A Ang kahilum sa mga “maghuhupay.” Job 32:1.
 Nanalipod ang mga higala ni job sa batasan sa Dios kon giunsa Niya pagtratar si Job. Ang ilang
“makahupay nga pulongan alang kang Job mao: nga ang Dios nagasilot kanimo diha sa Iyang kalooy
tungod sa usa ka tinagong sala, busa maghinulsol ka.
 Nagpadayon si Job sa iyang pagkainosente. Wala niya masabtan nganong siya nagaantus, apan
nagpabilin siyang matud-anon ug sa gihapon siya nagsalig sa Dios (basaha ang Job 13:28; 19:25-27;
28:28).
 Mahimong nahibalo kinta sa kamatuoran, apan nanginahanglan kitag kamapainubsanon ug kaalam
sa pagsabot unsa ka daku ang kamatuoran nga ipatupad matag gutlo.
B Si Elishu mitumaw. Job 32:2-3.
 Kabahin si Elihu sa panimalay ni Nahor (igsuon ni Abraham). Anak siya sa mga magtutuo sa daghang
kaliwatan.
 Si Elihu “nasuko sa hilabihan:”
— Kang Job, tungod kay kay siya nangatarongan sa iyang kaugalingon inay nga ang Dios.
— Sa iyang mga higala, tungod kay ilang gikondena si Job apan dili makabangbang sa iyang
pangatarongan.
C Ang Pulongan ni Elihu.
 Nagpili si Elihu tali wa sunod nga mga pilianan:
— PAGPILI 1: Kon ang Dios dili makiangayon, nan angayan si Job kon unsay nagakahitabo kaniya.
— PAGPILI 2: Kon si Job dili angayan kon unsay nagakahitabo kaniy, nan ang Dios dili makiangayon.
 Ang Dios ba makiangayon o si Job usa ka inosenteng biktima? Gipili ni Elihu ang pagpanalipod sa
batasan sa Dios ug sa pagpanumangil kang Job nga dili balaan.
D Sayop ni Elihu.
 Si Elihu dili maalamon ug mapainusanon gayud sa pagdawat og ikatulong pagpili: ang Dios
makiangayon ug si Job dili angayan sa kon unsay nagakahitabo kaniya.
 Adunay ikatulong partido niini nga away: ang yawa nagaataki kang job aron siya dili magsalig sa Dios
pa.
 Walay makasaysay giunsa sa daotan pagsugod diha kang Lucifer. Dili kita makasaysay sa mga
sangpotanan sa sala nga nahitabo sab sa atong kinabuhi. “Misteryoso kini, dili matukib; ang
pagpangulipas niini maoy pagpanalipod niini” (E.G.W. “The Great Controversy”, pp. 492, 493).
E Mga pangutana nga walay mga tubag.
 Ang kabuotan ug kamatud-anon ba ni Job maoy tinubdan sa kadaot diha sa iyang kinabuhi? Ngano
man nga kinahanglan ang iyang panimalay ug mga sulogoon mamatay? Maayo ba ang iyang pagantus? Wala man sab gani makapadawat kang Satanas sa iyang kapildihan. Angayan ba nga
madawat ang hagit ni Satanas?
 Daghang mga pangutanan nga walay tubag diha sa libro sa Job. Nahibalo kita karon sa tibuok
kasaysayan sa pinadayag sa Dios, nan makatubag na ba gayud kita niadtong mga pangutanaha?
 Adunay matin-aw nga pagtulon-an diha sa sugilanon ni Job; adunay daghang mga butang nga dili
nato masabtan, apan “ang matarung magkinabuhi pinaagi sa iyang pagtoo” (Habakuk 2:4).
 Unsang mga butanga nga kinahanglan ka magsalig sa Dios bisan kon dili nimo kini masabtan?

