A Ang Dios nagatubag (Job 38:1).
 Ang Dios nagsulti ngadto kang Job luyo sa usa ka alimpulos. Siya nagpakita sa Iyang
kaugalingon ngadto kang Job sama sa Iyang gibuhat kang Abaraham, Isaac ug Jacob
(Genesis 15:1-6; 26:4; 32:24-32).
 Ang Dios nahibalo sa kagul-anan sa Iyang mga anak. Buot Niya ipakita ang Iyang
kaugalingon kanato sa personal aron sa paghupay sa atong pag-antus.
 Bisan unsa pay atong kagul-anan, atong kasamok, o bisan unsa pay atong giatubang
ning kinabuhia, makabaton kitag kasigurohan nga ang Dios haduol ug nga makasalig
kita Kaniya.
B Ang pangutana sa Dios (Job 38:2-3).
 Gihagit sa Dios si Job sa pagtubag sa Iyang mga pangutana. Tungod kang Siya
nahibalo nang daan ni Job nga dili makatubag niini, nganong nangutana man Siya
niini?
 Ang mga pangutana sa Dios dili unta angayan aron kita mahibalo pa og dugang. Ang
Iyang mga pangutana gidisenyo aron kita makapamalandong nan kita makahimog
hustong konklusyon (Genesis 3:11; Genesis 4:9; 1 Hari 19:9; Buhat 9:4).
C Ang Dios nagapailaila sa Iyang kaugalingon ingon nga Manlalang (Job 38:4-41).
 Nakakita ba si Job sa makatingalahang buhat sa Paglalang? Makakita ba sya kon
giunsa paglihok sa Dios diha sa matag natural kahimtang? Ang mga pangutana sa
Dios makapasabot kanato nga kita walay hingkabangkaagan sa binuhat nga kalibutan.
 Giunsa ko pagsabot sa akong Magbubuhat kon dili ako makasabot unsay Iyang
gibuhat? Salamat sa Dios tungod kay Siya nagpadayag sa Iyang kaugalingon diha kang
JesuCristo.
D Ang hangyo sa Dios sa kaalam ni Job (Job 39).
 Salamat sa siyensya makatubag kita sa pipilang pangutana sa Dios ngadto kang Job.
Bisan pa niana, sa gihapon adunay daghang mga pangutana nga wala matubag.
 Sa labi pa nato nga pagkat-on sa Paglalang, sa labi ka makatingalahan ug ka
misteryoso daw sa kini.
E Tubag ni Job (Job 42:1-6).
 Sa makausa si Job nakasabot kaayo sa Dios, siya usab labi nga nahibalo sa iyang
binuang ug pagkamakasasala. Sa labi nga kita nahibalo nahanungod sa Dios sa labi
kita masayod sa atong kaugalingon pagkadili-takus, sama kang Isaias ug Pedro.
 “Unsa ang dad-on ko sa moduol ako sa atubangan ni Jehova?” (Miqueas 6:6). “Nan,
hain na man ang atong pagpagarbo? Gipalagpot na sa gawas.” (Roma 3:27).
 Bisan ang hingpit ug matarung nga katawhan nga nagamahadlokon sa Dios ug
nagapahilayo sa sala nanginahanglan og usa ka Manluluwas. Ang atong bugtong
maalamon nga balus atubangan sa Dios mao ang paghinulsol diha sa abog ug abo.

