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Pamagat: Ang Batas ng Pag-ibig at Liwanag 
 
Texto: 1 Jn. 2:10 “He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling 

in him.” 
 Pagsasalin: Siya na umiibig sa kaniyang kapatid ay nananatili sa liwanag, at walang anumang 

pagkakataon ng katisuran sa kaniya (1 Juan 2:10) 
 
Panimula: 
 1.  Love is timeless. Ang pag-ibig ay walang hanggan. 
 2.  Dito tinawag ni Juan na ang pag-ibig ay parehong luma at bago. 

A.  Luma dahil ito ay ang  “overarching principle” magmula pa sa umpisa, galing sa Diyos. 
Ang mga doktrina o turo ng Diyos ay hindi mga bagong bagay (novelty – Gnostics). 

B.  Bago dahil tinawag itong bago ng Panginoon (Jn. 13:34; Tinuruan tayo ng bagon 
paggamit ng batas ng pag-ibig, mahalin natin ang kapuwa at pati narin ang ating 
mga kaaway). Ito rin ay bago sapagka’t isinulat ito sa puso (Exo. 31:18; 2 Cor. 3:3). 

 3.  Susuriin nating ngayon ang batas ng pag-ibig at liwanag. 
 
I.  Ano ang pinatutunayan ng pagmamahal ng kapatiran? 
 A.  “Nananatili [Nananahan o namumuhay]sa liwanag” (v.10a). 
  A.1.  Si Jesus ay ang liwanag (Jn. 1:4,5; 8:12; 12:35,36; Isa. 9:2) – 1 Jn. 2:8 “in him.” 
  A.2.  Ang mga Christiano ay para narin liwanag (Matt. 5:14; Phil. 2:15). 
 B.  Hindi tayo magiging “katitisuran” (v.10b). 
  B.1.  Hindi tayo magiging dahilan ng pagkakasala ng iba. 
  B.2.  Katitisuran – scandal. – buhay na hindi naaayon sa Banal na Kasulatan. 
  B.3.  Wag natin hikayatin sa mali o sa kasalanan. 
  B.4.  Wag natin tanggalin sa tamang daan o sa katotohanan. 

C.  Manatili tayo sa kapangyarihan (pamamahala) at gabay nitong ilaw ng Diyos. – kasalukuyang, 
aktibo, at ipinapahiwatig na tayo ay namamalagi sa liwanag. 

 
II.  Ano ang pinatutunayan ng pagpoot o pagkamuhi ng kapatiran? 
 A.  Siya ay namamalagi sa kadiliman (v.9). 

B.  Siya ay lumalakad sa kadiliman, at hindi alam kung saan papunta dahil ang kadiliman ay 
bumulag sa kaniya. (v.11). (tingnan rin ang Jn. 12:35) 

C.  Ito ay katangian ng hindi ligtas: 
 C.1.  Isa. 59:10 – ang buhay na palaging tisod at hindi nakikita ang layunin ng Diyos. 
    (Nangangapa sa bakod parang bulag, parang walang mga mata.) 
 C.2.  Job 37:19 – ito ay buhay ng kamangmangan at kamalian. 
    (dahil sa dilim, hindi namin maayos ang aming usapin) 
 C.3.  Col. 1:13 – ito ay ang kapangyarihan at kaharian ni Satanas. 
    (kapangyarihan ng kadiliman😉 
 C.4.  Matt. 22:13 – ito ay ang patutunguhan ng lahat ng na sa kadiliman. 
    (kadiliman sa labas, pagtangis at pagngangalit ng mga ipin) 

Katapusan: 
 1.  Ang pag-igib ay isa sa mga bunga ng Banal na Espirito sa buhay ng Christiano. (Gal. 5:22). 
 2.  Si Jesucristo ay ang ating Dakilang Tagapagturo ng pag-ibig. (Jn. 15:35). 
 3.  Ang tunay na pag-ibig ayon sa salita ng Diyos, ay sakripisyo. 

4.  Hindi pa masyadong matagal na ang nakalipas nang si Juan ay tumatawag ng apoy mula sa 
langit upang ubusin ang mga ignorante na mga Samaritano. (Lk. 9:54). Pero ngayon iba na 
siya, iba ang kaniyang ugali dahil kay Cristo. 

5.  Lahat ng mga anak ng Diyos, yun mga alagad ni Cristo, ay magpatuloy na manatili sa kaniya 
upang malamin rin natin ang buhay at batas ng pag-ibig at ilaw, at nawa palitan tayo at 
baguhin tayo na tulad ng kanyang wangis. 


