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Pamagat: Si Juan – Panimula sa Unang Juan (part 2) 
Texto: 1 Juan 5:13 “These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; 

that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of 
God.” 

Pagsasalin: Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y 
mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan 
ng Anak ng Dios. 
 

Panimula: 
1.  Ipagpapatuloy natin ang pagaaral natin sa Sulat ng Unang Juan. At ngayon bibigyan natin 

pansin ang panimula ng actual na sulat. 
2.  Bigyan nating pansin ang tatlong punto: 

 
I. Mga Tagatanggap (addressee) ng Sulat: 
 1.  Walang particular or tiyak na tagapagtanggap ang makikita. 

2.  Pero ito ay hindi sermon kundi sulat (1 Jn. 2:12-14). Pansinin ang mga “iyo,” sa references. At 
pansinin rin ang kasabihang: “sulat” at “isinulat.” (1:2; 2:1,7; 8, 12, 13, 14, 21, 26; 5:13). 

3.  Dahil si Juan ay nag-pastor sa Ephasus, ang sulat ay masasabi na ito ay isang cyclical na sulat 
na para sa mga iglesia ng Asia Minor (modern day Turkey). Ito ay para sa lahat ng mga 
mananampalataya [pangkalahatang sulat]. (Mga 90 A.D. ang petsa ng pagsusulat). Ang 
walang Old Testament references ay nagpapatunay na isinulat ito para sa mga 
sumampalataya na pagano kaysa sa mga Hudyo. 

 
II.  Ang Okasyon ng Pagsusulat: (Apat ang nakasaad na layunin ng pagsusulat) 
 1.  (1:4) At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos. 

2.  (2:1) Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y 
huwag mangagkasala. Ipinaliwanag ni Juan ang kamunduhan (2:15-17). 

3.  (2:26) Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. 
  Gnostics and Gnosticism –  
   - Ang mundo ay nilikha at pinamumunuan ng maliit na diyos. 

- Si Cristo ay sinugo ng isang kataastaasang persona na ang gnosis (karunungang 
secreto) ang magliligtas ng espiritu ng tao. (bagay at masama at ang espiritu 
ay mabuti, ito ang paniniwala ng mga “Docetists”;  

- Meyroon rin mga naniniwala na ang katawan ni Cristo ay pinasukan ng 
pinakamataas na Diyos (logos) ang tawag sa kanila ay “Cerinthians.” 
(“Adoptionists”). Hindi sila naniniwala sa pagkakatawang tao ng Diyos. 

4.  (5:13) Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y 
mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa 
pangalan ng Anak ng Dios. 

 
III.  Ang Estilo ng Sulat: 
 1.  Simple, Tapat, at parang larawan – Hebrew style. 

2.  Maraming parallels (magkapares): Ilaw at Dilim, Katotohanan at Pagkakamali; Pag-ibig at 
Poot; Buhay at Kamatayan; Pag-ibig sa Mundo o Pag-ibig sa Ama, Anak ng Diyos at Anak ng 
Diablo; Ang Paggawa ng Katuwiran o ang Paggawa ng Kasalanan; 

3.  Ipinapahayag (declarative) at ultima (final) ang mga pagtuturo. 
 

Katapusan: 
1.  Ang katotohanan ay si Jesu-Cristo ay Diyos na nagkatawang tao. (5:20) Mali ang mga 

Gnostics. Kailangan natin ng matatag na pagmamalasakit sa Panginoon at sa kapatiran. 
2.  Nais niya na siguraduhin ang kaligtasan ng mga nagbabasa, so maraming mga pagsusulit ang 

matatagpuan sa Unang Juan. Ito na sana ang basihan ng ating katiyakan, ang salita ng Diyos. 
AMEN! 


