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Pamagat: Si Juan – Panimula sa Unang Juan (part 1) 
Texto: 1 Jn. 4:10 “Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the 
propitiation for our sins.” – Pagsasalin: Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang 
umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. (1 Juan 4:10) 
Panimula: 

1.  Ito pong sulat ay sulat ng ilaw at pag-ibig. Ang dalawang tanyag na salita ay “alam” at “pag-
ibig.” Tinawag ito bilang and “talaga at totoong sulat.” [alam – malaman – 31X – ito ay 
patungkol sa depensa o pagtatanggol ng tunay na pananampalataya laban sa kamalian ng 
“Gnostics” (ibig sabihin, secreto o mataas na karunungan). Bibigya natin pansin ito mamaya; 
pag-ibig – 26X – at ito ay tumatawag sa lahat ng mga Kristiyano na magwagi o lumaban sila 
sa kamunduhan, at sumunod sa mga utos ng Panginoon, and mahalin ang kapatiran. 

2.  Sa ngayon pagaaralan natin ang manunulat na si Juan. Ang May-akda ay ang Banal na Espiritu 
(2 Pet. 1:21; 2 Tim. 3:16; Eph. 3:5), pero ginamit ng Espiritu Santo si Juan bilang manunulat. 
Sino si Juan at ano ang mapapagaralan natin sa kaniyang buhay? Ito any bibigyan nating 
pansin bago natin pagaralan ang sulat nitong Unang Juan. 

I.  Ang Manunulat: 
1.  Anonymous pero meron tayong mga pahiwatig o tanda upang tiyakin natin na si Juan ay ang 

manunulat ng sulat na nakapangalan sa kaniya. 
2.  Upang maabot natin ang tamang konklusyon kailangan natin sagutin itong dalawang tanong: 
  a.  Sino ang nagsulat ng ikaapat na Ebanghelyo? 
  b.  Ano ang kaugnayan ng ikaapat na Ebanghelyo sa Unang sulat na susuriin natin. 
3.  Ang Ikaapat na Ebanghelyo: 
  a.  Ang nagsulat ay saksi ni Jesus Cristo at kaniyang paglilingkod (Jn. 1:14; 19:35; 21:24). 
          (tingnan rin ang 1 Jn. 1-3). 

b.  Ang manunulat ng Ikaapat na Ebanghelyo ay ipinakilala saatin noong tinawag siyang 
“ang alagad na iyon” na “inibig ni Jesus” (Jn. 13:23; 19:26; 20:2). Tatlo ang 
pinakamalapit na alag ni Cristo (Pedro, Santiago, at si Juan). Si Pedro, ayon sa Biblia 
ay kasama ng minahal na disipulo (Jn. 13:24, 20:2-4; 21:7, 20). Si Santiago naman ay 
pinatay noong mga 44 A.D. (Acts 12:1,2). Ang natitira nalamang ay si Juan. 

c. May higit na limampung katulad na kaugnayan ang ikaapat na Ebanghelyo at itong 
Unang Sulat: Halos parenho ang kanilang panimula: Jn. 1:1-18; 1 Jn. 1:1-4. Pareho 
ang mga pangunahing salita: Ang Salita (Verbo); Bugtong na Anak; Bagong utos; Mga 
Anak ng Diyos; Pagtagumpayan; Manatili. At pareho ang mga paksa nila: pag-ibig; 
paniniwala; ilaw; pananaliti; buhay; katotohanan; saksi; kasalanan. 

II. Sino si Juan? 
1.  Ang pangalang Juan ay ibig sabihing: (Hebew: Johanan) – Jehovah is Gracious / Si Jehovah ay 

Maginoo o Mapagmahal. 
2.  Ang tatay niya ay si Zebedee (Matt. 4:21), at ang nanay niya ay si Salome (Matt. 27:56 at Mk. 

15:40; 16:1). Ang panganay niyang kapatid ay si Santiago (Mk. 10:35) – Palaging una ang 
panganay. Ipinanganak siya sa Bethsaida (Jn. 1:44) – sa may taas at dulo ng Sea of Galiliee. 
Siya ay mangingisda (at kapartner niya sa negosyo ang kaniyang kapatid at si Pedro at 
Andres (Lk. 5:10). Sila ay umunlad sa negosyo kasi meyroon silang mga “aliping upahan” 
(Mk. 1:20). Kilala siya ng dakilang sasardote (Jn. 18:15). 

3.  Ang kaniyang kaligtasan at pagiging apostol: 
 a. (Acts 1:22) – Na ligtas siya at binautismohan ni Juan na Baptista. 
 b. (Matt. 4:22) – Iniwan niya ang kaniyang ama, at trabaho at sumunod siya kay Cristo. 
 c. (Matt. 10:2; Mk. 3:17; Lk. 6:14) – Siya ay isinugo at naging apostol. 

Katapusan: 

1.  Noong una siyang tinawag ng Panginoon – ang pangalan niya ay “Boanerges” (Mk. 3:17). Pero nang 

tumanda siya ay kinilala siya bilang “Alagad na iniibig ni Jesus” (Jn. 21:7). 
2.  Naalis sa kaniya ang pagseselos (Mk. 9:38-41); matinding galit (Lk. 9:54); pagmamataas (Matt. 20:20-

28). Natutuhan niya ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagmamahal sa kaniya ng Panginoong 
Jesus. (Jn. 15:13 at 1 Jn. 3:16; 4:10a). 


