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Pamagat: Pakikisama at Kapuspusan ng Kagalakan 
 
Texto: 1 Jn. 1:3-4 “(v.3) That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have 
fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ. 
 (v.4) And these things write we unto you, that your joy may be full.” 

Pagsasalin: (v.3) Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo 
naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa 
kaniyang Anak na si Jesucristo. (v.4) At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang 
ating kagalakan ay malubos. (1 Juan 1:3-4) 

Panimula: 
 1. Ipinapahayag ni Juan si Jesus sa dalawang dahilan: pagsasama at kapunuan ng kagalakan.  

2. Ngayong gabi ay dapat nating isaalang-alang ang dalawang kambal na mga tema. 
 
I.  Pakikisama: (Fellowship; Christian Fellowship): 
 1.   Ang kaligtasan ay nagtatakda sa atin sa pamilya ng Diyos. Ito ay Christian Fellowship. 
  A.  Dahil nagkatawang tao ang Diyos, sinigurado niya ang ating pagtubos. 

B.  Tinitingnan natin ang mga parehong bagay tungkol kay Jesus katulad ng ginawa ni 
Juan. Kung ano ang itinakda ni Juan patungkol kay Jesus, ay siya rin ating 
pinaniniwalaan. 

  C.  Sumampalaya ka na ba sa Jesu-Cristo ng Biblia? 
D.  Ang Kristiyanong pakikisama ay ang matamis na kasiyahan ng Espiritu ng Diyos: 

D.1. Binibigyan tayo ng grasya habang pinagaaralan natin ang salita ng Diyos. 
D.2. Naaantig ang ating puso sa totoong kabanalan. 
D.3. Sinisiyahan ng ating mga puso ng katiyakan. 
D.4. Tunay na pakikipag-isa sa Ama at Anak sa panalangin. 
D.5. Meron tayong inaasahan na pagkaluwalhati. 

 
2.  Ang bautismo ay nagtatakda sa atin sa simbahan ng Bagong Tipan ng Diyos. (Church 

Fellowship). 
  A.  Ang pakikisama ng simbahan ay nakasentro sa Panginoong Jesus. (1 Jn. 1:3-4) 

B.  Ang pakikisama ng iglesiya ay pagpapatuloy ng paglalakad sa kabanalan. (1 Jn. 1:6,7) 
  C.  Ang pakikisama ng simbahan ay nakakondisyon sa pamamagitan ng Salita ng Diyos.  

(1 Jn. 1:3a – declare) 
D.  Ang pagsasama ng iglesia ay isang karaniwang layunin: pagpapahayag ng ebanghelyo 

(Phil. 1:5) 
E.  Ang pakikisama ng simbahan ay may proteksyon (Heb. 13:17, laban sa mga maling 

tagapagturo, Gawa 20:29 at sa Diablo, 2 Tim. 2:26; ito rin ay para sa pagtutuwid at 
pagtuturo, 1 Thess. 5:12) 

F.  Ang pagsasama ng iglesiya ay para sa pakikilahok. (1 Cor. 12:6,7) 
 

II. Kapunuan ng Kagalakan: Jesus (obedience to Jesus) is a source of joy. 
1. Jn. 15:11 – Ang mga tinutoro ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay para sa kanilang 

kaligayanah. 
 2. Jn. 16:24 – Walang biyaya na malaki o maliit, na hindi nais na marinig ng Panginoon. 

3. Jn. 17:3 – Mayroon tayong kagalakan sa kanyang pagkabangong-muli galing sa kamatayan, sa 
kanyang pagaakyat sa langit, at sa kanyang mga dalangin at pamamagitan para sa atin. 

 
Katapusan: 
 1. May plano ang Diyos para sa ating lahat (Kaligtasan at Pagpapakabanal). 

2. Nawa sa kapangyarihan ng Espitio ng Diyos ay malaman natin at tunay na pakikisama at 
kapunuan o kapuspusan ng kagalakan ng ating pananampalataya. 


