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EXODO 12:13 
"ANG DUGO NG WALANG HANGGANG TIPAN" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Buong kagalakan kong ipapaliwang ngayon ang kahulugan ng bautismo ng mga anak ng mga 
mananampalataya, ang tinatawag na “infant baptism.”  Bagaman naniniwala tayo na itong biblikal 
na katotohanan ay malinaw at ipinapaliwanag ng payak sa Kasulatan, nalalaman din natin na ito ay 
bagay na pinagtatalunan sa iglesia ng ating Panginoong Jesu Cristo.  Sa araw na ito ay hangad nating 
magbigay ng patotoo tungkol sa kahanga-hangang katotohanang ito. 
 
Ang tubig ng Cristianong bautismo ay tanda ng, o kumakatawan, gaya ng alam natin, sa dugo ni Jesu 
Cristo, na tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan.  Ang tubig mismo ng bautismo ay hindi 
makapaglilinis ng mga kasalanan.  Ang tubig na ginagamit ay pangkaraniwang tubig.  Hindi ito tubig 
na ipinanalangin ng mga elder ng iglesia.  Ito ay tubig lamang.  Ang tubig na iyan ay kumakatawan o 
nagtuturo sa dugo ni Jesu Cristo na nabuhos sa krus.  Mababasa natin sa Mga Gawa 22:16 ang mga 
salitang ito na sinalita sa kababagong-loob na si Pablo:  “At ngayon, ano pang hinihintay mo? 
Tumindig ka at magpabautismo, at hugasan ang iyong mga kasalanan, na tumatawag sa kanyang 
pangalan.”  Si Pablo ay babautismuhan bilang tanda na ang kanyang mga kasalanan ay nahugasan 
na.  Sa tubig ng bautismo?  Hindi, bilang tanda ng dugo ni Cristo.  I Juan 1:7, “ang dugo ni Jesus na 
kanyang Anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan.”  Itinalaga ni Jesu Cristo ang tubig, 
iwinisik, bilang tanda at pangako na Kanyang hinugasan ang lahat ng mga kasalanan ng mga 
hinirang ng Dios. 
 
Ngunit ngayon ay itinatanong natin, Bakit mga bata?  Lalo na, Bakit babautismuhan ang mga anak 
ng mga mananampalatayang magulang?  Iyan ba ay isang uri ng paghahandog?  Kapangyarihan na 
bababa sa kanila?  Sinasabi ba natin na kapag sila ay nabautismuhan ay may mas mabuti siyang 
pagkakataon sa kaligtasan? O ito ay isang bagay na mapamahiing pinaniniwalaan ng mga Cristiano 
na magkakaroon sila ng kapangyarihan upang mailayo ang diablo sa kanilang mga anak? 
 
Hindi, ang sagot ay:  Dahil ibinuhos din ni Jesu Cristo ang Kayang dugo para sa mga sanggol ng 
Kanyang tipan kung paanong gayon sa mga may gulang sa tipang iyon.  Ang sagot ay:  ang tubig ng 
bautismo ay kumakatawan sa dugo ng walang hanggang tipan ng Dios.   
 
Sa krus ay inalis ni Jesu Cristo ang mga kasalanan ng lahat ng hinirang ng Dios.  Ang mga hinirang 
na ito, ayon sa mismong pangakong tipan ng Dios, ay ipinanganak sa mga anak ng mga 
mananampalataya.  Hindi esklusibo.  Iyan ay, ang mga taong hinirang ng Dios kung minsan ay 
nagmumula sa mga tahanan ng hindi mananampalataya.  At hindi lahat ng mga anak na ipinanganak 
sa mga mananampalataya ay kinakailangang hinirang.  Kundi ang katotohanan ay gumagawa ng 
kaligtasan ang Dios sa mga pamilya.  Ang Dios ay gumagawa ng kaligtasan sa henerasyon ng mga 
mananampalataya.  Ang bautismo ay tanda ng tipan ng Dios.  Ito ay tanda na inilapit tayo ng Dios sa 
bahay ng Kanyang pakikisama at pag-ibig sa pamamagitan ng naglilinis na dugo ng Kanyang Anak, 
at gagawin din Niya ang biyayang ito sa mga anak na ipinanganak sa mga magulang na 
mananampalataya.  Hindi tayo nagbabautismo, kung gayon, upang maligtas sila.  Kundi 
nagbabautismo tayo sapagkat sa krus ay binayaran ni Jesus ng sarili Niyang dugo ang lahat ng 
kasalanan ng Kanyang mga pinili, na Kanyang inililigtas din sa gitna ng mga anak ng mga 
mananampalataya.   
 
