A Ang kamatuod sa pag-antus.
 Ang pag-antus sa matud-anon. Job 10:7.
— Tanan nga nabal-an ni Job nahanungod sa Dios dili sibo sa kamatuod sa iyang pag-antus.
Job 10:4-14.
— Sa laing bahin, masinugtanon siya sa pag-angkon sa iyang kasal-anan ug wala
nanghambog sa iyang pagkainosente (b. 15).
— Wala siya masayod nga siya nag-antus tungod kay siya matud-anon. Wala gyud kana
masibo sa batasan sa Dios.
 Ang pag-antus sa inosente. Salmo 94:21.
— “Inosenteng dugo” makita pipila ka higayon diha sa Biblia aron sa paghulagway niadtong
nangamatay nga walay sayop (Isaias 59:7; Jeremias 22:17; Joel 3:19).
— Walay sayop? Dili ba ang tinuod nga “mikaylap ang kamatayon sa tanang katawohan,
tungod kay tanan nakasala” (Roma 5:12)?
— Sa sibo nga paagi, dili ba angayan natong tanan nga mag-antus ug mamatay tungod kay
kita nakasala? Kana nagatabang kanato sa pagsabot sa tin-aw giunsa na pagkinahanglan
ang Krus.
— Bisan pa niana, ang Dios nagasulti mahitungod sa inosenteng dugo nga naula, nan bian
mga makasasala mahimong mag-antus nga dili patas. Kana mao, dili matag pag-antus
ning kinabuhia ang hinungdan mao ang atong kaugalingon kasal-anan.
 Ang dili makiangayong pag-antus. Lucas 13:4.
— Kon wala misulod ang sala ning kalibutan, wala untay pag-antus.
— Busa, adunay daghang di makiangayon nga mga kahimtang. Nganong nangamatay ang
mga anak ni Job? Nganong nangamatay ang iyang mga sulogoon? Nganong nangamatay
ang iyang mga kahayopan? Sad-an pa sila?
B Ang kamatuod sa daotan.
 Ang atong adlaw-adlaw nga daotan.
— Matag adlaw nagaabot sa kaugalingon takus sa daotan niini. Busa, nagadapit si Jesus
kanato sa pagsalig sa Dios sa bug-os matag gutlo sa atong kinabuhi.
— Bisan pa niana, usahay ang Dios nagatugot sa daotan nga mapintas nga motungha sa
kinabuhi sa mga anak sa Dios.
— Tan-awon nato ang pipila nga panig-ingnan. Abel (Genesis 4:8); Urias nga Hetehanon (2
Samuel 11:17); Jeremias (Jeremias 38:6); ang kabataan didtos Betlehem (Mateo 2:!6);
Juan Bautista (Mateo 14:10); kadtong gipangbato, gipaantos, gigabsan (Hebreohano
11:35-38)
 Lapas sa makita.
— Unsaon nato pagsaysay ang pag-antus nga walay pulos kanato ug nga nagaula og
inosenteng dugo?
— Ang bugtong balido nga saysay maoy lapas unsay makita sa atong mga mata. Dili kini
makita nga gubat, apan matuod kaayo kini nga kini nakapektar sa matag aspeto sa atong
mga kinabuhi. Kini maoy usa ka Dakung Away tali sa maayo ug sa daotan, tali kang Cristo
ug kang Satanas.
— Nagsaad ang Dios nga tanan ning kadaotan puhon buwas-damlag mamahimong tubig
ilalum sa tulay ug dili na gayud mahitabo pa pag-usab (Nahum 1:9).

