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Pamagat: Mga Patungkol sa Pag-ibig ng Kapatiran (On brotherly love) 

 

Texto: 1 John 3:11 “For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one 

another.” 

 Pagsasalin: Sapagka't ito ang mensaheng inyong narinig buhat ng pasimula, na ating dapat ibigin 

ang isa't isa:” 

 

Panimula: 

1.  God’s sons love their brothers. Ang mga anak ng Diyos ay magpagmamahal para sa kanilang 

kapatiran.  

2.  Sa naraang mensahe nakita natin ang pagtuturo ni apostol Juan patungkol sa pagkakaiba ng 

ligtas at hindi ligtas, lalong-lalo sa relasyon ng tao sa kasalanan. 

3.  Ngayon pag-aaralan natin ulit ang pagkakaiba pero sa relasyon ng pag-ibig at ng poot. 

 

I.  Ang Pag-ibig (o pagmamahal sa kapatiran) ay ang Natatanging Marka ng mga 

Mananampalataya. 

A.  Ang batas ng pag-ibig ay nagmula pa “sa simula” – from the beginning (1 Jn. 3:11). Hindi 

talaga tayo namumuhay ng matuwid Kapag hindi natin nauunawaan ng pag-ibig ng Diyos. 

B.  Si Apostol Juan ay kinikilalang apostol ng pag-ibig sapagkat karaniwang sa kanyang mga 

isinulat ang saling “pag-ibig.” At dito sa ating texto: ay ang “Brotherly love” (pag-ibig sa 

kapatiran). – Ito ay ang tanging praktikal na paksa ng kaniyang sulat. 

C.  Makikita natin itong turo sa maraming Bible verses: (for example: Romans 12:10; 1 Thess. 

4:19; Heb. 13:1). 

D.  Sa Pamilya ng Diyos, ipinagkaloob sa atin ng Ama ang kaniyang pag-ibig. (1 Jn. 3:1). Lahat 

ng mga Christiano ay kaniyang mga anak. 

E.  Sa Pamilya ng Diyos ang marka ay pag-ibig at ang bagay na ipinagkakaloob nitong pag-ibig 

ay ang Ama (una sa lahat) at ang mga kapatiran. Ito ay matamis na pagmamahal at kabaitan 

ng loob. (1 Jn. 3:16) 

F.  Sa Pamilya ng Diyos ang pag-ibig na ipinagkakaloob ay dapat tanggapin at ibalik. (1 Jn. 3:18). 

G.  Itong love of the brethen (“agaphon ton adelphon”) o brotherly love ay pagsubok ng liwanag 

at kadiliman. (1 Jn. 2:10). 

H.  Itong pag-ibig ay pagsubok ng buhay at kamatayan. (1 John 3:14) 

J.  Itong pag-ibig ay pagsubok sa mga anak ng Diyos at anak ng Diablo. (1 John 3:10). 

 

II.  Ang Poot ng mga Hindi Ligtas: 

 A.  “sa Masama” (“Wicked One”). – nakakasakit, at may sakit; mapanganib, masama. 

B.  Tingnan ang Jn. 8:44 “Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. 

He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in 

him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.” 

  B.1. “the Devil” (false accurser – negosyanteng nagsisinungaling at akusador). 

  B.2.  “the lusts” (mga pita; mga masasamang hangarin; kagustuhan). 

  B.3.  “a murderer” (mamatay-tao) – si Cain ay pumatay sa kaniyang kapatid. (v.12) 

  B.4.  “abode not in the truth” – hindi siya nananahan sa katotohanan. 

  B.5.  “liar” – sinungaling; and the father of it – (at ang ama nito). 

C.  Ang poot ng kamunduhan (v.13). Walang alam ang mundo ng mga hindi ligtas patungkol sa 

pag-ibig ng kapatiran. (v.16-17) Makikita sa praktikal na pamumuhay ang pag-ibig. 

 

III.  Mga Resulta ng Pag-ibig ng Diyos at ng Kapatiran: 

  A.  Mayroon katiyakan ng kaligtasan at pagtitiwala sa Diyos (1 Jn. 3:19-21). 

  B.  Mayroon sagot sa mga pananalangin sangayon sa layunin ng Diyos (1 Jn. 3:22) 

  C.  Mayroon pagsunod sa mga utos ng Panginoon (1 Jn. 3:23-24a) 

D.  Nakatira sa loob niya ang Banal na Espirito na ipinagkaloob sa kaniya ng Ama at ng Anak 

(v.24b). 

 