Ang sitas ng Kasulatan na nais kong gamitin sa natitira nating oras ngayon upang ilarawan ang 
katotohanan ng infant baptism ay Exodo 12:13.  Babasahin natin itong mga salita ni Moises sa 
mismong gabi kung saan ang Israel ay inilabas mula sa Ehipto.  Sabi niya, “Ang dugo ay magiging sa 
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inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan; kapag aking nakita ang dugo, lalampasan 
ko kayo at walang salot na papatay sa inyo, kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto.”  Ang 
ikasampung salot, ang kamatayan ng panganay, ay babagsak sa Ehipto.  Ipinahayag mismo ni 
Jehovah na maglalakad Siya sa mga daan ng Ehipto nang gabing iyon (hindi lamang ang Kanyang 
anghel).  Sinabi Niya, “Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing iyon at aking pupuksain 
ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao man at hayop.”  Ang Dios ay bumaba sa 
gitna ng mga tao na nabibigkisan ng tabak ng katarungan – upang pumaslang.  Subalit ang Kanyang 
mg anak ay naligtas.  Sapagkat Kanyang itinuro na sa ibabaw ng bawat tahanan nila, iyan ay, sa mga 
haligi ng bawat tahanan ng mga anak ni Israel, ipapahid nila ang dugo ng kordero na kanilang 
pinatay.  At sinabi Niya, “Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo.”  Ang bawat pamilya sa 
Israel ay kumuha ng korderong walang kapintasan.  Sinahod nila ang dugo ng korderong iyon sa 
isang palanggana.  At ang ulo ng sambahayan ay kumuha ng isang bungkos na isopo at itinubog sa 
dugong iyon at ipinahid ito sa mga haligi ng pintuan at sa itaas na poste ng pintuan.   
 
Iyon ay naglalarawan.  Ito ay larawan ng katotohanan na inialay ng ating Panginoong Jesu Cristo 
ang Kanyang buhay sa lugar ng Kanyang bayan.  Paghahalili – namatay Siya ng kamatayan na 
nararapat sa kanila.  At ginawa nga Niya sa krus.  Sa Kanyang kamatayan at dugo sila ay nalinis at 
napalaya.  Sila ay napatawad.  Subalit ang dugong iyon na Kanyang ibinuhos ay sakop hindi lamang 
ang mga may gulang na mananampalataya.  Iyon ay dugong nabuhos na sasakop sa mga 
sambahayan.  Gayundin ang mga anak na hinirang na ipinanganak sa mga tahanan ng mga 
mananampalataya ay sakop ng dugo ng walang hanggang tipan.   
 
Iyan ay napaka makapangyarihang tanda nang atasan ni Moises ang mga Israelita na pahiran ang 
mga haligi at ang itass na poste ng kanilang mga pintuan ng dugo ng kordero.  Iyon ay tanda na 
nagturo sa atin na tayo sa ating mga sarili bilang mga mananampalataya ay nararapat din sa walang 
hanggang kamatayan at kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan ayon sa katarungan ng Dios.  Si 
Faraon, na hari ng Ehipto, ay pinagmatigas ang kanyang puso.  Sa hinihingi ni Moises na hayaan 
niyang umalis ang bayan ng Israel, sinabi ni Faraon, “Sino ang Panginoon na dapat ko siyang 
sundin?”  Ang banal at matuwid na Dios na ibinuhos na ang siyam na mga salot sa Ehipto, ay 
ihahayag na, sa ikasampung salot, ang hatol na naghihintay sa lahat ng sumusuway sa Kanya.  Hindi 
lamang pisikal na kamatayan, kundi ang walang hanggang kamatayan na sinabi ni Jesus at ayon dito 
ang katawan at kaluluwa ay ihahagis sa impierno.  Ngunit ang Dios nang gabing iyon ay lumampas 
sa mga kubo at mga dampa ng mga anak ni Israel dahil nakita Niya ang dugo, ang dugong nagtuturo 
sa unahan sa dugo ni Jesu Cristo, ang dugo ng korderong panghandog. 
 
