Jagna Christian Gospel Fellowship

THE RIGHT WAY OF WORSHIP
(Hebrews 12:28)
Introduction: Kinahanglan masayran nato kon unsa gayod ang matuod nga
paagi sa pagsimba sumala sa Biblia. Kay bisan unsa pa nimo ka sincere sa
imong pagsimba, apan kon kini wala gayod matukma sa giingon sa Bibli ang
imong pagsimba walay kapuslanan atubangan sa Dios. Ang Biblia nagsulti
kanato sa klaro kon unsaon gayod nato pagsimba ang Dios.
Hebreo 12:28(MBB) Busa magpasalamat kita kay nakadawat man kita ug
gingharian nga dili gayod matay-og. Magpmapasalamaton kita ug simbahon ta
ang Dios sa paagi nga makapahimuot kaniya, uban ang pagtahod ug kahadlok.”
1. YOU MUST NOT WORSHIP A CREATED THING
Roma 1:25(ABMBB) “Gipulihan nilag bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios
ug maoy ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang Magbubuhat
nga mao untay angayng daygon hangtod sa kahangtoran! Amen.”
Roma 1:25(AB) “Kay ang tinuod mahitungod sa Dios ilang giilisan ug bakak, ug
mao na hinooy ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat ug wala nila simbaha ug
alagara ang Magbubuhat nga mao ang dalaygon hangtud sa kahangturan!
Amen.”
a) Angels must not be worshipped
Gipadayag 22:8-9(MBB) “Ako si Juan, nakadungog ug nakakita gayod niining
mga butanga. Human niini, mihapa ako sa tiilan sa anghel nga nagpakita kanako
niining mga butanga aron sa pagsimba kaniya. (9)Apan miingon siya kanako,
‘Ayaw kana buhata! Sulugoon lamang ako sa Dios sama kanimo ug sa imong
mga igsoon nga mga propeta, ug sa tanang nag-amping sa mga pulong niining
libroha. Maoy simbaha ang Dios!.”
Colosas 2:18(ABMBB) “Ayaw kamo pagpahukom ni bisan kinsa nga
nagpakamapaubsanon ug nagsimba sa mga anghel ug nagpatuo nga labaw siya
kaninyo tungod sa iyang nakitang panan-awon. Nagpagarbo siya sa iyang
tawhanong hunahuna bisag wala siyay katarongan.”
b) Human beings must no be worshipped
Buhat 10:25-26(MBB) “Sa mosulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni
Cornelio, ug mihapa si Cornelio sa iyang tiilan ug misimba kaniya. (26)Apan
gitabangan siya pagpatindog ni Pedro ug giingnan, ‘Tindog, ayaw akog simbaha
kay tawo lamang ako.”
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Buhat 14:8-15(MBB) “Didto sa Listra, may bakol nga sukad pa sa iyang
pagkatawo wala gayod makalakaw. (9)Naglingkod siya ug namati sa gisulti ni
Pablo. Nakita ni Pablo nga mituo siya ug sa ingon niini mahimong ayohon, busa
gitutukan siya ni Pablo (10)ug sa makusog nga tingog, giingnan, ‘Tindog!’
Milukso ang bakol ug naglakawlakaw. (11)Sa pagkakita sa mga tawo sa gibuhat
ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulongang Licaonianhon, ‘Nanaog ang mga
dios sa dagway sa tawo! (12)Ug ilang gianggaag Seus si Bernabe ug Hermes si
Pablo, kay siya man ang tigpamaba. (13)Ang pari ni Seus, kansang templo didto
sa gawas sa lungsod, nagdalag mga baka ug mga bulak ngadto sa ganghaan.
Siya ug ang mga tawo buot molahad niini ngadto sa mga apostoles.
(14)Pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang
ilang mga bisti ug midagan ngadto sa taliwala sa katawhan, ug misinggit,
(15)Mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Kami mga tawo lamang
sama kaninyo! Mianhi kami sa pagsangyaw sa Maayong Balita aron biyaan ninyo
kining walay hinungdan nga mga butang ug modangop kamo sa Dios nga buhi
nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa niini.”
Jesus is not man – He is God because He accepted those who worship Him
Si Jesus gisimba sa buta nga iyang giayo
Juan 9:35-38(AB) “Ug si Jesus nakadungog nga siya ilang gipalagpot sa gawas,
ug sa iyang pagkakita kaniya, miingon kaniya, ‘Mosalig ba ikaw sa Anak sa
Tawo? (36)Siya mitubag nga nag-ingon, ‘Kinsa man siya, Ginoo, aron ako
mosalig kaniya? (37)Ug si Jesus miingon kaniya, “Nakakita na ikaw kaniya, ug
siya mao ang nakigsulti kanimo.’ (38) Siya miingon, Ginoo, mosalig ako. Ug siya
mismba kaniya.”
