A Ang buhing Manunubos. Job 19:25-26.
 Si Job bug-os nga nagtuo nga ang buhing manunubos magaluwas kaniya gikan sa
kamatayon sa umalabot.
 Bisan pa niana, wala siya maghulat sa dugay sa pagtan-aw sa iyang Manunubos.
Nagpailaila Siya sa Iyang kaugalingon ingon nga Magbubuhat (Job 38-41).
 Ang gugma sa atong Magbubuhat makahibulongan, Siya nagtahan sa Iyang
kaugalingong kinabuhi aron sa pagluwas sa Iyang mga binuhat gikan sa kamatayon!
B Ang Manunubos nalalang og tawo. Job 10:4-5.
 “Ang dili makasabot kanako tungod kay dili Siya usa ka tawo! Dili siya makaantus
sama kanato!”
 Kana nga reklamo nasulbad diha ni Jesus. Ang Dios nahimong bug-os nga tawo aron
sa pagluwas kanato. Juan 1:14; Hebreohanon 2:18.
C Ang sumbanan nga Manunubos. 1 Juan 2:6.
 Si Jesus mao lamang ang bugtong hingpit nga sumbanan sa natad kon unsaon sa
pagpuyo sa matang sa kinabuhi nga buot sa Dios kanato. Mao kana ngano gidasig kita
sa pagsundo Niya sa matag aspeto.
D Ang gilansang nga Manunubos. Marcos 8:31.
 Ang plano sa pagtubos kanunay naglakip sa Mesias sa pagpakamatay didto sa Krus. Si
Jesus namatay sa walay kataposan sa atong dapit. KINAHANGLAN NIYA BUHATON
KINI.
 Matag usa kanato gipulihan sa Cordero sa Dios, sama kang Isaac nga gipulihan og usa
ka nateng carnero.
 Matag usa kansang kinabuhi “natinago kauban kang Cristo diha sa Dios” dili na
mamatay sa dayon (Colosas 3:3).
 Dawato nato kana pagpuli ug magkupot kita sa gilansang nga Manunubos pinaagi sa
pagtoo.
E Ang nagaantus nga Manunubos. Isaias 53:4.
 Ang sugilanon ni Job nagapailaila apan wala magsulbad sa tawhanong pag-antus. Si
Cristo lamang ang bugtong sulbad sa suliran; Siya mao ang “tawo sa kagul-anan.”
 Gipas-an Niya ang krus uban ang tanang pag-antus sa tawhanong kaliwat. Ang pagantus sa matag usa sa tawhanong binuhat.
 Ang pag-antus ni Jesus didto sa krus maoy atong paglaum sa dihang gipalibotan kita
sa kasakit ug sala; mao kana ang atong kasigurohan sa atong kaluwasan.
F Ang nagmadaugon nga Manunubos. Juan 12:31.
 Gipangutana ni Satanas ang batasan sa Dios. Ang kadaugan ni Job diyutay lang nga
kapildiha alang sa yawa. Si Jesus ang buntog kaniya sa hingpit. Ang mga bakak ni
Satanas napadayag.
 Ang dios/tawo nga Jesus nagbuntog alang kanato. Pinaagi sa pagtoo aduna kitay
kasigurohan sa walay kataposang kinabuhi diha kang Jesus.