Minsan pa, iyan ay hindi dahil ang bayan ng Dios, ang Israel, ay iba kaysa mga Ehipcio.  Dapat nating 
tandaan na, sa ating mga sarili, bilang mga mananampalataya, hindi tayo naiiba.  Iyan ay ipinapakita 
sa katotohanang ang bayan ng Israel ay inilarawan sa Lumang Tipan bilang matigas ang ulo at 
mapagsalungat.  Sila man, ay tinanggihan si Moises noong una at ipapakita sa pamamagitan ng 
apatnapung taon sa ilang na sila ay bayan na naghimagsik at nakalimot sa Dios at nagnasa sa 
kanilang sariling mga kasalanan sa Ehipto.  Ang habag ng Dios ang gumawa ng buong kaibahan – 
ang habag ng Dios na pumili at magligtas – ang habag ng Dios na magbigay ng dugo na magtatakip 
sa kanila at magsasanggalang sa kanila mula sa kahatulan na parehong nararapat sa kanila.  
Samakatuwid, sa bautismo, na inaalalang ang bautismo sa tubig ay kumakatawan sa panghandog na 
dugo ni Jesu Cristo, sa kapangyarihan na magpatawad ng ating mga kasalanan, ipinahahayag natin 
na (1) ang ating mga kasalanan ay nararapat din sa walang hanggang kamatayan, katulad din iba.  
Ating ipinahahayag na tayo at ang ating mga anak ay ipinaglihi at ipinanganak sa kasalanan.  At, (2) 
ating ipinahahayag na naniniwala tayo sa mapagbiyayang paghalili, na ibinigay ng Dios ang 
Kanyang Anak upang gawing may kasalanan para sa atin (II Cor. 5:21), upang sa kanya tayo'y 
maging katuwiran ng Dios.  Hindi tayo naniniwalang may ginawang iba si Jesus kung saan sa isa o 
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ibang paraan ay may kaugnayan sa kaligtasan ng mga tao.  Kundi naniniwala tayong sa krus si Jesus 
ay tumayo sa lugar ng Kanyang bayan.  Dinala Niya ang kanilang kaparusahan at binigyang-
kasiyahan ang katarungan ng Dios laban sa kanilang mga kasalanan. 
 
Kaya, sa bautismo, ipinahahayag natin (3) na naniniwala tayong tayo ay ligtas kay Cristo, tayo ay 
natatakpan ng Kanyang dugo.  Sa ating sarili tayo ay magiging walang pananggol at lantad.  Ngunit 
sa ilalim ng pagtatakip ng dugo ni Jesu Cristo, hindi tayo mamamatay, kundi tayo ay mabubuhay. 
 
Iyan, sa gayon, ay isang napakalakas na tanda na ibinibigay ng Dios.  At iyan ay isang kahanga-
hangang ebanghelyo. Gayundin sa Cristianong bautismo ipinahahayag ng Dios sa pamamagitan ng 
ebanghelyo, “kapag nakita Ko ang dugo ni Cristo ay lalampasan ko kayo.”  Bigyang-diin natin iyan 
sandali, maaari ba?  Walang iba kundi ang dugo ni Cristo. 
 
May hangal kayang Israelita na nagsabi nang gabing iyon, “Maglalagay ako ng iba sa haligi ng aking 
pintuan – ng sariwang pintura.”  O, “maglalagay ako sa haligi ng aking pintuan ng mga alahas na 
ginto at pilak.”  O, “Dadalhin ko ang gawa ng aking mga kamay at maglililok sa mga haligi ng pintuan 
at ipapakita sa Dios ang kahanga-hanga kong mga kakayahan at kapag nakita Niya ang sariwang 
pintura at mga alahas na ginto at ang mga gawa ng aking kamay, lalampasan Niya ako at hindi ako 
hahatulan sa aking mga kasalanan.”  Masasabi kaya niya iyan?  Kung siya ay napakahangal upang 
sabihin iyan, ang panganay sa kanyang bahay ay namatay sana.  Walang anumang makapagliligtas 
kundi ang iwinisik na dugo ni Jesu Cristo!  
 
