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Job 42:10-17 
“ANG PINAGPALANG WAKAS NG BUHAY NI JOB” 

NI REV RODNEY KLEYN 
 
Ngayon sumapit tayo sa huling pag-aaral natin sa aklat ng Job, kapitulo 42:10-17.  Sa mga talatang ito, si 
Job ay pinagpala ng Dios sa pamamagitan ng pagdodoble ng mga dati niyang kayamanan.  Pinanauli ng 
Dios ang kanyang pag-aasawa, pinagpala siyang muli ng isang pamilya, at si Job ay nabuhay ng may 
katandaan.   
 
Maaari natin itong tingnan bilang pagbibigay-katuwiran kay Job, na ang dangal ni Job ay napanumbalik, 
at tinatakan siya ng Dios bilang layon ng Kanyang espesyal na pangangalaga at pagmamahal.  Ngunit ang 
dapat nating makita dito ay sa katunayan ito ay pagbibigay-katuwiran sa Dios mismo.  Si Job at ang mga 
kaibigan ni Job ay nagsabi ng mga bagay na hindi totoo tungkol sa Dios.  Marahil titingnan natin ang 
sagot ng Dios mula sa ipu-ipo at masasabi natin, “Napakalupit naman niyan.”  Sinasabi sa atin sa huli ng 
aklat na, kung paanong Siya ay soberanong Dios ng kapangyarihan at katarungan, ang Dios din ay lubos 
na mahabagin sa Kanyang bayan.    
 
Sa Bagong Tipan, kapitulo 5:11 ng Santiago, mayroon tayo ng buod ng aklat ng Job.  “Tunay na tinatawag 
nating mapapalad ang mga nagtiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job, at inyong nakita ang 
layunin ng Panginoon, kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain.”  Ang 
talatang iyan ay nagtuturo ng dalawang bagay sa aklat ng Job:  ang pagtitiyaga ni Job bilang halimbawa 
sa atin na dapat nating kapulutan ng aral; at ang aklat ay hindi lamang tungkol kay Job, kundi tungkol din 
sa Dios.  “Kung paanong ang Panginoon,” iyan ay, ang Kanyang layunin, “ay puno ng pagkahabag, at 
[puno] ng pagkamaawain.”   
 
Iyan ang nakikita natin sa huling kapitulo ng aklat ng Job.  Ang Dios ay hindi malupit sa Kanyang mga 
anak, kundi mayroon Siyang mga layunin, at iyan ay ang pananauli at pagpapala ng Kanyang bayan.  Iyan 
ang pangako dito para sa atin:  Ang Dios ay magpapanauli at magpapala.  
 
Napansin natin dito, una, ang kapansin-pansing pagpapanauli na dumating kay Job.  May apat na bagay 
na ibinalik kay Job.   
 
Una, ang kanyang pakikipagkaibigan, sa talatang 10:  “At ibinalik ng Panginoon ang kayamanan ni Job, 
nang kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan.”  Sa isang katuturan, ito ang huling pagsubok ni Job, 
ang ipanalangin ang tatlo niyang kaibigan na umusig at sumirang-puri sa kanya at kahabag-habag na mga 
mang-aaliw.  Ngayon sila ay pinatawad na ng Dios.  At si Job ay kailangang magpakumbaba at 
ipanalangin sila at patawarin din sila.  Ang natural niyang puso ay hindi makapagpapatawad sa mga 
lalaking ito dahil sa kanilang walang-awang pagturing sa kanya.  Subalit binaliktad ng Dios ang kanyang 
pagkabihag, iyan ay, pinalaya siya ng Dios mula sa kanyang natural at makasalanang sarili at pagkiling.  
At, pagkatapos niyang ipanalangin ang kanyang mga kaibigan, sinimulan siyang panumbalikin ng Dios sa 
ibang bahagi.  Yamang nalalaman ang biyaya ng Dios sa kanya, nagpaabot din si Job ng biyaya at 
kapatawaran sa kanyang mga kaibigan.      
 
