A Pagkadiosnon. Salmo 4:3.
 Ang pagkadiosnon mao ang paghigugma nga lalum sa Dios ug sa atong silingan ug
pagpakita niini sa atong inadlaw nga mga buhat.
 Makat-on kita gikan sa panig-ingnan ni Job nga ang usa ka diosnong kinabuhi
nagaagas gikan sa usa ka nabalaan nga tawo. Wala kini magdependar sa makita nga
mga sikumstansya.
 Ang pagkatinugyanan mapadayag diha sa usa ka diosnong kinabuhi. Kita nagapakita
sa atong pagtoo pinaagi sa pagbuhat o dili pagbuhat sa mga tino nga butang.
B Pagkakontento. Hebreohanon 13:5.
 Ang diosnong kinabuhi dili maingon-ingon sa kadatu. Bisan pa niana, ang usa ka
diosnong kinabuhi nga kontent maoy usa ka tinubdan sa espiritohanong mga
panalangin.
 Ang pagkakontento kon unsay anaa kita mao ang pagpahimutang diha sa mga bukton
sa Hataas Uyamot. Unya kita magkinabuhi nga malinawon ug kalmado.
 Ganahan ang Dios nga malipayon ang mga tinugyanan. Filipos 4:4.
C Pagsalig. Proverbio 3:5.
 Ang mga tinugyanan sa Dios kinahanglan mosunod Kaniya sa mga desisyon.
Kinahanglan kita magsalig sa Iyang diosnong kaalam ug dili sa atong kaugalingon.
 Ang pagsalig ug pagkamatud-anon magkuyog. Kita nagapakita sa atong pagsalig diha
sa Dios sa dihang maglakaw kita pinaagi sa pagtoo ug pagtuman sa Dios sa tanang
panahon.
D Impluensya. Mateo 5:16.
 Ang pagkatinugyanan maoy makita sa kadaghanan atubangan sa atong mga
panimalay, atong kumunidad, sa kalibutan, ug sa uniberso (1 Corinto 4:9)
 Maka-impluensya kita sa hunahuna ug kasingkasing niadtong anaa sa palibot kanato
pinaagi sa paagi sa atong pagkinabuhi sa atong pagtoo (Titu 2:7)
 Kita maoy mga kahayag sa kalibutan tungod kay ang Kahayag nagdan-ag na sa atong
kinabuhi (Juan 8:12)
E Pahalipay. Mateo 25:21.
 Kining kinabuhia mao lang ang ganghaan sa walay kataposang kinabuhi. Kita mga
pumapanaw dinhi samtang kita nagkat-on sa pag-alagad sa atong Ginoo sa mas
maayo matag adlaw.
 Kadtong mga matinud-anong tinugyanan nga nagpakitag Jesus sa ilang kinabuhi
makadawat sa purongpurong. Dili sa atong kinaugalingong paningkamot, apan
pinaagi sa Iya: “Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo; ug kini dili
sa inyong kaugalingong kahimoan, kini hatag sa Dios” (Efeso 2:8)

