Jagna Christian Gospel Fellowship

Pastor Edwin Ranan

GROWING SPIRITUALLY HEALTHY
Introduction: Ang usa ka bata nga mahimugso, inigkahimugso niya mangita gayod siyag gatas sa inahan. Iya kining
gikinahanglan aron siya motubo. Mao usab niini ang tawong mahimugso diha sa panimalay sa Dios. Kinahanglan
gayod siyang motubo, kinahanglan gayud siyang mohamtong. Kinahanglan siya nga mokaon gayud sa mga butang
espirituhanon aron siya mohamtong diha sa Ginoo. Atong hinumduman nga ang tawo dili lang pulos lawas kondili
naa usab siyay espiritu nga kinahanglan usab niyang pakan-on.

Ecclesiastes 12:7(ABMBB) “Unya mapauli sa abog ang atong lawas, ug ang atong
espiritu mopauli sa Dios nga maoy naghatag niini kanato.
Kini nagpasabot nga ang tawo dili lang pulos lawas naa usab siyay espiritu. Kon nagkinahanglan kag pagkaon para
motubo ang ilang lawas nga himsog, mao usab ang atong espiritu kinahanglan siya nimong pakan-on parang motubo
kini nga himsog. Mao nga miingon si Jesus sa Mateo 4:4…

Mateo 4:4(MBB) “Si Jesus mitubag, ‘Ang Kasulatan nag-ingon, ‘Dili mabuhi ang tawo sa
pan lamang, kondili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios.”

1 Timoteo 4:8-9(MBB) “May kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas, apan ang
espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang kay makahatag
man kini kanatog kinabuhi karon ug sa umaabot. (9)Tinuod kini nga panultihon
nga angay dawaton ug tuohan sa hingpit.”
Kini nagpasabot nga dili daotan nga magpaanyag sa lawas, apan mas labaw nimo nga hatagan ug
pagtagad ang pagpaanyag sa espirituhanong bahin sa imong kinabuhi kay dili lang mapuslanon karon
kondili ilabina sa umaabot nga kinabuhi.

3 Juan 1:2(MBB) “Minahal kong higala, nag-ampo ako nga magmauswagon ka unta sa

tanang butang, ug makabaton ka kanunay ug maayong panglawas ingon nga
maayo ka sa espirituhanong kinabuhi.
THINGS WE NEED IN ORDER TO GROW SPIRITUALLY HEALTHY
1. WORD OF GOD (Kinahanglan nga magkinabuhi kita nga hingaon sa pulong sa Dios.)
a) The Word of God is like a milk to newborn Christians
1 Pedro 2:2-3(ABMBB) “Sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lunsayng
gatas nga espirituhanon aron sa inyong pag-inom niini motubo kamo ngadto sa

kaluwasan (3)kay natilawan ninyo ang kaayo sa Ginoo.”
Kon ang atong lawas nagkinahanglan ug pagkaon aron mahilayo kita sa mga sakit mao usab ang atong espirituhanong kinabuhi
kinahanglan kitag lunsayng gatas nga espirituhanon aron motubo kita ngadto sa kaluwasan.

Juan 6:27,63(MBB) “Ayaw kamo paghago alang sa kalan-on nga modunot ,
kondili sa kalan-on nga molungtad ngadto sa kinabuhing walay kataposan. Kining
kalan-ona ihatag kaninyo sa Anak sa Tawo, kay gipatikan man siya sa Dios nga
Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon.” (63)Ang naghatag ug kinabuhi mao ang
Espiritu; dili kini mahimo sa tawo. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo –
espiritu ug kinabuhi.”
Ang atong lawas kay madunot man kini nga lawas mao nga ang iya usab nga pagkaon, pagkaon nga
madunot ra usab. Apan ang atong espiritu dili kini madunot, mao nga nagkinahanglan usab kinig pagkaon
nga dili madunot nga mao ang mga pulong sa Dios.

b) The Word of God like a solid food for the mature Christians
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1 Corinto 3:2-3(ABMBB) “Kaniadto gibuhi ko kamog gatas ug dili sa gahing
pagkaon kay dili pa man kamo andam niini. Ug bisan gani karon dili pa man kamo
andam sa gahi nga pagkaon (3)kay nagkinabuhi man gihapon kamo ingon nga
mga tawong kalibotanon. Kay dili ba ang inyong kasina ug panagbingkil nagpaila
man nga kalibotanon gihapon kamo ug nagsubay niining dalan?” Kini nagpasabot nga
bisan gahi o lisod dawaton ug sakit dawaton ang mga pulong sa Dios nga atong nabati tungod kay gusto
tang motubo sa atong espirituhanong kinabuhi mao nga atong gituman ang gisulti sa pulong sa Dios.