Si Jesus gisimba sa mga babaye
Mateo 28:5-9 (MBB) “Unya ang anghel miingon sa mga babaye, ‘Ayaw kamo
kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus.
(6)Wala na siya dinhi; nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Umari
kamo ug tan-awa ang dapit nga gilubngan, (7)ug unya adtoa dayon yg sultihi ang
iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya, ug karon nag-una siya kaninyo ngadto
sa Galilea; ikahibalag ninyo siya didto. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo.
(8)Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok, apan nangalipay, ug
nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. (9)Unya sa kalit misugat si
Jesus kanila ug miingon, ‘Ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya ug
mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya.”
Si Jesus gisimba sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga apostoles
Lucas 24:50-52(MBB) “Unya gidala niya sila ngadto sa gawas sa siyudad
hangtod sa Betania, diin giisa niya ang iyang mga kamot ug gipanalanginan sila.
(51)Ug samtang siya nanalangin kanila, mibiya siya ug gibayaw ngadto sa langit.
(52)Gisimba nila siya ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon.”
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Hebreo 1:5-6,8(ABMBB) “Kay wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios: Ikaw
mao ang akong Anak; karong adlawa Amahan mo na ako. Ug wala moingon ang
Dios, ‘Ako mahimo niyang Amahan, ug siya mahimong akong Anak. (6)Sa
dihang gipadala sa Dios ang iyang panganak nga Anak ngahi sa kalibotan,
miingon siya. ‘Kinahanglan simbahon siya sa tanang mga anghel sa Dios.”
(8)Apan bahin sa iyang Anak, miingon ang Dios: Ang imong trono, O Dios,
molungtad hangtod sa kahangtoran! Ug uban sa hustisya maghari ka sa imong
gingharian.”
Mga Hebreohanon 1:5-6, 8(AB-1982) “Kay kang kinsa sa mga manolonda siya
magapamulong sa bisan unsang panahon: Ikaw mao ang akong Anak,
gipanganak ko ikaw karon? Ug usab: ako mahimong Amahan niya, ug siya
mahimong Anak nako? Ug kong siya magadala pag-usab panganay dinhi sa
yuta, magaingon siya: Ug ang tanang mga manolonda sa Dios pasimbaha
kaniya.”(8)Apan mahitungod sa Anak, siya nagaingon: Ang imong trono, O Dios,
alang sa mga katuigan nga walay katapusan, ug ang baras sa katul-id mao ang
baras sa imong gingharian.”
Juan 1:1-3(ABMBB) “Sa wala pay nabuhat bisan unsa, ang Pulong diha na. Ang
Pulong uban sa Dios ug ang Pulong Dios. (2)Sukad pa gayod sa sinugdan ang
Pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan
usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya.
Colosas 1:15-17(MBB) “Si Cristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga
Dios. Siya ang panganayng Anak ug labaw siya sa tanang binuhat. (16)Kay
pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta,
makita ug dili makita – mga gahom nga espirituhanon, mga panoan, mga hari, ug
ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang
kaniya. (17)Diha na siya sa wala pa buhata ang tanag butang, ug diha kaniya
ang tanan nahimutang sa hustong dapit.”
Sa wala pa si Jesus magpakatawo nganhi sa kalibotan gitawag na siyag
Anak, anak nga lalake.
Proverbio 30:4(AB) "Kinsa bay nakasaka ngadto sa langit, ug nanaug? Kinsa bay
nagahipos sa hangin diha sa iyang mga kimono? Kinsa bay nakahugpong sa
katubigan sulod sa iyang panapton? Kinsa bay nagapahimutang sa tanang mga
kinatumyan sa yuta? Kinsa ba ang iyang ngalan, ug kinsa ba ang ngalan sa
iyang anak nga lalake, kong ikaw nahibalo? Ang bersikulo nag-ingon,
'Kinsa bay nakasaka ngadto sa langit, ug nanaug? Walay tawo makahimo niini,
ang Dios lamang. 'Kinsa bay nagahipos sa hangin diha sa iyang mga kimono?
