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Pamagat: Propesyon ng Bibig Kumpara sa Pagkakaroon ng Buhay 
 
Texto: 1 John 1:5-7 “This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that 
God is light, and in him is no darkness at all. (v.6) If we say that we have fellowship with him, and walk in 
darkness, we lie, and do not the truth: (v.7) But if we walk in the light, as he is in the light, we have 
fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.” 

Pagsasalin: (v.5) At ito ang pasabing aming narinig sa kaniya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang 
Dios ay ilaw, at sa kaniya'y walang anomang kadiliman. (v.6) Kung sinasabi nating tayo'y may 
pakikisama sa kaniya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo, at hindi tayo 
nagsisigawa ng katotohanan: (v.7) Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang 
nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesu-Cristo na 
kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. 

 
Panimula: 

1.  Karaniwan sa Bible na inilalagay ang liwanag at kadiliman para sa kabanalan at kasamaan. (Lk. 
16:8; Rom. 13:12; Eph. 5:8; 1 Thess. 5:5). 

2.  Ang ibig sabihin ng mga versiculo na ito ay, kung mayroon mga nagsasabi na sila ay Kaibigan 
ng Diyos, mga nakatanggap ng banal at mga biyayang impluwensya sa Kaniya, pero 
nabubuhay sa kabaluktutan o kadiliman, sila ay sinungaling, at ang kanilang mga gawa ay 
kasinungalingan at hindi tapat. 

3.  Ang kakanyahan ng Christianismo – “ay pakikisama sa Kaniya (sa Diyos)” – fellowship with him. 
 
I.  Mga Nagsasabi na sila ay Christiano pero sa salita ito lamang: “If we say” – profession. 
 1.  Naglalakad sa kadiliman 
 2.  Sinungaling, katulad ni Diablo, Jn. 8:44. 
 3.  Hindi gumagawa ng katotohanan 
 4.  Matt. 7:21; Lk. 6:46; James 1:22. 
 5.  Yung mga Gnostics ay mahihilig sa secreting kaalaman. Pero, walang secreto sa Panginoon. 
 
II. Mga Naglalakad sa liwanag: 
 1.  Nabubuhay sila na may kasamang kabanalan at kalinisan. Lakad – maypagpapatuloy. 
 2.  Tinatanggap nila ang katotohanan 
 3.  May tunay na kagalakan at kaginhawaan ng Panginoon (Ps. 94:19) 
 4.  Lumalakad tayo sa liwanag ng Diyos 
 5.  Mayroon tayong pakikisama sa lakad ng pananampalataya. 
 6.  Ang dugo ng Panginoon ay tumatanggal ng ating mga kasalanan (Eph. 1:7; Heb. 9:17; Rev. 1:5) 
 
Katapusan: 
 1.  Kailangan makita natin na iba ang Christianismo ng bibig at iba rin ang nakikita sa buhay. 

2.  Ang pagpapakabanal ng mga tunay na anak ng Diyos ay sa pamamagitan ng dugo ni Jesu 
Cristo. 

3.  Ang dalangin ko ay makita ninyo ang liwanag ng kalulwalhatian ng Diyos sa mukha ng 
Panginoong Jesus. Na ikaw ay tunay na umasa sa Kaniya at magkaroon ng pakikisama kay 
Jesus, at sa pamamagitan ng Kaniyang dugo, ay malinis sa lahat ng mga kasalanan.  

4.  Pagpalain ka ng Diyos dahil kay Jesus. 
 