Napakahalaga niyan sa atin.  Upang makapagpatawad at tumanggap sa iba at maging mahabagin sa iba, 
dapat nating maunawaan ang kahabagan ng Dios sa atin. 
 
Sinasabi sa atin ng talatang 11 na pinanumbalik din ng Dios ang iba pang pagkakaibigan ni Job.  “Nang 
magkagayo'y pumunta sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae, at lahat na naging 
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kakilala niya nang una, at kumain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay. Nakiramay sila sa kanya, 
at inaliw siya tungkol sa lahat ng kasamaan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Bawat tao'y nagbigay sa 
kanya ng isang pirasong salapi, at singsing na ginto.”  Nauna na sa aklat, naaalala natin na lahat ng 
nakakakilala at nakakita kay Job ay tinuya ang kanyang anyo.  Sa karamihang bahagi ng pagdurusa ni Job, 
si Job ay nagdusa nang mag-isa, ng walang pakikiramay ng iba.  Ngunit ngayon sila ay nagtitipon, ang 
kanyang mga kaibigan at kanyang pamilya, sa pakikisama sa kanya, upang aliwin at bigyang-kasiyahan at 
palakasin siya.  At ipinakita nila ang kanilang pagmamahal sa pagdadala ng bawat isa ng kaloob na pera 
at ginto sa kanya. 
 
Ito ay isa sa mga pinakamabuting paraan upang maranasan ang pagpapanumbalik.  Ang kaaliwan sa mga 
suliranin sa buhay ay hindi ang maayos o mabago ang mga pangyayari kundi ang maranasan ang 
pagmamahal at pang-unawa at pagdamay mula sa mga kaibigan at pamilya.  Anong pagpapala marahil 
ito kay Job.  At, walang alinlangan, ito ay dumating dahil ang pangalan at dangal ni Job ay napanumbalik.  
Si Job ay binigyang-katuwiran ng Dios sa paningin ng iba.  Ngayon ay nakita nila na ang mga pagdurusa ni 
Job ay hindi dumating bilang bunga ng mga lihim na kasalanan, o dahil si Job ay mapagpaimbabaw.  
Ngayon siya ay lubos na iginagalang ng mga kaibigan gaya ng dati.  Kaya nakikita natin, una, ang 
pakikipagkaibigan ni Job ay napanumbalik.   
 
At, pangalawa, nakikita natin na ang kayamanan ni Job ay naibalik.  Ang kahanga-hanga dito ay dinoble 
ng Dios ang mga dating mayroon siya.  Talatang 10:  “At dinoble ng Panginoon ang dating kayamanan ni 
Job.”  At kung ihahambing natin, sa talatang 12, ang bilang ng mga tupa at ng mga kamelyo at ng mga 
magkatuwang na baka at ng mga asno sa mayroon sa kapitulo 1, makikita natin na ito ay eksaktong 
doble ng kanyang pinasimulan.  Sa pamamagitan ng dobleng bahagi sa Kasulatan sa Lumang Tipan, 
tinatakan ng Dios ang isang tao bilang espesyal na layon ng Kanyang biyaya.  Ang mga Israelita ay 
nagbibigay ng dobleng bahagi sa kanilang panganay na anak upang ipakita na siya ang magiging ulo ng 
pamilya at kinatawan.  Siya ay kinikilala mula sa iba.  Gayon din, si Eliseo ay tumanggap ng dobleng 
bahagi ng espiritu ni Elias bilang espesyal na tanda ng biyaya ng Dios at presensya sa kanya.  At ang 
pagtanggap ni Job ng doble ng dati niyang kayamanan ay palatandaan sa kanya, sa kanyang mga 
kaibigan, at sa atin na ang biyaya ng Dios at kagandahang loob ay na kay Job.  Sinasabi ng Dios sa lahat:  
“Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa.”   
 
