A Pagkaplag sa Dios.
 Kinaiyahan nagasulti mahitungod sa Dios. Job 12:7-9; Roma 1:20.
— Ang kinaiyahan nagapadayag igo mahitungod sa Dios nan aron kita makahibalo Niya ug
makadayeg Kaniya.
— Kataw-an nato ang usa nga nagaingon nga usa ka complikadong smartphon nabuhat
pinaagi sa higayon nga walay usa ka tigdisenyo. Nganong dawaton nato kanang butanga
nga hilabihan pa gayud ka komplikado (kinaiyahan) nga binuhat sa kahigayonan?
 Dios ang Magbubuhat. Colosas 1:16.
— Gawas sa pamatuod sa kinaiyahan, ang pangatarungan usab nagasulti mahitungod sa
paglungtad sa Dios ingon nga Magbubuhat.
— Usa ka punto pabor sa paglungtad sa Dios mao nga walay mitungha sa iyang kaugalingon,
ug walay naglalang sa iyang kaugalingon. Pananglit, kita gikan sa atong ginikanan, ug sila
usab gikan sa atong mga apohan, ug padayon sa ingon. Makapadayon kita unahan sa ingon
hangtud makaplagan nato ang tawo o butang nga nag-igsistar kanunay tungod kini wala
motungha gikan sa bisan unsang butang. Kita nahibalo lamang sa Usa nga wala gilalang ug
kinsa nag-igsistar gikan sa eternidad, ang Dios.
B Tawhanong pag-antus.
 Nganong aduna may pag-antus? Juan 16:33.
— Nganong ang usa ka mahigugmaong Dios nagatugot sa Iyang mga binuhat nga mag-antus
nga walay paghupay niana nga pag-antus?
— Ang basahon sa Job nagasaysay nga ang yawa maoy tinubdan sa pag-antus.
— Ang Dios wala nagpasiugda sa pag-antus. Hinoon, Siya adunay usa ka plano sa pagtapos sa
siguro niana nga peste.
 Nganong nag-antus man kita? Job 10:8.
— Si Job wala nagduhaduha nga ang Dios anaa o nga Siya gamhanan nga manlalang. Bisan pa
niana, siya kanunay natingala, kon Nganong nagaantus ako? Unsay sayop nga akong
nabuhat nga mag-antus ako sama niini?
— Nakigbisog ang mga magtutuo sa pagdawat nga ang pag-antus usab nakaapekto niadtong
mga matud-anon sa kabubut-on sa Dios.
— Usahay ang pag-antus maoy usa ka laktod nga hinungdan sa atong kaugalingong kasalanan, apan dili kini kanunay ingon niana. Busa, basi usahay kita magduda sa matuod nga
batasan sa Dios.
C Dios ug tawhanong pag-antus. Roma 3:4.
 Malisud alang kanato ang pagdawat sa kabuotan sa Dios ingon sa nagapuyo kita ning
kalibutana nga puno sa kadaotan nga nagadala og kasakit ug pag-antus.
 Nakasabot ba usab ang mga manolunda ug ubang kalibutan nga walay sla? Kon gilaglag sa Dios
si Lucifer human gyud siya mirebelde batok Kaniya, makita unta nila ang Dios ingon nga usa ka
walay kasingasing nga diktador.
 Sigon ni Pablo, ang Paghukom maoy mobindikar sa batasan sa Dios. Ang paagi kon giunsa Niya
pag-atubang ang sala magapakita nga ang Dios maoy gugma ug nga ang Iyang mga paagi
matarung atubangan sa tanang mga manolunda, sa mga walay-sala nga kalibutan ug sa tanang
tawhanong binuhat nga nakapuyo ibabaw sa Yuta.

