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THE COST OF FOLLOWING JESUS
(Luke 9:57-62)
Introduction: Samtang si Cristo nagpaingon sa Jerusalem dunay mga tawo nga
gustong mosunod kaniya, apan gisultian niya sila sa bili o kantidad o balor o sa ilang
dangatan sa ilang kinabuhi sa dihang mosunod sila kaniya.
1. EXPECT PHYSICAL DISCOMFORT(v57-58)
Lucas 9:57-58(MBB) “Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang
Jesus, ‘Mosunod ako kanimo bisan asa ka moadto.”(58)Si Jesus miingon kaniya,
‘Ang mga milo may tagoanan, ug ang mga langgam may mga salag, apan walay
kahigdaan ug kapahulayan ang Anak sa Tawo.”
You need to sacrifice your physical comfort.
Like Jesus when he follow His Father’s will he experience physical discomfort.
Mateo 26:39(MBB) “Ug milakaw siya sa unahan ug mihapa sa yuta, ug nag-ampo
nga nag-ingon, ‘Amahan ko, kon mahimo kuhaa kanako kining kupa! Apan dili ang
akong pagbuot maoy matuman, kondili ang imo.”
Like apostle Paul when he follow command he experienced many discomforts.

1 Corinto 4:11-13(MBB) “Hangtud gayud niining mga taknaa, gigutom ug giuhaw
kami, nagkagidlay, gipamunalan, ug nadiindiin kami; (12)apan bisan pa niini,
naningkamot gayod kami pagtrabaho aron mabuhi. Kon may motunglo kanamo,
manalangin kami; kon lutoson, magpailob kami; (13)kon pakaulawan, tubagob
namo sa malumong mga pulong. Hangtod karon nahisama kami sa basura nga
gisalibay diha sa yuta.”
You will experience discomfort because you will encounter opposition, you will be persecuted.
Makabaton kag daghang mga kaaway.

1 Corinto 15:30-32(MBB) “Kon nakig-away ako sa ‘bangis nga mga mananap’
dinhi sa Efeso tungod lamang sa tawhanong tuyo, unsa may akong makuha?
Sumala sa giingon, ‘Mangaon ug manginom kita kay ugma mangamatay man kita
– kon dili banhawon ang mga patay.”
Mateo 7:15(MBB) “Pagbantay kamo sa mini nga mga propeta. Moanha sila kaninyo nga
daw mga karnero, apan sama sila sa bangis nga mga lobo.”
Buhat 20:29(MBB) “Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga
mga lobo ug wala silay sayloan sa panon sa mga magtutuo.”

2 Corinto 6:4-9(ABMBB) “hinuon, sa tanang gibuhat namo, among gipakita nga
mga sulogoon kamo sa Dios pinaagi sa mapailubong pag-antos sa mga kasamok,
sa mga kakulian ug sa mga kalisdanan.(5)Gipamunalan kami, gipriso, ug gisamok
sa mga tawo. Nahago kami pag-ayo ug kanunay nga walay tulog ug walay kaon.
(6)Gipakita namo nga kami mga sulugoon sa Dios pinaagi sa among kaputli,
kaalam, pailob, kaluoy ug pinaagi sa Espiritu Santo ug sa among matuod nga
gugma (7)ingon man sa among matinud-anon nga pagpanulti ug sa gahom sa
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Dios. Ania kanamo ang pagkamatarong ingon nga among hinagiban sa pagasdang ug pagpanalipod
sa among kaugalingon. (8)Gipasidunggan ug
gipakaulawan kami, gitamay ug gidayeg. Giisip kami nga mga bakakon bisag
nagsulti kami sa matuod. (9)Bisan dili inila, naila kami pag-ayo…”
Giisip kami nga mga bakaon bisag nagsulti kami sa matuod.

1 Pedro 1:18-19(ABMBB) “Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas
kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga
katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi o bulawan.
(19)Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Cristo kinsa, sama sa nating karnero,
walay buling o mansa.”
2 Pedro 2:3(MBB) “2 Pedro 2:3(MBB) "Sa ilang kahakog, ang mga mini nga propeta
manapi kaninyo pinaagi sa mga tinumotumong mga sugilanon. Dugay na silang
giandaman sa silot ug nagtukaw kanila ang Kamatayon.
Galacia 2:20(ABMBB) “Wala ko isalikway ang grasya sa Dios kay kon ang tawo
isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa Balaod, walay kapuslanan ang
kamatayon ni Cristo!.“
Roma 8:35-37(MBB) “Busa kinsa may makapahimulag kanato sa gugma ni
Cristo? Ang kasamok ba, ang kalisdanan, ang mga panglutos, ang gutom, ang
kakabos, ang katalagman, o ang kamatayon? (36)Sumala sa Kasulatan, ‘Tungod
kanimo, namiligro kami sa tibuok adlaw, nahisama kami sa ihawon nga mga
karnero. (37)Dili! Hinunoa, taliwala niining tanan, mag hingpit kitang kadaogan
pinaagi kaniya nga nahigugma kanato!”
Filipos 1:20-21(MBB) “Ang dako kong tinguha ug paglaom mao nga dili ko gayod
pakyason pagtuman ang akong katungdanan, kondili magmaisog ako sa tanang
panahon, labi na gayod ning panahona aron makapasidungog ako kang Cristo, buhi

ako o patay. (21)Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Cristo, ug ang kamatayon
maghatag kanakog dugang kaayohan.”
Filipos 1:21(AB) “Kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Cristo, ug ang
pagkamatay maoy pagdaug.”
Roma 14:8(MBB) Ug mamatay ako, alang usab kita sa Ginoo. Busa buhi kon patay
iya kita sa Ginoo.”
2. PRIORITIZING THE PREACHING OF THE WORD OF GOD(v59-60)
Ang pulong sa Dios usa ka mensahe nga makahatag ug kinabuhi. A life-giving message.