Ngayon, maliban sa pagpapanumbalik ng pagkakaibigan at mga kayamanan, pinanumbalik din ng Dios 
kay Job ang kanyang pamilya.  Alalahanin na sa loob ng isang araw nawala ang sampu niyang anak at, di 
nagtagal, ang kanyang asawa, sa kanyang pagdadalamhati, ay binalingan si Job at pinayuhang sumpain 
ang Dios at mamatay.  Mababasa natin sa talatang 13 na tumanggap si Job ng sampu pang mga anak:  
pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae, ang eksaktong bilang na mayroon siya dati.  At walang 
palatandaan sa sitas na si Job ay muling nag-asawa, na ito ay bago o ibang asawa.  Kaya, si Job, yamang 
mayroong pamilya at kanyang asawa, ay malinaw na kasama ang pakikipagkasundo sa kanya. 
 
Matatandaan natin ang kabanalan ng unang sampung anak ni Job at ang pagtatalaga ni Job at ang 
kanyang pananalangin at kanyang pamamagitan para sa kanila at sa kanilang espiritual na kapakanan.  
Ngayon ang Dios ay nagbibigay kay Job at sa kanyang asawa ng pribilehiyo at kagalakan ng pagpapalaki 
ng sampu pang makadios na mga anak.  Kaya, ang pamilya ni Job ay pinanumbalik sa kanya. 
 
Pagkakaibigan, kayamanan, pamilya, at pati ang kanyang kinabukasan.   
 
Sa pagtanggap ng sampu pang anak, si Job ay may mga anak na magmamana ng kanyang lupain at 
tinatangkilik at magpapatuloy ng kanyang pangalan.  Ito ay napakahalaga sa Lumang Tipan.  Si Abraham 
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ay nabuhay na kapanahon ni Job at matatandaan natin ang pighati ni Abraham at Sara sa di pagkakaroon 
ng anak.  Ang pagkakaroon ng anak ay palatandaan ng lugar ng isang tao sa ipinangakong bayan ng Dios, 
bilang bahagi ng binhi ng babae na nabuhay na umaasa sa kapanganakan ng Tagapagligtas.  At ang 
pagkakaroon ng mana at ang pagsasalin nito sa anak ay tanda ng lugar ng isang tao at pakikibahagi, sa 
kanyang henerasyon, sa pangako. 
 
Ngayon makikita natin na pinanumbalik din ng Dios ang kinabukasan ni Job sa pamamagitan ng 
pagbibigay sa kanya ng isa pang daan at apatnapung taon ng kalusugan, kung kaya’t nakita ni Job, hindi 
lamang ang kanyang mga apo, kundi pati ang kanyang mga apo sa tuhod at kanilang mga anak.  Ang 
tipan ng pagpapala at kagalakan ay bahagi ng pinanumbalik ng Dios kay Job kung kaya’t sa wakas, kapag 
siya ay namatay, mapagninilayan niya ang kabutihan ng Dios sa kanya at magagalak kasama ng kanyang 
mga anak at mga apo at ng kanilang pagpapala sa hinaharap sa kanilang henerasyon.  Anong pagpapala 
kay Job.  Awit 127:  “Narito, ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula, ang bunga ng 
sinapupunan ay isang gantimpala…  Maligaya ang lalaki na ang kanyang lalagyan ng pana ay puno ng 
mga iyon!”  Ito ang kataasan ng makalupang kagalakan ni Job sa kanyang pagpapanumbalik.   
 
Kaya pinanumbalik ng Dios kay Job ang kanyang pakikipagkaibigan, ang kanyang kayamanan, ang 
kanyang pamilya, at ang kanyang kinabukasan.  Subalit lahat ng ito, dapat nating makita, ay isinulat hindi 
lamang upang ipakita na ang makalupang buhay ni Job ay masayang natapos, na si Job ay binigyang-
katuwiran at pinagpala bilang tao, kundi sa halip, ito ay isinulat bilang kahanga-hangang pangako mula 
sa Dios para sa atin ukol sa ating pag-asa sa hinaharap bilang mga mananampalataya, ang pag-asa sa 
hinaharap ng bayan ng Dios.  At ito ay isinulat upang ibigay sa atin itong pag-asa sa gitna ng ating buhay 
na kadalasan ay puno ng sakit at pagdurusa, katulad ng kay Job. 
 
