A Mabungahong Pag-antus. Salmo 119:67.
 Ang tawhanong pag-antus mahimong walay katuyoan usahay, tungod kay sa pagkatinuod
kabahin kini sa usa ka dakudaku nga gambalay nga nagalandong sa atong kalibutan; ang
Dakung Away.
 Ang Biblia man nagaasoy kanato og “mabungahong” pag-antus usab. Usahay ang Dios
nagagamit niini aron kita makahunahuna sa atong makasasalang kahimtang nan kita
mobalik Kaniya.
 Ang Dios wala nagamugna pag-antus, kondili gigamit Niya kini usahay sa pagtawag sa mga
may masulub-ong kasingkasing aron sila makadawat sa sulbad nga gisangkap sa Dios.
B Ang panan-aw ni Elipas sa pag-antus:
 Ang mga inosente dili mag-antus. Job 4:1-11.
— Ang talumpati sa higala ni Job nagpakita unsa sila ka dili-mabination sa iyang pag-antus.
— Si Elipas sa sinugdan nag-asoy kan Job nga siya usa ka dakung makasasala ug mao kana
ngano siya nag-antus, kay ang mga inosente dili mag-antus.
— Dili kana tinuod. Bisan pa niana, bisan pa pa kon tinuod, dili kadto maayong panahon sa
pagtumbok sa tanan niyang mga sayop kondili mosimpatiya sa nagaantus nga tawo.
 Ang matarung nga batasan sa Dios. Job 4:12-21.
— Si Elipas naksabot sa matarung nga batasan sa Dios (Job 4:17), ang pagsupil didto sa
Langit (Job 4:18) ug ang pagkawalay-pulos ning kinabuhia (Job 4:19-21).
— Sa husto gisaysay niya ang batasan sa Dios. Ang problema mao nga wala kaayo siya
makasabot sa pagmulo ni Job, kay si Job wala nanghambog nga siya mas matarung pa
kaysa Dios.
— Mahimong nasabtan nato kaayo ang kamatuoran, ug mahimong takus kita sa
pagpanalipd niini. Apan wala kanay pulos kon dili kita makasabot sa problema sa usa ka
tawo ug dili kita makapakita kaniya sa atong matuod nga gugma alang kaniya.
 Ang pagkahulog sa mga boangboang. Job 5.
— Ang mga pulong ni Elipas dili angayan sa kahimtang ni Job, apan ang iyang talumapti
nagalakip og dagkung makatuoran nga makita sa tibuok Biblia.
— Job 5:3 = Salmo 37:10; Job 5:6 = Proverbio 26:2; Job 5:11-12 = Lucas 1:52;
Job 5:13 = 1 Corinto 3:19; Job 5:15 = Salmo 34:6; Job 5:17 = Hebreohanon 12:5; Job 5:18
= Oseas 6:1; Job 5:20 = Salmo 33:19.
C “Ayaw paghukom dayon.”
 Mas nakatutok si Elipas sa pagpanalipod sa paagi sa iyang pagsabot Kaniya kaysa pagpakitag
kalooy alang sa nahagba nga kalag.
 Kita nanagpuyo sulod sa gambalay sa Dakung Away sama kang job, ug kita usab nanag-antus
sa mga resulta niini. Busa, nanginahanglan kitag kalooy ug simpatiya, dili nga mamaymayan.
 Mamasayop ang atong paghukom kon dili kita mogamit og kalooy, bisan kon husto ang
atong paghukom. Kon magahukom kita nga walay kalooy, daotang sangpotanan moabot
kanato. Santiago 2:13.

