JAGNA CHRISTIAN GOSPEL FELLOWSHIP

AWAKE TO RIGHTEOUSNESS
1. STOP SINNING
1 Corinto 15:34(AB) "Pagmata kamo sa pagkamatarung gayud, ug dili kamo
magpakasala; kay ang uban wala makaila sa Dios. Ginasulti ko kini aron kamo
mobati ug kaulaw."
1Corinto 15:34(MBB) "Pagtinarong kamo ug ayaw na pagpakasala. Gisulti ko kini
aron maulaw kamo kay pipila kaninyo wala makaila sa Dios."
This are the description in the Bible those people who keep on sinning
a) Who don't know God / Ignorant of God
1 Juan 2:3-4 "Kon tumanon nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga
nakaila kita kaniya. (4) Kon may moingon, 'Nakaila ako sa Dios,' apan wala
magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang
kamatuoran.
1 Juan 3:6 "Busa ang tanan nga anaa kang Cristo dili na magpakasala. Apan
ang magpadayon sa pagpakasala wala pa makakita o makaila kaniya."
1 Juan 4:7-8 "Mga igsoon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios.
Ang naghigugma sa iyang isigkatawo anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala
maghigugma sa iyang isigkatawo wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma
man."
Tito 1;16 "Miangkon sila nga nakaila sa Dios apan ang ilang buhat wala
magmatuod niini. Mga talamayon sila, masupilon ug dili makabuhat ug maayo."
1 Juan 5:3 Kay ang ilhanan nga gihigugma nat ang Dios mao nga gituman nato
ang iyang mga sugo. Ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo."
b) Living but dead
1 Timoteo 5:6(AB) "Apan siya nga nagapatuyang sa kalipayan patay na samtang
siya buhi pa."
1 Timoteo 5:6(MBB) Apan ang biyuda nga mapatuyangon sa kahilayan patay na
sa espiritu bisan tuod buhi pa siya sa lawas."
Santiago 5:5 Dinhi sa kalibotan haruhay kaayo ang inyong pagpuyo ug
nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon
tagana sa adlaw nga ting-ihaw."
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c) Sleeping
Efeso 5:14-15 "Kay ang tanang madayag mahimong kahayag. Busa giingon,
Pagmata na, hingatulgon! Bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Cristo
ug kahayag. (15) busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw
kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag kondili sama sa mga maalam."
Job 24:16-17 "Sa panahon sa kagabhion, ang mga kawatan molungkab sa
kabalayan, apan sa adlaw manago sila ug molikay sa kahayag. Mahadlok sila sa
kahayag sa adlaw, apan wala silay kahadlok sa kangitngit."
Roma 13:12-14 "Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon.
Busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isul-ob nato ang
panalipod sa mga iya sa kahayag. (13)Magtarong kita sa atong pagkinabuhi
ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag – dili sa pagpatuyang sa paghudyaka
ug sa pagbuhoghubog, dili sa kahilayan ug sa kalaw-ayan, dili sa pagpakig-away
ug sa pagkamasinahon. Hinuon, himoa ang Ginoong Jesu-Cristo nga inyong
tigpanalipod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaibog."
(Note: Ang atong matarung nga pagkinabuhi usa ka hinagiban)
2. PUTTING TO DEATH WHAT IS EVIL
Mateo 5:29-30 "Busa kon ang imong tuong mata makaangin kanimo sa
pagpakasala, lugita kini ug ilabay kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong
lawas ug usa ka bahin kay sa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa
impiyerno. Kon ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala,
putla kini ug ilabay! Mas maayo pa nga kawad-an ka ug usa ka kamot kay sa
itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impiyerno."
Colosas 3:5 "Busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibotanon nga anaa
kaninyo, sama sa salawayong pagpakighilawas, kalaw-ayan, kaulag, daotang
kailibgon ug kahakog nga maoy usa ka paagi sa pagsimbag diosdios."
Efeso 4:28 "Ang kawatan kinahanglan dilina mangawat kondili magtrabaho na,
manginabuhi sa matarung nga paagi aron makatabang usab sa mga
nagkinahanglan."