Kaya, ano ang pangako dito?  Ano ang halaga at nilalaman ng pangako para sa atin sa aklat ng Job? 
 
Sisimulan nating sagutin ang tanong na iyan sa pagsasabing ang mga pangako ay hindi buhay na malusog 
at masagana dito sa lupa.  May mga huwad na guro ngayon, ang tagapagsulong ng tinatawag na 
ebanghelyo ng kalusugan at kayamanan, na nagpapakahulugan at pinipilipit ang aklat ni Job sa ganitong 
paraan kung kaya’t ang buong aklat ng Job ay ganito ang ibig sabihin, na kung may sapat kang 
pananampalataya, pagpapalain ka ng Dios ng makalupang kalusugan at kasaganaan.  Ito, sabi nila, ay 
kung paano natin dapat unawain ang wakas nitong aklat, na ang Dios, sa huli, ay pinagpala si Job dito 
dahil si Job ngayon ay may matibay nang pananampalataya.   
 
May mga problema diyan.  Ang una ay ito, na ito mismo ang katuruan ng mga kaibigan ni Job, kung saan 
ang Dios, sa aklat na ito, ay lubos na isinusumpa.  Ang pangalawa, na ito ay mapangahas at di-
makatotohanan.  Hindi ito tunay sa buhay ni Job kung paanong hindi ito tunay sa ating mga buhay.  Sa 
sanlibutang ito, makakaasa ang bayan ng Dios ng mga pagsubok at kahirapan at karamdaman at 
kamatayan.  Ang Dios ay hindi nangangakong ililigtas tayo sa mga bagay na ito sa ating makalupang 
buhay.  Ang Kanyang mga pangako ay hindi makalupa at materyal, kundi makalangit at espiritual at 
walang hanggan.  Ang pag-asa natin sa hinaharap bilang bayan ng Dios ay langit.  Hinihintay natin ang 
kaluwalhatiang di-maihahambing, na hindi nakita ng mata, at hindi narinig ng tainga, at hindi pumasok 
sa puso ng tao upang mailarawan.   
 
At, ang pangatlong problema sa kaisipang ito ay nabibigo nitong makita ang lugar ng aklat ng Job sa 
Biblia.  Bilang marahil ay unang aklat na nasulat sa Biblia, ang Job ay kabilang sa Lumang Tipan, na siyang 
panahon kung saan ang Dios ay nagsasalita ng pansagisag, sa mga larawan, sa mga halimbawa, at sa mga 
anino patungkol sa ating kaligtasan at walang hanggang pag-asa.  Ilan sa mga sagisag na iyon ay 
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napakalinaw sa dulo ng aklat ng Job.  At ang makita ito ay susi sa pagkaunawa sa sitas na ito at ng 
nilalaman ng pangako ng Dios dito para sa atin kung kaya’t natututunan nating itingin ang ating mga 
mata tungo sa langit at hanapin ang pagbibigay-katuwiran sa atin at pagpapala hindi dito sa lupa, kundi 
sa makalangit nating hinaharap.  
 
Kaya, nais kong pansinin dito ang ilan sa mga palatandaan sa sitas na ito mismo na nagtuturo sa atin sa 
walang hanggan at sa hinaharap at makalangit na mga pangako ng Dios. 
 