Walay tawo makahimo niini, ang Dios lamang. 'Kinsa bay nakahugpong sa
katubigan sulod sa iyang panapton? Walay tawo makahimo niini, ang Dios
lamang. Miingon pa gayod ang bersikulo, Kinsa bay nagapahimutang sa tanang
mga kinatumyan sa yuta? Walay lain makahimo niana, ang Dios lamang. Ug
miingon ang bersikulo 'Kinsa ba ang iyang ngalan, ug kinsa ba ang ngalan sa
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iyang anak nga lalake, kong ikaw nahibalo? Kini nagpasabot nga kining Dios nga
nagpahimutang sa tanang mga kinatumyan sa yuta naay anak nga lalake. Mao
kini siya ang kauban sa Dios sa dihang gibuhat sa Dios ang kalangitan ug sa
paglaraw niya sa mga patukoranan sa yuta. Kining anak nga lalake diha sa
iyang tapad.
c. Things created by man must no be worshipped
Salmo 115:4-8(MBB) “Ang ilang mg adios hinimo sa salapi ug bulawan, mga
binuhat ug tawo. (2)May mga baba sila apan dili makasulti, may mata apan dili
makakita. (6)May mga dalunggan, apan dili makadungog; may ilong apan dili
makasimhot. (7)May mga kamot, apan dili makahikap; may mga tiil, apan dili
makalakaw; ug dili gani sila makatingog. (8)Ang nagbuhat ug misalig kanila
mahisama unta sa mga diosdios nga ilang gibuhat.”
Deuteronomio 4:16(MBB) “Ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyong
simbahon, larawan sa bisan unsang dagway, sa lalaki o sa babaye.”
2. YOU MUST NOT WORSHIP GOD WITH/THROUGH IMAGES
Juan 4:23-24(MBB) “Apan taliabot ang panahon ug karon ania na, nga ang
matuod nga magsisimba magsimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa
kamatuoran. Kini sila mao ang mga magsisimba nag gusto sa Amahan nga maoy
magsimba kaniya. (24)Ang Dios Espiritu ug kadtong magsimba kaniya
kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran.”
Filipos 3:3(AB) “Kay kita mao ang tinuod nga mga may sirkunsisyon, kita nga
nagasimba sa Dios diha sa espiritu, ug nagapasigarbo kang Cristo Jesus, ug
walay pagsalig unod.”
Buhat 17:29(MBB) “Ug sanglit kita mga anak man sa Dios, dili nato hunahunaon
nga ang Dios samag dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit
pinaagi sa kahanas sa tawo.”
Isaias 42:8(MBB) “Ako mao ang Ginoo, kana ang akong ngalan; dili ko gayod
ihatag kang bisan kinsa ang akong himaya ni ang akong dungog ngadto sa mga
diosdios.”
Roma 1:22-23(MBB) “Matod nila maalam sila, apan mga buangbuang diay;
(23)inay simbahon nila ang Dios nga walay kamatayon, nagsimba hinoon sila sa
mga larawan nga gibuhat ingon sa dagway sa tawo, o sa mga langgam, o sa
mga mananap, o sa mga hayop nga nanagkamang.”
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3. ANYTHING YOU DO THAT PLEASES/GLORIFIES GOD
IS AN ACT OF WORSHIP
Roma 12:1(NIV) “Therefore, I urge you, brothers, in view of God’s mercy, to offer
your bodies as living sacrifices, holy, and pleasing to God, this is your spiritual
act of worship.”
Roma 12:1(MBB) “Busa, mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa
Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa
Dios, ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang
matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad.”
1 Corinto 6:20(MBB) Kay mahal ang pagpalit niya kaninyo. Busa gamita ang
inyong lawas alang sa himaya sa Dios.”
Roma 6:19(MBB) “Tungod sa inyong tawhanong kahuyang gigamit ko ang
yanong mga pulong. Kon kaniadto gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang
sa mga buhat nga malaw-ay, ug daotan, karon gamita na ang inyong
kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa katuyoan nga balaan.”
a) Teaching the Truht is an act of worship
Marcos 7:7(ABMBB) “Kawang lamang ang ilang pagsimba, kay ang mga sugo
nga hinimo lamang sa tawo ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios!
b) Right giving is an act of worship
Filipos 4:18(ABMBB) “Nadawat nako ang tanan ug sobra pa gani. Sangkap na
ako sa tanan kong gikinahanglan karon nga nadawat ko na pinaagi ni Epafrodito
ang tanan ninyong mga gasa. Sama kini sa usa ka humot nga halad-sinunog
ngadto sa Dios, usa ka halad nga makapahimuot kaniya.”
c) Praising & Thanking God in whatever circumstances is an act of worship
Hebreo 13:15-16(MBB) “Busa himoon ta kanunay ang halad sa pagdayeg ngadto
sa Dios pinaagi kang Jesus; sa ato pa, pasalamatan ta kanunay sa atong tingog
ang iyang ngalan. (16)Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo
kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios.”
Salmo 54:6(AB) “Uban sa usa ka halad-nga-kinabubut-on, magahalad ako
kanimo:Magahatag ako ug mga pasalamat sa imong ngalan. Oh Jehova, kay kini
mao ang maayo.”
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d) Humbleness/Repentance is an act of worship
Salmo 51:17(ABMBB) “Ang halad ko, O Dios, mao ang espiritu nga
mapaubsanon; dili mo isalikway, O Dios, ang kasingkasing nga mapaubsanon ug
mahisulsolon.”
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