Roma 6:13 "Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas
aron gamiton sa daotang katuyoan. Hinuon, itugyan sa Dios ang inyong
kaugalingon ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon ug itugyan ang
inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga
katuyoan."
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3. LIVING A NEW LIFE
1 Corinto 4:17 "Kay alang niining tuyoa gipadala ko kaninyo si Timoteo. Siya ang
akong pinangga ug buotang anak diha sa Ginoo. Pahinumduman kamo niya sa
akong gisunod nga bag-ong kinabuhi diha kang Cristo Jesus samtang gitudlo ko
kini sa tanang mga iglesia sa tanang dapit."
1 Timoteo 1:13 "Kaniadto ako siyang gipasipad-an, gilutos ug gibugalbugalan
apan ang Dios naluoy kanako kay dili pa man ako magtutuo ug wala ako
masayod sa akong gibuhat."
(16) Apan gikaluy-an ako sa Dios aron dinhi kanako nga labing daotan sa mga
makasasala, ikapadayag ang hingpit nga pailob ni Cristo Jesus aron nga mahimo
akong panig-ingnan alang sa tanan nga motuo unya kaniya ug makadawat sa
kinabuhing dayon."
Buhat 8:3 "Apan gigubot ni Saulo ang iglesia ug gipaniksik niya ang mga
kabalayan ug gipanakop ang mga magtutuo, lalaki ug babaye ug gibalhog niya
sa bilanggoan."
Buhat 9:1-2 "Niadtong higayona, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga
pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong
Pari ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya ngadto sa mga sinagoga sa
Damasco nga siya gitugotan sa pagdakop sa mga sumusunod sa Dalan nga
iyang makit-an didto, lalaki o babaye ug pagdala kanila balik sa Jerusalem."
Buhat 22:4,19-20 'Wala ko lung-i paglutos ang mga tawo nga nagsunod sa
Dalan. Akong gipadakop ug gipabilanggo ang mga lalaki ug mga babaye. (19)
Apan mitubag ako, 'Ginoo, nasayod sila nga miadto ako sa mga sinagoga ug
gidakop ko ug gibun-og kadtong nagtuo kanimo. Ug sa dihang gipatay ang imong
saksi nga si Esteban nagtan-aw ako ug miuyon nga patyon siya samtang
gibantayan ko ang mga kupo sa mga nagpatay kaniya."
Buhat 26:10-11"Mao kini ang akong gibuhat didto sa Jerusalem. Gihatagan akog
awtoridad sa mga kadagkoan sa mga pari sa pagbilanggo sa daghang mga
magtutuo ug sa dihang gisilotan sila sa kamatayon, miuyon ako sa hukom. (11)
Sa makadaghan gipakastigo ko sila didto sa mga sinagoga ug gipugos
pagpabiya sa ilang pagtuo. Dako kaayo ang akong kasuko nga tungod niini
gigukod ko pa sila hangtod sa mga siyudad sa laing nasod."
2 Corinto 5:17 "Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Cristo, bag-o na siyang
binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na."
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4. HOW TO BE AWAKE TO RIGHTEOUSNESS?
Santiago 4:8-10 "Duol kamo sa Dios ug moduol siya kaninyo. Paghinulsol kamo,
mga makasasala! Hinloi ang inyong kasingkasing, mga tigpakaaron-ingnon! (9)
Pangaguol kamo, pagsubo ug paghilak; ilisi ang inyong katawa sa hilak ug ang
hudyaka sa kasubo! Pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo ug bayawon kamo
niya."
Malaquias 3:7 "Kamo, sama sa inyong mga katigulangan, naglapas sa akong
balaod. Apan pamalik kamo kanako ug dawaton ko kamo. Nangutana kamo,
'Unsa may among buhaton aron makabalik kanimo."
Colosas 2:6-7 "Kay gidawat na man ninyo nga Ginoo si Cristo Jesus,
pagkinabuhi kamo nga hiniusa kaniya (7) nga nakagamot ug nakabarog ug nga
nalig-on diha sa pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo ug mapasalamaton kanunay."
Juan 8:31 "Busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, 'Kon tumanon ninyo
ang akong pagtulun-an, tinuod gayod nga kamo akong mga tinun-an."
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