Ang unang palatandaan ay una na nating itinuro.  Ito iyon, na si Job ay tumanggap ng doble ng dating 
mayroon siya.  Si Job ay hindi tumanggap ng pareho ng dating mayroon siya o higit pa sa dating mayroon 
siya, kundi tumanggap siya ng doble mismo ng dating mayroon siya.  Ngayon, sa palagay mo ba ay 
nagbigay iyan ng dahilan kay Job upang huminto sandali at mag-isip, at hindi ba isang bagay ito upang 
tayo ay huminto at mag-isip din?   Binanggit natin dito, sa mga salita ng propeta Isaias sa kapitulo 61:7, 
kung saan ay nagsalita siya na may pangako sa bayan ng Dios:  “Magtatamo kayo ng dalawang bahagi sa 
halip na kahihiyan, sa halip na paghamak ay magagalak kayo sa inyong kapalaran; kaya't sa inyong lupain 
ay dalawang bahagi ang aariin ninyo, walang hanggang kagalakan ang mapapasa inyo.”  Mapapansin mo 
doon ang pagtukoy sa dalawang bahagi.  At, kaugnay niyan, may dalawang bagay na kailangan nating 
ituro na makakatulong upang maunawaan natin ang sinasabi ni Isaias.  Nasa isip ni Isaias ang iglesia sa 
Bagong Tipan.  Sa mga talatang nakapaligid nagsasalita siya tungkol sa oras kapag ang mga Hentil ay 
matitipon sa iglesia.  At si Isaias ay nagsasalita dito hindi lamang ng pansamantala at makalupang 
kagalakan nang magsabi siya tungkol sa dalawang bahagi, kundi nagsasalita siya tungkol sa walang 
hanggang kagalakan na sasakanila.   
 
Kung kaya, ang dalawang bahagi ni Job ay isang tanda ng walang hanggang kagalakan na nagmumula kay 
Jesu Cristo sa iglesia sa Bagong Tipan na tinipon mula sa lahat ng mga bansa sa lupa. 
 
Ang pangalawang palatandaan sa Job 42 na ito ay nagsasabi tungkol sa makalangit nating pagpapala at 
hinaharap ay habang dinodoble ng Dios kay Job lahat ng materyal niyang tinatangkilik, hindi Niya ito 
ginawa sa kanyang mga anak.  Natanggap ni Job ang eksaktong parehong bilang ng mga anak niya dati, 
sampu.  Bakit ganoon?  Gaya ng nalalaman ng ibang nawalan ng anak, hindi mo mapapalitan ang mga 
anak.  Kung mayroon kang kamelyo o baka o alaga at ito ay namatay, mapapalitan mo ito.  At di 
magtatagal ay makakabawi ka rin sa nawala sa iyo.  Ngunit sa tao, at ngayon, sa mga anak, iyan ay iba.  
Bakit ganoon?  Dahil ang mga tao ay may kaluluwa.  Kapag sila ay namatay, hindi talaga sila namamatay 
nang lubusan.  Ang kanilang kaluluwa ay patuloy na nabubuhay.  At ang kaluluwa ng bayan ng Dios ay 
patuloy na nabubuhay kasama Niya sa langit.  Iyan ay bahagi ng dahilan kaya natanggap ni Job ang 
parehong bilang ng mga anak tulad ng dati.  Bagama’t sampu lamang, iyon ay doble pa rin ng dati dahil, 
sa katunayan, hindi nawala ang unang sampu.  Hindi, sila ay nabuhay sa presensya ng Dios sa langit.  At 
hindi ba iyan ang pag-asang ipinahayag ni Job sa kapitulo 19 nang sabihin niyang, “At pagkatapos na 
masira nang ganito ang aking balat, gayunma'y makikita ko ang Dios sa aking laman”?  At kung mayroon 
si Job ng pag-asang iyon, kung gayon ay tiyak na may pag-asa din siya para sa mga namatay niyang anak.  
Hindi kailangan ni Job ng pagdodoble ng kanyang mga anak dahil ang unang sampu ay nagtatamasa na 
ng kanilang walang hanggang gantimpala.  
 
