Jagna Christian Gospel Fellowship

LIVING A LIFE OF EXAMPLE
(Philippians 3:17-21)
Introduction: Paul live a life of example. Paul gives us an example to follow.
1. FOLLOW THE LIFE OF GOD’S PEOPLE (v17-18a)
Filipos 3:17-18(ABMBB) “Mga igsoon, padayon kamong tanan sa pagsunod
kanako. Gipakita na namo kaninyo ang hustong panig-ingnan busa sundoga
ninyo kadtong nagsunod niini. (18)Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan ug
karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha: dunay daghan nga
nagkinabuhi sukwahi sa katuyoan sa kamatayon ni Cristo sa krus.”
A) They live according to the Scriptures
1 Corinto 10:33-11:1(MBB) “Awata ang akong gibuhat: gipaningkamotan ko ang
pagpahimuot sa tanang tawo sa tanan kong gibuhat, sa walay paghunahuna sa
kaugalingon kong kaayohan, kondili sa kaayohan sa tanan aron sila maluwas.
(11:1) Busa panig-ingon kamo kanako sama nga nanig-ingon ako kang Cristo.”
1 Corinto 4:6,16(MBB) “Kay tungod kaninyo, mga igsoon, gihimo ko si Apolo ug
ang akong kaugalingon nga panig-ingnan alang sa inyong kaayohan aron
makakat-on kamo sa pagkinabuhi sumala sa Kasulatan, kay kinahanglan nga
walay usa kaninyo nga magpalabi sa usa ka tawo ug magtamay sa
uban.”(16)Busa naghangyo ako nga sundon ninyo ang akong panig-ingnan.”
2 Tesalonica 3:7-9(ABMBB) “Kay nahibaloan ninyo
nga angay kamong
mosundog kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami uban kaninyo .
Wala kami magpadulot ug pagkaon nga wala namo bayri. Hinuon, nagbuhat ug
nagbudlay kami sa adlaw ug gabii aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo.
(9)Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol
kondili aron mahimo kami ninyong sumbanan.”
1 Tesalonica 2:10(ABMBB) “Kamo ug ang Dios saksi nga putli, matarong ug dili
salawayon ang among pagpakig-uban kaninyo nga mituo.”
1 Timoteo 4:12 (MBB) “Ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong
pagkabatan-on, hinunoa himoa ang imong kaugalingon nga panig-ingnan sa mga
magtutuo – sa imong pagpanulti, sa batasan, sa gugma, sa pagtoo, ug sa
kaputli.”
B) They don’t use their own wisdom
Santiago 3:13(MBB) “Kon diha kaninyo may maalam ug masinabuton kinahanglan
ipakita niya kini sa iyang kinabuhi pinaagi sa mga maayong buhat nga inubanan
sa pagpaubos ug kaalam.”

Page 1 of 3

Jagna Christian Gospel Fellowship

1 Corinto 1:30(MBB) “Apan kamo gihiusa sa Dios kang Cristo Jesus, ug gihimo
niya si Cristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong
atubangan sa Dios, ug kita nahimong balaang katawhan niya ug gihatagan kitag
kagawasan.”
1 Corinto 3:18-19(ABMBB) “Kinahanglang walay maglimbong sa iyang
kaugalingon. Kon ang usa kaninyo naghunahuna nga maalamon siya sumala sa
sukdanan sa kalibotan, kinahanglan nga magpakahungog siya aron mahimo gayod
siyang maalamon. (19)Kay ang giisip niining kalibotana nga kaalam, binuang alang sa

