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Pamagat: Etika ng Mga Christiano 
 
Texto: 1 John 2:3-6 “(v.3) And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. 

(v.4) He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in 
him. (v.5) But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected: hereby know we 
that we are in him. (v.6) He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he 
walked. 

Pagsasalin: (v.3) At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin 
ang kaniyang mga kautusan. (v.4) Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng 
kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; (v.5) Datapuwa't ang 
sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng 
Dios. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya: (v.6) Ang nagsasabing siya'y nananahan 
sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. 

 
Panimula: 
 1.  Ang tamang pagkakilala sa Diyos, ay ang sumunod sa kanyang mga utos. 

2.  John continues to expose the difference between profession and possession. 1:6 – if we say 
we have fellowship with Him but walk in darkness.; 1:8 – if we say that we have no sin; if we 
say that we have not sinned. Ngayon dinagdagan in Juan ang v.4 – He that saith, “I know 
Him”… at v.6 He that saith he “abideth in Him.” 

3.  Maganda na may testimony (or propesyon) ang tao, pero hindi propesyon ang dapat nating 
hanapin. Kailangan meroon silang ebidensya o katunayan or katibayan ng buhay at puso. 

4.  Bininigyan tayo ng mga higit pang mga ebidensya sa 2:3-6 na pinagaaralan natin ngayon. 
 
I.  Tinutupag nating ang Kanyang mga Kautusan: (v.3) 
 A.  Mayroon pong etikal na pamantayan ang mga Christiano. 

B.  Ang pagsunod natin sa mga kautusan ng Panginoon ay hindi basehan or dahilan ng ating 
pagiging ligtas o nang kaligtasan. (Kung ligtas tayo sa gawa ng batas, ito po ay “legalism.”) 

C.  Pero tayo po ay sumusunod sa mga utos ng Diyos bilang bunga ng pananampalataya natin sa 
Panginoon. Tinutupad natin ang kanyang mga kautusan sapagka’t iniligtas na niya tayo at 
binigyan niya tayo ng bagong katangian or pagkatao. 

D.  Mayroong dalawang kanal sa magkabilang panig na dapat nating iwasan: 
 D.1. “Anti-nomianism” – anti, against; nomian, law. Walang batas. (Mk. 12:30-31). 

D.2. “Legalism” – maari nating purihin ang ating sarili dahil sa ating pagkamasunurin. (Gal. 
2:16). 

 E.  Ang pagsunod sa kanyang mga kautusan ay ang kanyang hinahanap. (Jn. 14:15; 15:10). 
 
II.  Ang Pagibig ng Diyos ay Napasakdal: (v.5) 

A.  Ang pag-ibig ay ganap sa pamamagitan ng pagsunod.  
B.  Hindi sapat ang karunungan o katalinuhan ng tao Kapag walang pagtutupad sa mga utos ng 

Panginoon. 
C.  Habang sinisikap natin na sundin ang Diyos, ang ating pagibig sa Diyos ay lumalalim. 
D.  Ang karunungan ang siyang nagpapaalaala sa pagibig, at ang pagibig ay nagpapalakas o 

nageengayon sa atin na gawin ang mga kautusan ng Diyos. 
 
III. Lumakad Tayo Kung Paano Lumakad si Jesus: (v.6) [ang lakad ay nangangahulugan ng pamumuhay] 

A.  Kung ano ang mga nakikita natin sa pagaaral ng Salita ng Diyos patungkol kay Jesucristo, ito 
ay dapat nating gayahin at ilagay sa ating buhay. (Jn. 13:15 example of service and humility; 
1 Pet. 2:21). 

B.  Jesus’ example is that of absolute obedience (ganap na pagsunod). Heb. 10:6-7. 