At pagkatapos, mayroong pangatlong interesante at di-pangkaraniwang bagay na itinala dito na dapat 
makakuha ng ating pansin.  Ito iyon, na ang tatlong anak na babae ni Job ay pinangalanan dito, 
samantalang ang pito niyang anak na lalaki ay hindi.  Ang kanilang mga pangalan ay Jemima, Keziah, at 
Keren-hapuch.  At lahat ng mga ito ay nagtuturo sa kanya-kanya nilang kagandahan.  At pagkatapos din, 
binanggit din dito ang katunayan na ang mga babaeng ito ay tumanggap ng mana kasama ng kanilang 
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mga kapatid na lalaki.  Dapat iyang makaagaw ng ating pansin dahil talagang di-pangkaniwan sa Lumang 
Tipan, na ang mga babae ay banggitin at hindi ang mga lalaki, at ang mga babae ay tumanggap ng mana 
kasama ng mga lalaki.  Dito, muli, itinuturo tayo ng Dios patungo sa iglesia ng Bagong Tipan, sa 
pangwakas at walang hanggang kaharian ng langit kung saan hindi na magkakaroon ng pag-aasawa na 
kinukuha ng babae ang pangalan ng kanyang asawa at mana, at kung saan, gaya ng sinasabi sa atin ng 
Bagong Tipan sa Galacia 3, wala ng Judio o Griyego, wala ng alipin o malaya, wala ng lalaki o babae, 
kundi ang lahat ay isa na kay Jesu Cristo; at tayong lahat ay magkakasamang tagapagmana ayon sa 
pangako.  Kaya makikita mo iyan sa mga anak na babae ni Job.  Ito ay pagtingin sa hinaharap sa Bagong 
Tipan at sa langit. 
 
At saka, sa sitas na ito, mayroon din nito, na si Job ay nabuhay ng isandaan at apatnapung taon.  Iyan ay 
bilang ng dinobleng 70.  At ang 70 ay binubuo ng maraming 7 at 10.  Sa Biblia, ang dalawang bilang na 
iyon ay ginagamit upang magpahayag ng kalubusan o kaganapan.  At ngayon, sila ay dinoble, marahil ay 
nagpapakita na sa panahon ng kanyang mga suliranin, si Job ay nasa pitumpung taon gulang.  At 
pagkatapos ay pinanumbalik ng Dios nang doble sa kanya ang natitira pa niyang mga araw.  Ang 
kapuspusan ng gulang ni Job dito ay nagtuturo sa kapuspusan ng buhay na makakamit natin kasama ng 
Dios sa walang hanggan.  Isang mayamang gantimpala at walang hanggang mga araw.   
 
Ngayon ang mga bagay na ito, ang pagsasagisag na ito, ay naritong lahat sa kapitulong ito.  At hindi ito 
nagkataon lamang.  Marahil ay hindi ito nauunawaang lahat ni Job, ngunit kung titingnan ang kabuuan 
ng Kasulatan, ligtas nating mapagpapasyahan na ang sagisag dito ay may kahulugan.  Tinatawag tayo 
nito upang tumingin higit pa sa makalupang pagpapala ni Job at makita na ang Dios ay may 
ipinapangakong higit na mabuti sa atin.  Ano ang ipinapangako Niya?  Dito kailangan nating kunin ang 
buong daloy ng aklat ng Job at tingnan ang mga kaparehong daloy na iyon ng aklat ng Job sa daloy ng 
buong Biblia.  Sa Job mayroon tayo, tila baga, ng maliit na anyo ng buong Kasulatan.  Si Satanas ay 
naroon sa simula upang tuksuhin ang bayan ng Dios.  Binigyan ng Dios si Satanas ng sukat ng awtoridad 
upang gawin ang gayon.  Iyan ay nagpapaalala sa atin ng nangyari sa mga unang kapitulo ng Genesis sa 
paglikha at pagkahulog ng tao.   Subalit ang Dios, nakita mo, ay soberano, at si Satanas ay nagsisilbi sa 
Kanyang mga layunin.  Kaya kahit kailangang magdusa ni Job, gaya ng maraming pagdurusa sa buong 
kasaysayan ng bayan ng Dios, sa kabila ng lahat ang Dios ay nagdadala ng malaking kabutihan sa 
pamamagitan ng pagpapadala ng Kanyang Anak bilang Manunubos, isang bagay na naunawaan ni Job na 
mangyayari, at sa pamamagitan ng pagtubos na iyon, dinadala ng Dios ang maraming anak sa 
kaluwalhatian. 
 