Lucas 9:59-60(MBB) “Ug miingon siya sa laing tawo, ‘Sunod kanako. Apan
miingon ang tawo, Sir, mouli una ako aron paglubong sa akong amahan. (60)Si
Jesus mitubag, ‘Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay.
Apan ikaw, lakaw ug iwali ang Gingharian sa Dios.”
“pasagdi ang mga patay nga maoy molubong sa ilang mga minatay” – spiritually dead
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1 Timoteo 5:6,15(MBB) “Apan ang biyuda nga mapatuyangon sa kahilayan patay
na sa espiritu bisan tuod buhi pa siya sa lawas.”(15) Kay may mga biyuda nga
misimang na aron pagsunod kang Satanas.”
Lucas 15:11-13,17-19,24(ABMBB) “Ug mipadayon si Jesus sa pag-ingon, ‘Dihay
usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. (12)Usa ka adlaw niana, ang
manghod miingon sa iyang amahan, Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa
katigayonan. Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayonan tali sa duha niya ka
anak. (13)Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug
milangyaw siya sa layong dapit diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga
kahilayan,”
(17) Sa kataposan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug miingon siya,
Nagsobra ang pagkaon sa mga sinuholan sa akong amahan, samtang ako ania
hapit na mamatay sa kagutom! (18)Busa mopauli ako ngadto sa akong amahan
ug sultihan ko siya, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo, (19)Dili na ako angayng
ilhon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuholan.(24)Kay
kining akong anak namatay na apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon nakitan na.”
Mao nga kinahanglan natong hatagan ug dakong pagtagad ang pagsangyaw sa pulong sa Dios tungod
kay pulong kini nga naghatag ug kinabuhi.

Hebreo 4:12(MBB) “Kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait pa sa
bisan unsag espada nga duhay suwab. Modulot kini hangtod sa kinahiladman sa
kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang
kauyokan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasingkasing sa mga
tawo.
Juan 6:63(MBB) “Ang naghatag ug kinabuhi mao ang Espiritu; dili kini mahimo sa tawo.
Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo –Espiritu ug kinabuhi.”

Jeremias 23:22(ABMBB) “Kon nasayod pa sila sa akong hunahuna, ang ila
untang isangyaw ngadto sa akong katawhan mao ang akong pulong aron
mapahunong nila ang katawhan sa pagkinabuhig daotan ug pagbuhat sa mga
butang nga salawayon.”
1 Pedro 1:22-23(ABMBB) “Karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong
pagsunod sa kamatuoran ug may matinud-anon nang gugma alang sa inyong
isigkamagtutuo. (23)Kay kamo gipanganak pag-usab dili pinaagi sa tawo kondili
pinaagi sa buhi ug walay kataposan nga pulong sa Dios.
Judas 1:22-23(MBB) “Kaloy-i kadtong nagduhaduha; (23)luwasa sila pinaagi sa
pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Ug ang uban kaloy-i usab inubanan sa
kahadlok; apan likayi bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibgon.”
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3. TOTOL ALLEGIANCE TO JESUS(v9:61-22)
Lucas 9:61-62(MBB) May laing tawo usab miingon, ‘Mosunod ako kanimo, sir,
apan tugoti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay. (62)Si Jesus
miingon kaniya, ‘Kinsa gani kadtong mosugod pagdaro ug unya magpunayg lingi
dili angay sa Gingharian sa Dios.”
Mateo 10:37-39(ABMBB) “Ang nagmahal sa iyang amahan o inahan labaw kay kanako dili
takos nga mahimong tinun-an nako. (38)Ang dili mopas-an sa iyang krus ug musunod

kanako, dili takos mahimong tinun-an nako. “
Lucas 9:23(ABMBB) “Ug miingon siya sa tanan, ‘Kon may buot mosunod kanako,
kinahanglan nga magdumili sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa
tanang adlaw ug magsunod kanako.”
Mateo 11:29-30(MBB) “Isangon ang akong yugo ug sunda ninyo ako kay malumo
ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. (30)Sayon ang yugo nga akong
isangon kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo.”
1 Juan 5:3(ABMBB) “Kay ang ilhanan nga nahigugma nato ang Dios mao nga gituman
nato ang iyang mga sugo. Ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo.”

Galacia 2:20(ABMBB) “Gilansang ako uban kang Cristo didto sa krus busa dili na
ako ang nabuhi kondili si Cristo na nga ania kanako. Ug kining kinabuhi ko karon
akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa Anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan
sa iyang kaugalingon alang kanako.”

Galacia 6:6(MBB) “Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga
kinaiya gilansang na uban ni Cristo aron malaglag kini, ug dili na kita maulipon
sa sala.”
2 Timoteo 4:7-8(ABMBB) “Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba
ug natapos ko gayod kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. (8)Ug karon
gitagana alang kanako ang ganti sa kadaogan, ang purongpurong sa
pagkamatarung nga niadto unyang adlawa iganti kanako sa Ginoo, ang matarong
nga Maghuhukom. Ug kini dili kanako lamang kondili sa tanan gayod nga
nagpaabot sa iyang pagpadayag.”
1 Corinto 15:58(MBB) ‘Busa, mga higala kong kaigsoonan, barog kamo nga lig-on
ug dili matarog ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa
Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayod makawang.”
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