Mababasa natin sa I Corinto 3, “Sapagkat sinuman ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, 
maliban sa nakalagay na, na ito'y si Cristo Jesus.”  Mababasa natin sa Mga Gawa 4, “Walang ibang 
pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas.”  Hindi sa pamamagitan ng 
iyong mga gawa, hindi sa pamamagitan ng iyong mga luha, hindi sa pamamagitan ng iyong mga 
panalangin, hindi sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga namayapang mga banal, walang iba 
maliban sa dugo ni Jesus! Iyon lamang ang may kapangyarihan upang magligtas.  Ito ay lubos na 
sapat.  At gustung-gusto natin itong ipahayag.  
 
Ngunit kailangan nating magpatuloy.  Nais kong ipakita sa inyo na ang tandang iyan ng naglilinis na 
dugo ni Jesu Cristo ay ipinahid sa mga sambahayan.  Ito ay tanda ng tipan na ang dugo ni Jesu Cristo 
na inilalarawan sa bautismo ay ang dugo ng walang hanggang tipan (Heb. 13).  Ngayon, ano ang 
kahulugan niyan?  Iyan ay nangangahulugan na si Jesus ay nagdusa at namatay upang itatag ang 
sambahayan ng Dios.  Ang kaligtasan ay hindi lamang indibiduwal, bagay na walang kaugnayan, 
kung kaya’t ang bawat Cristiano ay parang isang ermitanyo, na nagsasarili.  Si Jesus ay namatay 
upang itatag ang bahay ng Dios, ang pakikisama ng Dios, ang pakikisama na ipagpapatuloy sa bawat 
henerasyon sa paraan ng mga magulang na nagtuturo sa kanilang mga anak sa mga katotohanan ni 
Jehovah.  Ang dugo ni Jesu Cristo ay ibinigay para sa tipan at, samakatuwid, para sa mga anak ng 
tipan ng Dios na ipinanganak sa mga mananampalataya.  Ang dugong iyan ni Jesu Cristo ay 
nagtatakip rin sa kanila.  Bagaman sila rin ay ipinanganak sa kanilang kasalanan at sasailalim sa 
lahat ng mga paghihirap, hanggang sa kahatulan mismo, gayunman ikinalulugod ng Dios na pumili 
sa kanila ng Kanyang sarili at takpan sila sa dugo ni Jesu Cristo.  At ang dugo, sabi ni Moises, Ang 
dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. 
 
Sa gayon ay tinuruan sila ni Moises na ilagay ito sa haligi ng kanilang mga pintuan, na tinatakpan 
ang lahat ng kasama sa bahay.  Hindi sinabi ng Dios, “Moises, kunin mo ang dugo at sabihin mo sa 
kanila na ipahid ito sa kanilang mukha o iguhit ito sa kanilang noo.”  Hindi nila taglay ang dugo sa 
tao kundi sa bahay.  May pagkakataon sa Lumang Tipan na ang dugo ng korderong panghandog ay 
inilagay sa indibiduwal – sa dulo ng kanang tainga o sa hinlalaki ng paa.  Ilalagay ito ng pari sa 
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kanyang sarili habang siya ay gumaganap sa ngalan ng taong-bayan.  Subalit dito ang dugo ng 
kordero ay nasa haligi ng pintuan ng sambahayan na nagpapakahulugan na sakop ang lahat.  Ibig 
bang sabihin na ang bawat isa sa mga kaanib ng bayan ng Israel ay tunay na naligtas sa dugo ni 
Cristo?  Ang sagot ay, Hindi.  Sa marami sa kanila, nabasa natin sa Kasulatan, ang Dios ay hindi lubos 
na nalulugod at sila ay napahamak sa ilang.  Bagaman sila ay dadaan sa dagat at sa gayon ay 
mababautismuhan, at uminom lahat ng tubig mula sa bato, marami ang nahulog sa pagnanasa at 
kawalang-pananampalataya at hindi pumasok sa kapahingahan ng Dios.  Bakit ang lahat ay 
natakpan gayong ang pantakip sa kaligtasan ni Cristo ay para lamang sa iilan?  Ang sagot ay:  nasa 
mga sambahayang iyon ang binhi ni Cristo.  Si Cristo ay naroon – ang mga hinirang.  Nakita ng Dios 
sa Israel ang mga anak ng pangako.  Pinakitunguhan Niya ang lahat sapagkat nasa kanila ang 
Kanyang bayan, dahil sa Kanyang tipan, sapagkat ipinakakahulugan ng Dios na dadalhin ang 
Kanyang mga hinirang mula sa mga anak na ipinanganak sa mga mananampalataya.  Ito ang 
katotohanan ng infant baptism. 
 
