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Title: Unibersidad ng Christianismo 

Text: 1 John 2:12-14 “I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. (v.13) I write unto you, fathers, because ye have known him that is 

from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father. (v.14) 

I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of 

God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.” 

 Pagsasalin: Isinulat ko sa iyo, maliliit na bata, sapagkat ang iyong mga kasalanan ay pinatawad ka dahil sa kanyang pangalan. (v.13) Isinulat ko sa inyo, mga ama, 

sapagkat kilala ninyo siya na mula nang pasimula. Isinulat ko kayo, mga kabataang lalaki, sapagkat nadaig ninyo ang masasama. Isinulat ko kayo, mga bata, sapagkat 

kilala ninyo ang Ama. (v.14) Isinulat ko sa inyo, mga ama, sapagkat kilala ninyo siya na mula pa sa simula. Isinulat ko sa inyo, mga binata, sapagkat kayo ay malakas, at 

ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo, at inyong nadaig ang masasama. 

“Little Children” – New Disciples “Young Men” – Continuing Disciples “Fathers” – Discipling Disciples 

• Your sins are forgiven you (v.12) 

• For His names sake (v.12) 

• Ye have known the Father (v.13) 

• Ye have overcome the wicked one. (v.13) 

• Ye are strong (v.14) 

• The word of God abideth in you (v.14) 

• Ye have overcome the wicked one. (v.14) 
 

• Ye have known Him that is from the beginning. 
(v.13) 

• Ye have known Hi that is from the beginning. (v.14) 

 

Panimula: 
 1.  Itong seksyon ay patungkol sa mga ilang ranko ng Unibersidad ng Christianismo. 
 2.  Hindi lahat ng mga Christiano ay pantay o pareho sa kalagayan at tangkad. 
 3.  Dahil iba-iba ang kalagayan ng mga alagad ng Diyos dapat bigyan natin pansin ang mga tungkulin ng bawat isa. 

4.  Ngayon na ito ay nakasaad, meron naming mga principyo at katotohanan na karaniwan sa lahat ng mga Christiano kahit na ano man 
ang kalagayan o antas nila sa kanilang pagiging disipolo ni Christo. (ex. ang pag-ibig ng Diyos; ang batas ng pag-ibig, pagtanggap ng 
Salita ng Diyos – “Isinulat ko sa iyo” – ang salita ng Diyos ay kinasihan at pinapanatili ng Diyos para sa lahat ng mga disipolo). 

 
I.  Bagong Disipolo: 
 1. Dapat malaman nila ang patungkol sa kapatawaran ng kanilang mga kasalan. Ito ay nagreresulta ng kaginhawaan at katiyakan. 
 2. Ang kapatawaran ng kasalanan ay dahil sa pangalan ng Panginoon o para sa kaluwalhatian ng Diyos. (Eph. 4:32;  

3. Nararapat lamang na kilalanin ng mga bata ang kanilang ama, ganito rin ang mga bata kay Christo. Karapat dapat lamang na kinikilala 
ng mga bagong disipolo ang Diyos Ama. 

II.  Mga Napapatuloy na Disipolo: 
 1. Makikita natin ang kanilang maningning na tagumpay laban sa Masama (the Wicked One = Satanas). (Matt. 13:19, 38; 1 Jn. 2:13,14) 
 2. Sila ay mayroon pagbabantay, o pangangalaga o pag-iingat ng kanilang sarili. Sila ay malakas. (Eph. 6:10; 2 Tim. 2:1) 
 3. Meroon silang kaalaman o pag-kakilala sa Salita ng Diyos. (Heb. 8:11) 
III.  Mga Disipolong nag-didisipolo ng iba: 
 1. Ang mga ama sa pananampalataya ay may kaalaman at karanasan. 
 2. Alam nila ang Diyos na mula pa sa simula. (Rev. 1:8; 22:13) 