Hebreo 5:12(ABMBB) “Dugay na unta kamong nahimo nga mga magtutudlo apan
hangtod karon nagkinahanglan pa kamog motudlo kaninyo sa unang mga leksiyon
mahitungod sa mensahe sa Dios. Gahi na unta ang angay ninyong kan-on apan hangtod
karon nagkinahanglan kamog gatas.”
Kini nagpasabot nga sauna kita ang gitudloan. Gitudloan ta nga mao kini ang bersikulo, mao
sad kini ang kapitulo. Gitudloan sad ta nga ingon niini ang pag-ampo sumala sa Biblia. Apan sa
dihang kita mihamtong sa atong espirituhanong kinabuhi kita na usab ang natudlo sa uban
mahitungod sa pulong sa Dios. Sauna masinahon kaayo ta, dili ta palupig, apan sa dihang
nasayran nato ang pulong sa Dios ato kining gidawat ug gikinabuhi. Ug kita na sad ang mitudlo
sa ubang tawo sa maong butang.

2 Timoteo 3:14-15(ABMBB) “Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga
gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituohan kay nakaila ka man sa nagtudlo
kanimo niini. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata nagbasa ka na sa
Balaang Kasulatan. Kini maoy nakahatag kanimog kaalam ug naghatod kanimo
ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Cristo Jesus. Kini nagpasabot nga ang
Pulong sa Ginoo kon Balaang Kasulatan makahimo nimong maalamon sa mga butang espirituhanon. Ug
pinaagi niini ihatod ka ngadto sa kaluwasan kay tudloan ka man sa pulong sa Dios sa paagi unsaon nga
maluwas ang tawo. Nga pinaagi sa pagtoo kang Cristo Jesus mabatonan sa tawo ang kaluwasan.

2. PRAYER (Kinahanglan nga magkinabuhi kitang mainampoon)
Ang kinabuhi sa mga katawhan sa Dios sa Daang Tugon ila gayong gibatasan ang paggahin ug panahon
alang sa pag-ampo. Sama ni Daniel, ni David ug uban pa.

Daniel 6:10(ABMBB) “Sa pagkasayod ni Daniel nga gipirmahan na sa hari ang
maong balaod, mipauli siya sa iyang balay ug gipangablihan niya ang mga
bintana nga nag-atubang sa Jerusalem. Unya miluhod siya makatulo sa usa ka
adlaw ug nag-ampo ug nagpasalamat sa iyang Dios sumala sa nabatasan niya.”
Salmo 55:17(ABMBB) “Buntag, udto ug gabii, mangaliya ako kaniya ug dunggon
niya ako.”
Si Jesus mismo sa nagpakatawo siya, sa dihang dinhi siya sa kalibotan, sa dihang diha siya sa
tawhanong lawas nagkinabuhi siya nga ma-inampoon.

Marcos 1:35(ABMBB) “Kaadlawon pa gani, mibangon na si Jesus ug migawas sa
balay. Miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nag-ampo.

