A Mapanimaslon nga silot sumala ni Bildad. Job 8.
 Tanan nga gisulti ni Bildad nasukad sa Biblia. Unya nganong nasayop man siya?
— Sala: Job 8:4  Roma 6:23.
— Ang kahamubo sa kinabuhi: Job 8:9  Santiago 4:14.
— Pagsalig sa kakawangan: Job 8:14  Jeremias 17:5.
 Siya naghisgot mahitungod sa diosnong hustisya apan nalimot mahitungod sa kalooy
ug grasya (Lucas 11:24). Nakulangan siyag kalooy. Giingnan niya ang usa ka amahan
nga namatyan og kabataan nga, “Maoy angay kanila!”
 Bisan kon ang kabataan ni Job nakasala, ang ilang amahan nakigpataliwala kanila ug
naghalad siya alang kanila (Job 1:5). Dili ba si Job nagsalig man sa diosnong kalooy ug
kapasayloan?
B Mapanimaslon nga silot sumala ni Zophar. Job 11.
— Ang Dios maalamon: Job 11:5-6  Job 38:4.
— Ang Dios maloloy-on: Job 11:6  Salmo 118:18.
— Ang Dios nanghibalo sa tanang butang: Job 11:7-9  Isaias 40:14.
C Mapanimaslon nga silot sumala sa Dios:
 Ang Lunop. Genesis. 6:5-8.
— Si Job ug ang iyang kahigalaan nahibalo mahitungod sa Lunop. Bisan pa niana, ang
mga higala ni Job nahikalimot nga ang Dios nagluwas kang Noe tungod kay
“nakaplagan niya ang kalooy diha sa mga mata ni Jehovah.” (Genesis 6:8).
 Sodoma ug Gomora. Genesis. 19:24-25.
— Buot sa Dios pasayloon kadtong mga ciudara kon may makaplagan Siya nga
napulo ka tawong matarung (Genesis 18:23-32).
 Kora, Datan ug Abiram. Numeros. 16:1-33.
— May sagad nga punto sa tanang sugilanon sa panimalos nga paghukom sa Dios:
ang Dios mao ang bugtong nagbuot kinsa ug unsa Niya pagsilot. Dili sama sa mga
higala ni Job nga misulay sa pagbuhat sa ingon, dili kita makahukom kon kinsay
angayan sa mga panalangin o sa mga silot.
 Ang ikaduhang kamatayon. 1 Pedro 3:5-7.
— Ang kinadak-ang panig-ingnan sa panimalos nga paghukom mahitabo sa
Kataposan sa Panahon, sa dihang ang mga daotan pagalaglagon. Ang Bibli
nagatawag niini nga “ikaduhang kamatayon” (Pinadayag 20:6).
— Makasiguro kita nga bisan unsa pay atong ginaatubang nga mga gumonhap, ang
Dios nagahigugma kaayo kanato nga gihatag Niya ang Iyang Bugtong nga Anak
aron sa paglumpag sa daotan ug sa pagtapos sa pag-antus sa dayon.

