A Mga Tinugyanan diha sa Daang Tugon
❖ Mga Tinugyanan sa butang
— Sa Daang Tugon, ang mga tinugyanan mao kadtong gipiyalan sa “balay.” Sila ang
nagdumala sa mga butang sa ilang mga agalon, ug gisaligan sila sa ilang mga agalon.
— Ang mga tinugyanan nanagbuhat sa ngalan sa ilang agalon, pagbuhat unsay iyang
buhaton. Gisagop nila ang mga interes sa ilang agalon, ug wala nila gamita ang iyang
kabtangan alang sa ilang kinaugalingon nga kalipayan.
— Adunay mga matinumanong mga tinugyanan sama ni Eliezer ug Jose (Genesis 15:2;
39:4), ug mga dili matud-anon sama ni Arza ug Sebna (1 Hari 16:9; Isaias 22:15-21).
B Mga Tinugyanan diha sa Bag-ong Tugon
❖ Mga matud-anon ug dili matud-anong tinugyanan
— Ang Bag-ong tugon nagatutok sa kaakohan sa tinugyanan. Ang matag tinug-yanan
adunay kaakohan atubangan sa iyang agalon.
— Ang dili matud-anong mga tinugyanan ginasilotan (Lucas 12:45-47), apan sila sa gihapon
makalingkawas sa espiritohanong pagkunhod (Lucas 16:8). Ang mga matud-anong
tinugyanan ginadayeg, ug sila ginahatagan og mas daku nga mga responsibilidad (Lucas
19:17).
❖ Mga tinugyanan sa mga tinago sa Dios
— Ang Dios nagpadayag na og daghang kamatuoran, apan adunay wala Niya gipadayag,
tungod kay dili nato kini masabtan (Deuteronomio 29:29). Adunay uban pang mga
pagpadayag nga masabtan lamang nato sa tipik. Kana nga mga kamatuoran maoy “mga
tinago.” (Roma 11:25; 1 Corinto 2:7; 1 Corinto 15:51; Efeso 1:9-10; Efeso 3:3-6; Efeso
5:31-32; Efeso 6:19; Colosas 2:2; 2 Tesalonica 2:7; 1 Timoteo 3:9; 1 Timoteo 3:16).
— Kita mga tinugyanan niana nga mga tinagong butang. Kinahanglan kita magpahat kanila
ngadto sa uban bisan kon kita dili makasabot kanila sa hingpit.
❖ Mga tinugyanan sa espiritohanong kamatuoran
— Mga espiritohanong kamatuoran maoy mga gasa nga ginahatag sa Dios alang sa atong
kaayohan. Kita usab mga tinugyanan alang kanila.
— Ang labing bililhon nga gasa mao ang pagtubos. Dili ba nimo ipahat ang maong usa ka
dakung gasa, aron makadawat sab ang uban?
— Pamalandonga ang hinagiban sa Dios. Ang matag bahin niana nga hinagiban usa ka
espiritohanon nga gasa nga ginahatag sa Dios kanato, ug kita mga tinugyanan alang
niana nga mga gasa (Efeso 6:13-17).
C Mga tinugyanan karon
❖ Atong kaakohan ingon nga mga tinugyanan
— Ang pagkatinugyanan maoy usa ka daku nga kaakohan. Ang mga tinugyanan kinahanglan
magdumala sa daghang kahinguhaan sa pag-angkon sa kinadak-ang ganansya alang sa
ilang agalon.
— Busa, kita responsable alang sa matag butang nga ginahatag sa Dios kanato. Kana
nagalakip sa materyal ug espirituwal nga mga gasa.
— Gawasnon kita sa paggamit sa atong mga kahinguhaan alang sa atong kaugalingong
kaayohan o alang sa kaaoyhan sa Dios. Kinahanglan hinumduman nato nga kita
manubag alang niini (Ecclesiastes 11:9).