Lucas 6:12(ABMBB) “Niadtong panahona mitungas si Jesus sa usa ka bungtod
aron pag-ampo ug sa tibuok gabii nag-ampo siya sa Dios.”
Hebreo 5:7-8(ABMBB) “Sa mga adlaw sa tawhanong pagkinabuhi ni Jesus, nagampo ug nangaliyupo siya uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa
Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya ngadto sa kamatayon. Tungod kay
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mapaubsanon ug buotan man siya, gidungog siya sa Dios. (8)Apan bisan ug siya
mao ang Anak sa Dios, nakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang
mga pag-antos.”
Mga Hebreohanon 5:7-8(AB-2000) “Sa mga adlaw sa tawhanon niyang kinabuhi,
si Jesus, uban sa makusog nga mga pagsinggit ug paghilak, naghimog mga pagampo ug pagpangamuyo ngadto kaniya nga arang makaluwas kaniya gikan sa
kamatayon, ug siya gidungog tungod sa iyang diosnong kahadlok. (8)Ug bisan
tuod siya Anak, siya nakakat-on sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mga butang
nga iyang giantus.”
(Kon basahon nimo kining unang bahin sa 7 sa hubad AB-1982 gihubad kini nga nag-ingon “Nga sa mga
adlaw sa iyang unod..”). Kini nagpasabot nga si Cristo dili gayod tawo kondili nagsul-ob siyag unod, o
nagpakatawo siya. Mao nga nakabaton siyag tawhanong kinaiyahan.

Ang mga tinun-an ni Cristo nagkinabuhi sila nga mainampoon.
Buhat 1:12-14(MBB) “Unya ang mga apostoles namalik sa Jerusalem gikan sa
Bungtod sa mga Olibo, nga may gilay-on nga usa ka kilometro gikan sa siyudad.
(13)Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak sa itaas nga ilang giabotan.
Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si
Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga patriyota ug si Judas nga
anak ni Santiago (14)nagtigom aron mag-ampo kanunay uban usab kanila ang
mga babaye, ug ni Maria nga inahan ni Jesus ug sa mga igsoong lalaki ni Jesus.”
Ang bersikulo 4 nag-ingon “nagtigom aron mag-ampo kanunay” kini nagpasabot nga kanunay kini
nilang gihimo. Ug kanunay usab uban kanila ang mga babaye, sama ni Maria nga inahan ni Jesus ug sa
mga igsoong lalaki ni Jesus.

Buhat 2:42(MBB) “Ug gigamit nila ang ilang panahon pagpamati sa gitudlo sa
mga apostoles, sa inigsoon nga pagpakig-uban kanila, ug sa pagpakig-ambitay
sa pagpangaon ug sa mga pag-ampo.”
Mao nga si apostol Pablo mabasa gayod nimo nga nagkinabuhi siya sa mga pag-ampo. Naggahin gayod
siyag panahon alang sa pag-ampo.

Colosas 4:2-4(ABMBB) “Padayon kamo sa pag-ampo ug pagmabinantayon uban
ang pagpasalamat sa Dios. (3)Pag-ampo usab kamo alang kanamo aron ang Dios
maghatag kanamog kahigayonan sa pagsangyaw sa iyang mensahe ug sa
pagpadayag sa tinago ni Cristo kay mao kini ang hinungdan nga nabilanggo ako.
(4)Busa pag-ampo kamo aron isulti ko kini sa tin-aw gayod ingon sa angay kong
buhaton.”
Gidasig ni apostol Pablo nga ang mga Cristohanon magpadayon sa pag-ampo uban ang pagpasalamat. Ug nagdasig usab siya
kanila nga i-ampo usab siya ug ang iyang mga kauban sa buhat nga ang Dios maghatag kanilag kahigayonan sa pagsangyaw sa
pulong sa Dios ug sa pagpadayag sa tinago ni Cristo sa tin-aw gayod.

Efeso 6:18-20(ABMBB) “Buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo
kanunay pinaagi sa Espiritu. Tungod niini pagbantay kamo ug lahutay gayod.
Pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios (19)ug alang usab
kanako, aron ang Dios maghatag kanakog mensahe sa akong pagwali ug aron sa
walay kukahadlok makasulti ako sa tinago sa Maayong Balita. Tungod niini
nahimo akong pinadala bisan ania ako karon sa bilanggaon. Busa pag-ampo
kamo nga magmaisogon ako sa pagwali niini kay gikinahanglan gayod kini.”
Ang tinago ni Cristo mao kining gitawag nga tinago sa Maayong Balita. Ang Maayong Balita mahitungog kini kang
Cristo. Mahitungod kini sa iyang pagpakatawo, kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw. Mao nga sa dihang iwali nimo
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ang kinanuhi ni Cristo, nagsangyaw ka sa Maayong Balita. Mao nga sa dihang nagsangyaw ka sa mga pulong ni
Cristo nagsangyaw ka sa Maayong Balita. Sa dihang nagsangyaw ka pulong sa Dios nagsangyaw ka sa Maayong
Balita, tungod kay kon magsangyaw ka pulong sa Dios mahisgutan gayod nimo ang gibuhat ni Cristo alang sa atong
kinabuhi.

