudahan, 
usigin, at alipustain.  Ang kanilang mga hangarin at kanilang pangalan ay maaaring pasamain.  Ngunit 
darating ang araw sa hinaharap para sa bayan ng Dios na magiging dakilang araw ng pagpapawalang-
sala.  Iyan ay ang Araw ng Paghuhukom.  Ang Araw ng Paghuhukom ay hindi magiging araw upang 
alamin ng Dios kung sino ang ipapadala sa langit at sino ang ipapadala sa impierno.  Hindi, alam na ng 
Dios iyan.  Kundi ang Araw ng Paghuhukom ay magiging araw ng pagpapawalang-sala.   Ang Dios ay 
mabibigyang-katuwiran sa harap ng lahat bilang matuwid at tama sa lahat Niyang pakikitungo sa taong 
makasalanan.  At sa araw na iyon si Jesu Cristo, na inalipusta at ipinapatay, ay mabibigyang-katuwiran.  
Sa araw na iyon lahat ng mali ay maitatama, at maririnig ng bayan ng Dios ang magagandang salita mula 
sa Kanya para sa kanila.  “Magaling! Mabuti at tapat na alipin.  Pumasok ka sa kagalakan ng iyong 
Panginoon.”  Wala nang magiging tanong tungkol sa tama at mali sa kasaysayan ng sanlibutang ito.   
 
Iyan ang ating hinaharap bilang bayan ng Dios.  Dapat natin iyang isaisip habang nabubuhay tayo dito sa 
kasalukuyan.  Iyan ang nakalimutan ni Job at ng tatlo niyang kaibigan.  Inalis nila ang kanilang paningin 
sa Dios na Hukom, at sinikap nilang alamin lahat sa sarili nila dito sa lupa.  Sinikap nilang sagutin kung 
ano ang ginagawa ng Dios at kung sino ang tama at sino ang mali at kung ano ang ginawa ni Job o hindi 
ginawa.  Subalit sinasabi sa atin ng Biblia na ang paghihiganti ay sa Dios.  Dapat tayong maglagay ng 
lugar para sa poot.  Kailangan nating maging handa sa sanlibutang ito upang tuyain nang hindi 
makatarungan dahil sa pangalan ni Jesu Cristo.  At kailangan natin itong gawin na inaalala at 
pinaniniwalaan na balang-araw ay bibigyang-katarungan ng Dios ang sarili Niyang layunin at ang sarili 
Niyang bayan.  Sa ngayon, dapat tayong mamuhay bilang mga lingkod ng Dios.  Dapat natin Siyang 
ipahayag bilang soberano.  Dapat mapagpakumbaba tayong lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng dugo 
at pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  At dapat tayong maging handang pagtiisan ang 
panunuya para sa Kanyang pangalan. 
 
Pagkalooban nawa tayo ng Dios, bilang Kanyang bayan, ng biyaya upang magawa iyan.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Manalangin tayo. 
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Ama, nagpapasalamat po kami sa kaloob ng Iyong Anak na si Jesu Cristo, na pumarito sa aming lugar 
bilang handog para sa aming mga kasalanan.  Lumalapit kami sa Iyo sa Kanyang dugo at pamamagitan, 
hinihiling na ipagkakaloob Mong malaman namin na kami ay tinatanggap sa Minamahal.  At pagkatapos 
ay pagkalooban kami ng biyaya upang maging mapagpatawad at ipaubaya ang mga kalalabasan at 
pagpapawalang-sala at paghihiganti sa Iyong kamay, nagtitiwala sa Iyong pagka-soberano at kabutihan.  
Alang-alang kay Jesus kami’y dumadalangin, Amen. 


