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RIGHT STANDARD FOR RIGHTEOUSNESS
(Luke 18:10-14)
Introduction: Ang matag tawo adunay standard sa kinabuhi. Kon mangitag pangasawonon adunay kay standard.
Kon mangitag kag trabaho duna kay standard. Kon mopalit ug mga butang aduna kay standard. Busa, Kon
mahitungod sa pagkinabuhing matarong aduna gayoy saktong standard.

TWO KINDS OF STANDARD FOR RIGTHEOUSNESS
1. USING YOURSELF AS STANDARD FOR RIGHTEOUSNESS
Lucas 18:10-12 “May duha ka tawo nga nangadto sa Templo aron pag-ampo: ang usa
Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo nagtindog ug nagtindog sa
kinaugalingon, ‘Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga dili ako hakog, dili limbongan ug
dili himabayi sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama nianang
kobrador sa buhis. Nagpuasa akog duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako
kanimog ikapulo sa tanan kong abot.”
Who are the Pharisees? Was a religious party come from the scribes(KJV), teachers of the law (NIV). Mao nga sa mga Cebuano
nga Biblia: esciba (AB), batid sa balaod(AB), magtutudlo sa Balaod(MBB). Sama ni Nicodemo- usa siya ka Pariseo apan giingnan
siya ni Jesus wala ka diay masayod nga magtutudlo ka man sa Balaod.

Nganong ingon niini man ang pagtan-aw sa mga Pariseo sa ilang kaugalingon. Daw matarong sila sa ilang pagtanaw sa ilang kaugalingon. Atong basahon ang giingon ni Jesus mahitungod kanila.

Mateo 23:1-3,5-7,9 “Unya miingon si Jesus sa mga tawo ug sa iyang mga tinun-an,
(2)Ang mga magtutudlo sa Balaod u gang mga Pariseo mao ang may katungod sa
paghubad sa Balaod ni Moises. (3)Busa kinahanglan tumanon ug sundon ninyo ang
tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyog sunda ang ilang mga buhat kay wala
man sila magtuman sa ilang giwali.

(5)Himoon nila ang tanan aron lamang sila makita sa mga tawo. Tan-awa ug unsa
kadagko ang gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga
ilang gibutang sa ilang agtang ug gihigot sa ilang mga bukton! Tan-awa unsa
kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. (6)Gusto sila sa labing maayong mga dapit
sa mga kombira ug sa mga linaing lingkoranan sa mga sinagoga. (7)Gusto silang
yukboan ug tahoron didito sa mga merkado ug tawgong ‘Magtutudlo’ sa mga
tawo.
Tag-as ug mga bisti
Lucas 20:46-47 "Pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa Balaod nga gustong
magsuroysuroy nga tag-as ug mga bisti. Gusto usab sila nga yukboan didto sa
mga merkado ug magpili ug magpili sa mga linain nga lingkoranan sa mga
sinagoga ingon man sa labing maayong dapit diha sa mga kombira. (47)
Nanglupig sila sa mga biyuda ug nangilog sa ilang mga katigayonan ug aron
pagtabon niini, naghimo silag tag-as nga mga pag-ampo! Labi pang makalilisang
ang silot nga ilang mahiagoman."
Mateo 23:9 “Ug dinhi sa kalibotan ayaw tawga si bisan kinsa nga ‘Amahan’, kay
usa ra ang inyong Amahan nga atua sa kangit.”
Matthew 23:9(NIV) “And do not call anyone on earth ‘father’, for you have one
Father, and he is in heaven.”
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IN JESUS’ TIME HE CALLED THE PHARISEES WITH THESE NAMES:
A) HYPOCRITES

Mateo 23:13(ABMBB) “Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa Balaod ug
kamong mga Pariseo! Mga tigpakaaron-ingnon! Gibabagan ninyo ang mga tawo
sa pagsulod sa Gingharian sa Langit apan kamo mismo dili mosulod ug dili
mopasulod sa mga tawo nga gustong mosulod.”
Note: Magtutudlo sa Balaod(MBB) sa (AB) – Escriba.