Dios. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, ‘Bitkon sa Dios ang mga maalamon
pinaagi ra usab sa ilang kaalam.”
C)They are defender of the Gospel
Filipos 1:16(ABMBB) “Gibuhat nila kini pinasikad sa gugma kay nasayod man sila
nga ang Dios naghatag kanako sa buluhaton sa pagpanalipod sa ebanghelyo.”
Filipos 1:7(ABMBB) “Angay gayod nga bation ko kini alang kaninyo sanglit
gimahal ko man kamo. Kay nakig-ambit man kamong tanan niining pribilihiyo nga
gihatag sa Dios kanako, dili lamang karon nga nabilanggo ako kondili samtang
gawasnon pa ako sa pagpanalipod ug pagpalambo sa buluhaton sa ebanghelyo.”
1 Corinto 15:1-2(MBB) “Mga igsoon, pahinumdoman ko kamo sa Maayong Balita
nga giwali ko kaninyo ug inyong gidawat, nga maoy nakapalig-on sa inyong
pagtuo. (2)Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo.
Maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo kon magpabilin kamo niini nga malig-ongawas kon taphaw lamang ang inyong pagtoo.”
Weeping
Buhat 20:19,24(ABMBB) “Uban sa dakong pagpaubos ug mga luha, nag-alagad
ako ingon nga sulugoon sa Ginoo bisan pa sa mga pagsulay nga midangat
kanako gumikan sa mga daotang laraw sa mga Judio. (24)Apan giisip ko ang
akong kinabuhi nga walay bili basta lamang matapos ko ang buluhaton nga
gihatag sa Ginoong Jesus kanako nga mao ang pagsangyaw sa Maayong Balita
sa grasya sa Dios.”

2. DON’T FOLLOW THE LIFE OF THOSE AGAINST THE PURPOSE
OF CHRIST’S DEATH
Filipos 3:18-19(ABMBB) “Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan ug karon
sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha: dunay daghan nga nagkinabuhi
sukwahi sa katuyoan sa kamatayon ni Cristo sa krus. (19)Mosangko gayod sila
kalaglagan. Ang ilang gipakadios mao ang ilang lawasnong kailibgon ug
nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw ug naghunahuna lamang sila sa
mga butang niining kalibotana.
a)Whose God is their belly
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2 Timoteo 3:4-5(ABMBB) “Mabudhion, mapasagaron ug garboso kaayo.
Palabihon nila ang kahilayan kay sa Dios. (5)Magpabilin silang relihiyoso apan
isalikway nila ang matuod nga gahom niini.”
2 Timoteo 3:4-5(APSD) “Mabudhion sila, mapasagaron, ug mapasigarbohon.
Palabihon pa nila ang mga kalibotanong kalipay kay sa Dios. (5)Magpakaaroningnon sila nga diosnon apan isalikway nila ang gahom sa Dios.”
b) They Glory in their shame
Roma 6:20-22(ABMBB) “Kaniadto sa ulipon pa kamo sa sala, dili kamo ulipon sa
pagkamatarong. (21)Ug unsa may kaayohan nga naani ninyo sa inyong pagbuhat
sa mga butang nga karon gikaulaw na ninyo? Kamatayon ra gayod ang sangpotan!
(22)Apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nag-alagad na sa Dios, ang
balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga mosangpot sa kinabuhing
walay kataposan.”
Efeso 4:17-20(MBB) “Busa, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo sa dili
pagkinabuhi sama sa mga pagano kansang mga hunahuna walay hinungdan,
(18)ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. Dili sila makaambit sa kinabuhi nga
gihatag sa Dios, kay mga ignorante man sila ug mga gahig-ulo. (19)Nawad-an na
sila sa kaulaw; nagpatuyang sila sa bisyo, ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan sa
walay pugong-pugong. (20)Apan dili kini mao ang inyong nakat-onan bahin ni
Cristo.”
c)They mind earthly things
Roma 8:5-6(MBB) “Kay kadtong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya
naghunahuna kanunay sa mga butang tawhanon, ingon nga kadtong nagkinabuhi
sumala sa Espiritu naghunahuna kanunay sa espirituhanong mga butang. (6)Ang
paghunahuna kanunay sa mga butang tawhanon mosangpot sa kamatayon, apan
ang paghunahuna kanunay sa mga butang espirituhanon mosangpot sa kinabuhi ug
kalinaw.”

Colosas 3:1-2(MBB) “Sanglit gibanhaw na man kamo uban ni Cristo, tinguhaa ang
mga butang nga atua sa langit diin naglingkod si Cristo sa iyang trono sa tuo sa
Dios.”
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