Ang infant baptism ay hindi nangangahulugan ng mas mabuting posibilidad ng kaligtasan kung ikaw 
ay ipinanganak sa tahanang sumasampalataya.  Hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng 
tumanggap ng bautismo ay kinakailangang tunay na mga anak ng Dios.  Ito’y nangangahulugan na 
ang dugo ni Cristo ay ang dugo ng tipan.  Ito’y nangangahulugan na ang Dios, ayon sa Kanyang 
pangako, ay ilalagay ang Kanyang mga anak sa pamilya ng mga mananampalataya.  Ibig sabihin ang 
Kanyang mga hinirang ay normal na ipanganganak sa mga tahanang sumasampalataya.  Para sa 
kanila ang dugo ni Jesu Cristo ay nabuhos.  Mayroon silang karapatan sa tanda nito na siyang banal 
na bautismo. 
 
Anong biyaya ito.  Anong habag ito.  Ang Dios ay nangakong gagawa ang kapangyarihan ng naglilinis 
na dugo ni Cristo sa mga pamilya ng mga mananampalataya na tinatahanan ng Espiritu ni Cristo, 
kung kaya’t sila ay magiging tapat at palalakihin ang kanilang mga anak sa daan ng tipan.  Ang 
kapangyarihang hugasan ang mga bata ay matatagpuan sa dugo ni Jesu Cristo.  Bilang mga 
magulang na sumasampalataya ipinahahayag natin na dinala natin sila sa buhay na ito na nababalot 
ng kasalanan, ipinaglihi sa kasalanan, katulad din natin.  Subalit ang Dios, ayon sa Kanyang 
mayamang habag, ay ibinigay ang Kanyang Anak para sa paglilinis ng aking mga kasalanan.  At 
sinasabi rin ng Dios sa Kanyang tipan, “Gagamitin kita bilang magulang na sumasampalataya.  At 
magmumula sa iyo ang aking mga anak, na binigyan din ni Cristo ng Kanyang dugo.  Ako’y magiging 
Dios sa iyo at sa iyong mga anak na susunod sa iyo sa kanilang henerasyon para sa walang 
hanggang tipan, upang maging Dios sa iyo at sa mga anak na susunod sa iyo.”   
 
Kapag narinig mo iyan, kung gayon, bilang magulang na mananampalataya, ikaw ay luluhod, 
sapagkat ang Dios ay nagsalita sa atin ng mga dakilang bagay.  At nangako Siyang gagawa rin sa 
ating mga anak, tatawagin sila sa pananampalataya at pagsisisi.  Itong lahat ay sa biyaya. 
 
Ngunit gayunman ikaw ay tutugon na may banal na pagsisikap.  Anong katapatan ang dapat 
sumaatin bilang mga Cristianong magulang upang mahalin ang ating mga anak kay Cristo at upang 
palakihin sila sa pangalan ng Panginoon.  Dapat natin silang ituro sa krus bilang buo nilang 
kaligtasan at tawagin sila upang magsisi at sumunod sa Panginoon.  At aalalahanin din natin na 
lahat ng ating pagpupunyagi bilang mga magulang upang ingatan at ipagtanggol at pangalagaan ang 
ating mga anak ay magiging walang kabuluhan.  Ito ay ang kapangyarihan ng dugo ni Jesu Cristo.  
Kapag nakita iyan ng Dios, kapag nakita Niya ang dugo na ibinuhos ni Cristo para sa lahat ng mga 
hinirang upang maging bahagi ng Kanyang tipan, sa gayon ay malalaman natin na walang anumang 
makakapasok upang mangwasak. 
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Kaya mayroon tayong katiyakan, dakilang katiyakan, sa bautismo.  Ang bautismo ay hindi lamang 
tanda kundi ang bautismo ay isa ring katiyakan, isang tatak.  Ang salitang “tanda” na ginamit ni 
Moises, “ito ay magiging tanda ng walang hanggang tipan,” ay tumutukoy din sa pangako ng 
katotohanan.  Ang bautismo ay hindi isang walang laman, walang halagang bagay, isang bagay 
lamang na ginagawa natin.  Kundi ang Dios, sa bautismo, ay matapat.  Tapat Siya sa Kanyang 
sinasabi.  Sabi Niya, “Ako’y  sumusumpa ng isang sumpa, Ako’y sumusumpa sa Aking sarili.  Kapag 
nakita ko ang dugo ni Cristo sa lahat ng sa Akin, lalagpasan ko sila.  Wala akong kahatulang nakikita 
sa kanila.” 
 