Buhat 26:18 “Ikaw magpabuka sa ilang mga mata ug magtultol kanila gikan sa kangitngit
ngadto sa kahayag ug gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios aron pinaagi sa ilang
pagtuo kanako mapasaylo ang ilang mga sala ug madawat nila ang ilang dapit uban sa
katawhan nga gibalaan sa Dios.”
Gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag- kahayag nagpasabot sa Pulong sa Dios.

Salmo 119:105 “Ang imong pulong maoy suga nga magtultol kanako ug maoy
kahayag sa akong agianan.”
Mateo 23:15 “Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga
pariseo! Mga tigpakaaron-ingnon! Mopanaw kamo sa kadagatan ug mga kayutaan
aron pagkabig ug tawo ug sa nakabig na siya, gihimo ninyo siya nga labi pang
angay nga maimpiyerno kay kaninyo.”
Mateo 23:27 “Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga
Pariseo! Mga tigpakaaron-ingnon! Sama kamo sa mga lubnganan nga pinintalang
puti nga maanindot tan-awon sa gawas apan sa sulod puno sa mga bukog sa
mga patay ug mga hugawng butang. Sa samang paagi, sa gawas makita sa tanan
nga kamo mayo apan sa sulod puno kamo sa mga pagpakaaron-ingnon ug sa
mga sala.”
1 Samuel 16:7 "Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, 'Ayaw pagtan-aw sa iyang
panagway o sa iyang pamarog kay dili siya maoy akong gipili. Ang akong
paghukom dili sama sa paghukom sa tawo kay ang tan-awon sa tawo mao ang panagway
apan ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasingkasing."

B) BLIND GUIDES
Mateo 23:16-17 “Pagkaalaot ninyong mga giya nga buta! Nagtudlo kamo nga,
‘Kon ang usa ka tawo manumpa sa Templo, dili kinahanglan nga tumanon niya
ang iyang panaad. Apan kon manumpa siya tungod sa bulawan nga anaa sa
Templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. (17)Mga buta ug mga
buangbuang ! Hain may labing importante: ang bulawan ba o ang Templo nga
maoy nakabalaan sa bulawan?
(Gitudloan nilag sayop ang mga tawo)

Lucas 16:13-15 "Walay tawo nga mahimong ulipon sa duha ka agalon kay iyang
dumatan ang usa ug ang usa iyang higugmaon; unongan niya ang usa ug ang
usa iyang tamayon. Dili kamo mahimong magpaulipon
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sa Dios ug sa salapi. Sa pagkadungog sa mga Pariseo niining tanan, ilang
gibugalbugalan si Jesus kay makisapi man sila. (15) Miingon si Jesus kanila,
'Nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tawo apan nasayod ang Dios sa
inyong mga kasingkasing. Kay ang giisip sa mga tawo nga bililhon kaayo walay
bili sa atubangan sa Dios."
Mao kini ang kinaiya sa mga mini nga magtutudlo.
2 Pedro 2:3(MBB) “Sa kahakog, ang mga mini nga magtutudlo manapi kaninyo
pinaagi sa pagsultig tinumo-tumong sugilanon. Dugay na silang giandaman sa
silot ug naghulat kanila ang Kamatayon.”
2 Pedro 3:15-17 “Ug isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayonan
nga iyang gihatag kaninyo aron maluwas kamo, ingon nga ang atong minahal nga
igsoon nga si Pablo nagsulat kaninyo ginamita ang kaalam nga gihatag sa Dios
kaniya. (16)Kining mga butanga iyang gihisgotan sa tanan niyang mga sulat. May
mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat, nga gituis sa mga walay alamag
ug sa mga matuotuohon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa Kasulatan, ug
sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. (17)Apan kamo,
mga igsoon, nasayod na niini. Busa pagmatngon kamo aron dili kamo madaldal
sa mga sayop sa mga malapason sa balaod ug mahulog gikan sa inyong lig-on
nga baroganan.”
Mateo 23:24,26 “Mga giya nga buta! Salaon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong
ilimnon apan lamyon ninyo ang kamelyo.” (26)Mga Pariseo nga buta! Limpyohi
una ninyo ang sulod sa baso ug plato ug malimpyo usab ang gawas niini!.”
Mateo 15:14 “Pasagdi lang sila kay sila mga giya nga buta. Ug kon ang usa ka buta maoy
mag-agak sa laing buta, silang duha mangahulog sa kanal.”

