A Maayo untag wala nalang ko natawo! Job 3:1-10.
 Si Job naghunahuna mahitungod sa iyang kadimalas; dili niya masabtan ang trahedya.
Unsa may pulos sa kinabuhi nga ingon niana? Dili ba mas maayo hinoon nga wala
nalang matawo?
 Diha sa mga gutlo sa kaguol, mahimongmatintal kita sa paghandum nga dili nalang
matawo, sama sa gibuhat ni Job. Apan walay pag-antus nga molungtad. Aduna kitay
paglaum nga ang mga butang mamahimong maarang-arang.
B Maayo pa untag namatay ako! Job 3:11-26.
 Dili buot ni Job nga magpakamatay sa iyang kinabuhi kondili nangitag kapahulayan.
Ang mahilum nga pahulay sa kamatayon nagahimo sa tanan nga patas ug
nagapahigawas kanila gikan sa tanang kagul-anan.
 Daw unsa ka makapakurat! Si Job wala nagahisgot mahitungod sa pagpuyog
mahimayaong kinabuhi o usa ka walay kataposang silot human sa kamatayon. Siya
nagasulti lang mahitungod sa pagpahulay ug wala nay lain.
 Kana nahiuyon sa uban nga nasulat sa Biblia ug sa mga panudlo ni Jesus mahitungod
sa kamatayon (Ecclesiastes 9:5 and Juan 11:11-14).
C Unta nasabtan nila ang akong kasakit! Job 6.
 Kana nahiuyon sa uban nga nasulat sa Biblia ug sa panudlo ni Jesus mahitungod sa
kamatayon.
 Kana wala nagkahulogan nga dili kita makatabang niadtong nanag-antus tungod lang
kay kita dili makasabot nga bug-os sa iyang kasakit.
 Makahimo kita ug kinahang kita mosimpatiya niadtong nanag-antus ug tabangan sila
nga mahupay sa ilang kasakit kon mahimo.
D Unta hinay-hinay ang pag-agi sa panahon! Job 7:1-11.
 Sa dihang anaa na kita sa bung-aw sa kamatayon, kasagaran kita nanagpuyo daw sa
hamubo lamang, bisan kon kita nagaantus nang daan karon.
 Sa laing bahin, buot nato ang pag-antus nga matapos panahon nga kita magapuyo sa
mga gutlo sa kasakit. Kon hilabihan kana nga pag-antus (samas kang Job), ang atong
pagsabut madampugan ug kita maghunahuna nga “ang akong mga mata dili na
makakita sa kalipay pag-usab.” (7:7)
 Daw unsa ka hamubo ang panahon nga atong gipuy-an—maayo o daotan—daw sa
natandi sa eternidad nga umalabot!
E Nganong gibuhat kini sa Dios kanako? Job 7:17-21.
 Si Job wala masayod sa kinadak-ang antas sa iyang pagsulay, nan siya naghunahuna
nga ang iyang kasakit naggikan sa Dios. Siya naghunahuna, kinsa man ako nga kamo
nagatutok man kanako? Pangitag laing tawo ug biyai akong mag-inusara!
 Karon aduna kitay mas daghang kahayag kay sa iyang nabatnan. Kinahanglan andam
kita sa pagtubag sa sunod nga pangutana; Nganong ang Dios nagpakabana man
kaayo sa matag tawo? Juan 3:16; 1 Juan 3:1.

