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Pamagat (Title): Ang Pagtatanggi ni Paulo 

 

Text: Philippians 3:9 “And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but 

that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:” 

 

Pagsasalin (Translation): Sa ganoon, ako ay masumpungan sa kaniya, hindi sa pamamagitan ng 

sarili kong katuwiran na ayon sa kautusan kundi ang katuwiran sa 

pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, at ang katuwiran na mula 

sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. 

 

Panimula: 

 Sa chapter 3, pinayuhan ni Paulo na magalak ang mga church members ng Philippian church sa 

Panginoon, at bantayan nila ang mga maling tagapagturo. Kung mayroong Hudyo na maaring ipagmalaki 

ang kanyang katuwiran, ito ay si Paulo subalit tinanggihan niya ang mga ito, at itinaguyod niya na sila ay 

iniaring-ganap ng Dios o ginawang matuwid ng Dios dahil kay Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya 

lamang. 

 

I. Ang Mga Tinanggihan ni Paulo: 

A. Ang Kaniyang Namana: 

1. (v.5) – Circumcised the eight day – alin sunod sa batas ni Moses. 

2. (v.5) – of the stock of Israel – isa siyang Hudyo. 

3. (v.5) – of the tribe of Benjamin – Ang pinakamamahal na anak ni Rachel at Jacob (Gen.   

44:20); Ang pinakaunang Hari ay Benjamite (King Saul). 

4. (v.5) – an Hebrew of Hebrews – siya ay mula kay Abraham (Gen. 14:13); siya ay mula kay 

Shem (Gen. 10:21). Ang kanyang lenguahe ay original! (sa lahat ng verse 5 ay dahil 

lamang sa pagkasilang niya sa familya niya – wala pa ito sa sarili niyang kagustuhan). 

B. Ang Kaniyang Pinili or Pinaghirapan sa Buhay: 

5.    (v.5) – A Pharisee – pinaka mataas na religious minister ng kapanahunan nila. 

6.    (v.6) – persecuting the church – (with zeal) – masigasig na pag-uusig sa iglesia. 

7.    (v.6) – blameless – (with the law) – walang kasalanan sa mata ng batas ng tao. 

 

II. Ang Mga Tinanggap ni Paulo: 

A. Mas Higit na Katuwiran Kaysa sa Kanya. 

B. Sapat na Katuwiran. 

C. Sakdal na Katuwiran. 

D. Ang katuwiran ni Jesus ay ibinibilang sa atin. (2 Cor. 5:21) 

 

 

Katapusan (Conclusion):  

1. Kaninong katuwiran ang pinagkakatiwalaan mo? Ang sa iyong sarili? O yun kay Cristo? 

2. Kung si Paulo ay umaasa sa katuwiran ni Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya – tayo pa 

kaya? 
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