C) Serpents
Mateo 23:33 “Mga bitin ug mga anak sa mga bitin! Unsaon man ninyo paglikay
nga dili kamo kasilotan didto sa impirno?”
Mateo 12:34-37 “Mga bitin- unsaon man ninyo pagsultig mga maayong butang
nga daotan man kamo? Kay unsa gani ang nakapuno sa kasingkasing, mao usab
ang isulti sa baba. Ang maayong tawo nagsultig mayo gikan sa mga maayong
butang nga anaa sa iyang kasingkasing; ang tawong daotan magsultig daotan
gikan sa mga butang daotan nga anaa sa iyang kasingkasing.”
Mateo 7:1-3,6-9 “Ang mga Pariseo ug pipila sa mga magtutudlo sa Balaod nga
gikan sa Jerusalem mialirong kang Jesus. (2)Ug namatikdan nila nga may mga
tinun-an ni Jesus nga nangaon nga hugaw ug kamot, sa ato pa, wala sila
makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa
mga Pariseo nga buhaton sa mga tawo. (3)Kay ang Judio gud, labi na ang mga
pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili sila
mokaon kon dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi.”(6)Si Jesus mitubag
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kanila, ‘Mga tigpakaaron-ingnon! Wala gayod masayop si Isaias sa iyang
gipanagna mahitungod kaninyo sumala sa nahisulat: Kining mga tawhana
nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan ang ilang kasingkasing halayo
kanako. (7)Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga
hinimo lamang sa tawo ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios! (8)Ug midugang si
Jesus sa pag-ingon, ‘Gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy
inyong gituman ang mga pagtulun-an nga iya sa tawo. (9)Ug miingon pa gayod si
Jesus, Maantigo gayod kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang
matuman ang inyong kaugalingong pagtulun-an.”
2. USING GOD AS STANDARD FOR RIGHTEOUS NESS
Lucas 18:13-14 “Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani
moyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O
Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala! Unya miingon si Jesus, ‘Sultihan
ko kamo nga ang kabrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimut-an sa
Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang
kaugalingon ipatubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon
ipataas.
Mateo 9:12-13 “Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, ‘Ang mga tawo nga
walay sakit wala magkinahanglag doctor kondili ang masakiton ra. Susiha ninyo
kon unsay kahulogan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, ‘Pagkamaluluyon ang akong gusto, dili mga halad. Kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga
matarong kondili sa mga makasasala.”
1 Pedro 5:5 “Kamo usab nga mga batan-on kinahanglan nga motahod sa mga
magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan ug pag-alagad sa usag-usa ka yang
Kasulatan nag-ingon, ‘Kontra sa Dios ang mga garboso apan maluoy siya sa mga
mapaubsanon. Busa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios aron magtuboy siya
kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Itugyan kaniya ang tanan ninyong
kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo.”
Mateo 23:11-12 “Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong
sulugoon. Ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon, ug ang magpaubos
ipataas.
Santiago 4:6 “Apan ang grasya nga gihatag sa Dios mas gamhanan pa. Sumala
sa giingon sa Kasulatan, ‘Kontra sa Dios ang mga mapahitas-on, apan maghatag
siyag grasya sa mga mapaubsanon.”
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