A Paglaum sa tawo diha sa Dios.
 Pagpanalipod sa kaugalingon gikan sa bakak. Job 13:1-14.
— Human sa pagpamati sa iyang mga higala, si Job naghukom nga sila nagpamakak
mahitungod sa duha ka mahinungdanong mga punto:
(a) Namakak sila nahanungod kang Job. Ilang giduso nga si Job nag-antus tungod sa usa
sa ka tinagong sala. Si Job nahibalo nang daan nga dili kana matuod sa iyang
kahimtang (Job 13:2)
(b) Namakak sila nahanungod sa Dios. “Manulti ba kamog dili matarung tungod sa
paglaban sa Dios, Ug igapamulong mo ba nga malimbongon tungod kaniya?” (Job
13:7). Gikonpirmar sa Dios nga: “kay kamo wala magsulti sa matarung bahin kanako”
(Job 42:7).
— Ang mga higala naghunahuna nga sila nanalipod sa Dios, apan unta sila naghilum nalang
inay nga managsultig sayop nga mga butang (Proverbio 17:28)
 Paghupot ngadto sa paglaum. Job 13:15.
— Bisan pa kon ang Dios nagtugot o maoy hinungdan sa mga nangahitabo kana unta
mopalampos sa kaniya, sa gihapon maghulat siya Kaniya.
— Unsay gidahom ni Job? Unsay iyang gilauman?
— Siya nagahulat sa pagpakig tagbo sa Dios luyo sa kamatayon, dili dinhi ning Yutaa (Job
19:26).
B Ang paglaum matuman.
 Diosnong paglaum alang kanato. Job 13:16.
— Sumala ni Job, ang iyang paglaum matuman makausa inig sulod niya sa presensya sa
Dios.
— Kasiglohan gikan niadto, si Pablo nagsaysay nga ang atong kasigurohan niana nga
paglaum nasukad diha sa pagkabanhaw ni Cristo (1 Corinto 15:12-22).
— Ang pagkabanhaw ni Jesus nagasiguro sa atong kaugalingong pagkabanhaw.
 Ang plano sa kaluwasan nagasugod. Tito 1:2.
— “Kon ni bisan kinsa nga makasala, luwason Ko siya.” Mao kana ang pasalig sa Dios sa
Iyang kaugalingon. Kana maoy atong paglaum.
— Kana nahitabo bisan wala pa malalang ang tawo! Ang atong kaluwasan nahimugso bisan
wala pa kita mitungha, sa dihang ang pagkahulog usa pa lamang ka halayo nga
posibilidad.
— Nahibalo ang Dios wala pa ang paglalang sa kalibutan nga ang mga tawhanong binuhat
mahulog diha sa sala, nan Siya nag-umol nang daan og usa ka plano sa kaluwasan. Usa
ka paglaum alang sa nahulog nga tawhanong kaliwatan.
 Ang plano sa kaluwasan gipatuman.
— Ang plano nagsugod sa dihang si Adan ug si Eva nakasala. Ang Dios nagpadayag sa Iyang
plano hinayhinay diha sa Biblia.
— ANG SAAD: Genesis 3:15; GIPAILAILA ANG BAYAD: Genesis 22:8; ANG PLANO DIHA SA
MGA HULAGWAY; Levitico 17:11; ANG CORDERO SA DIOS: Juan 1:29; PAGPAMATARUNG
PINAAGI SA PAGTOO: Galatia 2:16; PAGPABALAAN: Filipos 1:16; ANG PAKIGBUGNO SA
CRISTOHANON: 1 Corinto 10:13; ANG HUKOM INVESTIGATIVA: Daniel 7:22; ANG
PANAHON SA KASAMOK: Daniel 12:1-2; ANG IKADUHANG PAGBALIK: Mateo 24:27; ANG
WALAY KATAPOSANG GINGHARIAN: Daniel 2:44.