Hindi lamang ito isang bagay na katiyakan, kundi ito, samakatuwid, ay tawag din sa isang bago at 
banal na buhay.  Nang ipahid ng mga Israelita ang dugo sa mga haligi ng kanilang pintuan at sa itaas 
ng pintuan, ano ang kanilang sinasabi?  Sinasabi nila, “Ang mga taong nakatira sa bahay na ito ay 
magiging malaya.”  Sila ay naging mga alipin, ngunit ngayon sila ay tinubos sa dugo ng kordero.  Sila 
ay lalabas bukas mula sa pagkaalipin.  At ang matandang Faraon at ang buo niyang hukbo ay hindi 
sila mapipigil.  Iyan ang kahulugan ng dugo ni Jesu Cristo sa atin.  Iyan ang sinasabi ng iyong 
bautismo.  Tinatawag ka nito sa isang bago at banal na buhay upang masabi mo, sa mga salita ng 
Awit 116, “O Panginoon, ako'y iyong lingkod.  Iyong kinalag ang aking mga gapos mula sa hurnong 
bakal, kinakalag ang lahat ng gapos ng aking kasalanan, inililigtas ako mula sa tali, tinutubos ako at 
pinalalaya ako.”  Iyan ang ginawa ng dugo ni Cristo.  Tayo ngayon ay kabilang na sa ating tapat na 
Tagapagligtas, si Jesu Cristo.  Tayo ay Kanyang mga lingkod.  Hindi na tayo mga lingkod ng 
kasalanan upang gawin ang kalooban nito.  Hindi na tayo mga alalay ng sanlibutan.  Hindi na tayo 
mga alipin ng pagnanasa at lahat ng karumihan na nagpapagalit sa ating laman.  Kundi tayo ay 
malalayang lalaki at babae ng Panginoon.  Ang ating buhay ay para sa Kanya.  Ang ating katawan ay 
para sa Kanya sapagkat tinubos Niya tayo ng Kanyang dugo. 
 
Kung gayon, tayo ay tinawag upang lumakad sa liwanag.  Hindi natin dapat yurakan ang dugo ni 
Cristo.  Ang dugo na ipapahid ng Israelita sa mga haligi ng kanyang pintuan ay nasa mga gilid na 
haligi at nasa itaas na haligi, ngunit hindi sa bungad, hindi sa sahig.  Hindi nila lalakaran.  Hindi nila 
ito tatapakan.  Ang pagtapak sa dugo ni Cristo, ang ituring ang dugo ni Cristo na isang bagay na 
walang halaga, anong kaparusahan ang darating dahil diyan! Ang tapakan ang dugong iyon ay 
mangangahulugang, “Hindi ako interesado sa banal na buhay na ikinamatay ni Cristo upang 
matamo para sa akin.  Mas nanaisin ko pang nasa mga palasyo ng Ehipto at sa mga kasiyahan ng 
makasalanang sanlibutan.”  Huwag nawang ipahintulot ng Dios na sabihin natin iyan.  Sa halip, sa 
bautismo rin natin bilang mga Cristiano at sa bautismo ng mga sanggol ng mga mananampalataya, 
ipinahahayag natin na tayo ay pinabanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo.  Kaya, ninanais 
nating lumakad sa isang bago at banal na buhay sa pagsisisi at kabanalan, pananampalataya kay 
Jesu Cristo. 
 
Ipagkaloob nawa ng Dios sa iyo at sa akin na magtiwala sa dugo lamang ni Cristo.  Ito ay naglilinis 
ng ating mga kasalanan.  At ipagkaloob nawa Niyang makita natin na ang dugo ni Cristo ay ang 
walang hanggang tipan na nabuhos para sa mga mananampalataya at sa kanilang espiritual na mga 
anak na ipinanganak sa loob ng kanilang mga tahanan. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Dalangin namin na ito ay maging pagpapala sa aming mga puso.  
Amen. 
 