Kaya, ang mayroon tayo dito sa wakas nitong aklat ay ang pangako ng pagbabalik ni Cristo na siyang 
magiging araw ng pagbibigay-katuwiran sa Dios at sa Kanyang bayan at ang araw kung kailan, sa mga 
bagong langit at bagong lupa, matatanggap natin ang walang hanggang gantimpala.   Mayroong 
eschatology dito sa mga sagisag.  Sinasabi sa atin ng Espiritu Santo dito na mayroong mas mataas at higit 
na maluwalhati para sa bayan ng Dios kaysa sa nalalaman nila sa buhay na ito.  Ang mga pagdurusa sa 
kasalukuyang panahon ay hindi nararapat na ihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin 
pagkatapos.  Balang-araw, sa langit, lilingunin natin ang ating mga buhay dito sa lupa at makikita natin 
kung paanong ang mga pagsubok ay nagsilbi upang ihatid tayo sa kaluwalhatian.  At ibibilang natin sila 
na hindi maihahambing sa kaluwalhatian at sa walang hanggang mana na makakamit natin sa presensya 
ng Dios. 
 
Sa araw ding iyon, hindi na matutuya ni Satanas ang bayan ng Dios.  Iyan talaga ang bahagi ng mensahe 
ng aklat ng Job.  Sa simula, may presensya si Satanas, at si Satanas ay may kapangyarihan.  Ngunit sa huli 
hindi lamang siya pinatahimik, kundi nawala na siya sa eksena.  At iyan ang bahagi ng inaasahan natin sa 
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langit.  Si Satanas ay itatapon.  Ang kanyang kapangyarihan ay mawawasak, at tayo ay lalaya 
magpakailanman mula sa kasalanan at sa pagkawasak at mga bunga.   
 
Kaya nakikita natin na ang mga karanasang ito at mga katotohanan sa Lumang Tipan sa buhay ni Job ay 
isinulat upang magturo higit pa sa kanilang sarili tungo sa mas mabuting naghihintay sa atin bilang mga 
anak ng Dios. 
 
Iyan ang naghahatid sa atin sa pagtatapos ng kagila-gilalas na aklat na ito ng Biblia.  Nais kong magtapos 
sa pamamagitan ng isa lamang kaisipan, isang aral, na inaasahan kong natutunan natin.  Ito:  Na sa gitna 
ng mga suliranin sa buhay, dapat nating ipako ang ating mga mata sa Dios at sa Kanyang Anak na si Jesu 
Cristo, pinaniniwalaan ang Kanyang mga pangako, nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan, umaasa sa 
araw kapag muli Siyang babalik, kapag makikita natin Siya nang mukhaan, at kapag gagawin tayong tulad 
Niya at tatamasahin ang kayamanan at kaluwalhatian ng langit magpakailanman.  Itinuturo sa atin ng 
aklat ng Job na, bagama’t di natin palaging mauunawaan ang dahilan ng ating pagdurusa, mayroon 
tayong Dios na mapagkakatiwalaan, na Panginoon sa lahat, at gumagawa ng lahat ng bagay sa ikabubuti  
natin upang dalhin tayo doon sa araw ng kaluwalhatian at pagbibigay-katuwiran.  Kaya naman ating 
dinadalangin, “Pumarito Ka, Panginoong Jesus.” 
 
----------------------------------------------------------------------------------   
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, tulungan Mo po kami sa mga suliranin ng buhay hindi lamang upang maalala si Job at ang kanyang 
halimbawa sa amin upang magtiyaga, kundi upang alalahanin ang mas dakilang katotohanan ng aklat na 
ito:  Ang Iyong soberanong pamumuno sa lahat ng mga bagay, maging kay Satanas, at ang Iyong mga 
layunin na ihatid kami sa aming walang hanggang mana.  Inaasahan namin ang araw na iyon.  Tulungan 
Mo po kami, Panginoon, upang mamuhay sa liwanag ng araw na iyon, maging dito at ngayon.  Ito’y 
hiling namin alang-alang kay Jesus, Amen.    