Roma 1:1-4(ABMBB) “Gikan ni Pablo nga ulipon ni Cristo Jesus, gipili sa
pagkaapostol ug gitawag sa Dios aron magsangyaw sa Maayong Balita. (2)Dugay
nang gisaad sa Dios ang Maayong Balita diha sa Balaang Kasulatan pinaagi sa
iyang mga propeta ug (3)mahitungod kini sa iyang Anak, ang atong Ginoong
Jesu-Cristo. Natawo siya nga kaliwat ni David (4)ug sa iyang espirituhanong
pagkabalaan gipadayag siya nga Anak sa Dios uban sa dakong gahom pinaagi
sa iyang pagkabanhaw.”
2 Timoteo 2:8(ABMBB) “Hinumdumi si Jesu-Cristo nga kaliwat ni David.
Gibanhaw siya ug mao kini ang Maaayong Balita nga akong giwali.”
Hebreo 10:10-12(ABMBB) “Tungod kay gituman ni Jesu-Cristo ang buot ipabuhat
sa Dios kaniya, nahinloan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang
kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. (11)Adlawadlaw ang matag pari nga Judio nagbuhat sa iyang relihiyosong tulomanon ug
nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga
sakripisyoha dili gayod makawagtang sa mga sala. (12)Apan si Cristo naghalad
ug usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyoha epiktibo hangtod na
gayod sa kahangtoran. Ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios.”
Kinahanglan nga i-ampo nato ang mga alagad sa Dios nga masangyaw nila sa tin-aw ang Maayong Balita. Mao kini
ang Maayong Balita nga si Cristo nagpakatawo ug nagpakamatay sa krus ug nabanhaw aron ang tanan nga motoo
kaniya nga iyang Manluluwas mapasaylo sa ilang mga sala. Mao kini ang Maayong Balita. Apan kanang
magsangyaw nga kinahanglan pamisahan pa ang mga minatay sa purgatorya iyawat may chance pa nga malangit
dili na Maayong Balita kondili usa na ka panapi nga balita. Kay wala kay mabasa sa Biblia nga naay dapit purgatory.

2 Pedro 2:3(MBB) “Sa ilang kahakog, ang mini nga mga magtutudlo manapi sa
kaninyo pinaagi sa pgsultig tinumo-numong mga sugilanon. Dugay na silang
giandaman sa silot ug naghulat kanila ang Kamatayon.
Ang pag-ingon “Dugay na silang giandaman sa silot ug naghulat kanila ang Kamatayon.” Ang Kamatayon
nagpasabot sa linaw nga kalayo. Ang linaw nga kalayo gitawag man kini kamatayon. Ang ikaduhang
kamatayon. Gipadayag 20:14.

Nagdasig si apostol Pablo nga mag-ampo sila kaniya ug nga panalipdan sila sa mga tawo nga mobabag
sa maong buluhaton tungod kay dili man tanan nga motoo sa Maayong Balita.

Roma 15:30(ABMBB) “Mga igsoon, tungod sa atong Ginoong Jesu-Cristo ug sa
gugma nga gitahag sa Espiritu, awhagon ko kamo sa pagduyog kanko sa pag-ampo
nga mainiton ngadto sa Dios alang kanako .”

2 Tesalonica 3:1-2(ABMBB) “Sa kataposan, mga igsoon, iampo kami. Iampo nga
ang mensahe sa Ginoo mokaylap dayon ug pasidunggan sama sa nahitabo diha
kaninyo. (2)Iampo usab nga ilikay kami sa Dios gikan sa mga bangis ug daotang
tawo kay dili man ang tanan may pagtoo.”

Pray for our enemies
Mateo 5:44(ABMBB) “Apan karon sultihan ko kamo: higugmaa ang inyong mga
kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo.”
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Roma 12:14(ABMBB) “Pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong
nagpasipala kaninyo – panalanginan niya ug dili tunglohon.”
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