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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Roma 6:3-4

"Ang Lakad Ng Nabautismuhan Sa Panibagong Buhay”

ni Rev. Carl Haak

  
Nabautismuhan ka na ba sa pangalan ni Jesu Cristo?

Kung gayon, ano ang kahulugan nito sa iyo?

Sa araw na ito, sa ating mensahe, nais nating magalak at yumukod sa kahanga-hangang katotohanan ng
Dios na itinuturo sa bautismong Cristiano.  Ang batayan ng ating mensahe ay ang Roma 6:3, 4 kung saan
ay mababasa natin:  “O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus
ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan?  Kaya't tayo ay inilibing na kasama niya sa
pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan; na kung paanong si Cristo ay muling nabuhay mula sa
mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayundin naman tayo'y makakalakad sa panibagong
buhay.”  

Si Pablo, sa Roma kapitulo 6, ay nagtuturo sa atin ng uri ng buhay na nagiging resulta ng
pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng biyaya; ang uri ng buhay na dumadaloy mula sa pagiging kaisa
kay Jesu Cristo; ang uri ng buhay na patungo sa langit, at ang uri lamang ng buhay na iyon.  

Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagtatanong (tanong na maaaring naitanong na sa kanya ng sanlibong
beses):  “Ano nga ang ating sasabihin?  Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay
sumagana?”  Sa Roma 5 malinaw na itinuro ni Pablo na tayo, bilang mga anak ng Dios, ay
pinawalang-sala, iyan ay, ginawang wasto sa Dios – naligtas – hindi sa batayan ng anumang gawa na
ginawa o magagawa natin, kundi tanging sa gawa ni Jesu Cristo sa krus.  Inilagay niya ito sa ganitong
paraan sa talatang 19:  “Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao [iyan ay si
Adan] ang marami ay naging mga makasalanan, gayundin sa pamamagitan ng pagsunod ng isa [iyan ay
si Cristo] ang marami ay magiging mga matuwid [o wasto sa Dios].”  Sa katunayan, nagpatuloy siya sa
pagsasabi sa mga talatang 20 at 21 na ang kautusan (ang Sampung Utos) ay pumasok upang ang
pagsuway (o kasalanan) ay dumami.  Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang
biyaya.  Upang, kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayundin naman ang biyaya
ay makapaghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa
pamamagitan ni Jesu-Cristo na Panginoon natin.”

Sinasabi doon ni Pablo na ang biyaya ay dumarami.  Ang biyaya ng Dios kay Jesu Cristo ay mas malaki
kaysa lahat nating mga kasalanan.  Madiin niyang itinuturo na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya.
Ano ang nakapag-aalis ng ating kasalanan at ginagawa tayong makatayo sa harap ng Dios?  Hindi ang
ating mga gawa, hindi anuman sa ating sarili, hindi anumang ginawa natin o magagawa natin o ginawa
o magagawa ng sinumang tao – wala kundi ang biyaya ng Dios, sa gawa ni Jesu Cristo, minsang isinagawa
sa krus ng Kalbaryo. 
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Ngayon sa ikaanim na kapitulo, hinaharap ni Pablo ang tanong na madalas na inilalagay sa kanya bilang
resulta ng pagtuturong iyon.  Itinatanong niya:  Paano tayo tutugon sa gayong kahanga-hangang biyaya
ng Dios?  Ano ang pakahulugan?  Ano ang sasabihin natin dito?  Magpapatuloy ba tayo, kung gayon,
bilang mga anak ng Dios, sa kasalanan upang ang biyaya ay sumagana?  Maaari ba tayong magpatuloy
sa kasalanan upang ang biyaya ng Dios ay dumami lamang?

Naroon ang malaking pagtutol sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya.  Ang pagtutol ay ito:  Kung
sinasabi mong ang kaligtasan ay ganap na sa pamamagitan ng biyaya ng Dios at hindi sa anumang
kakayahan ng tao, hindi ba iyan nagbubukas ng pinto sa buhay ng laganap na pagkakasala?  Sa
katunayan, hindi ba ito nag-aanyaya ng mas maraming pagkakasala, sapagkat kapag mas marami ang
kasalanan, mas marami ang dapat patawarin at mas higit (ito ang inaangkin) na mapagbiyaya ang Dios.
Ang pagdadahilang iyon ay nagtatago sa loob natin, sa kaibuturan ng ating makasalanang kalikasan.   Ang
makasalanang pagdadahilang iyon ay nagmumula mismo sa kalooban ng impierno.  Ito ang pag-iisip ng
diablo.  Ito ang sinusubukan niyang likhain sa ating puso at isip.  Sinusubukan niyang sabihin sa atin,
“Kung lahat ng iyon ay sa biyaya, ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, kung gayon tiyak na
makakapamuhay ka ngayon gaya ng gusto mo.  Walang mga bunga ng kasalanan.”   

At ang sagot ng Salita ng Dios (Rom. 6:2) ay:  “Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa
pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon?”  Kung saan ay sinasabi ni Pablo na ang
makasalanang pinawalang-sala, ang isang ginawang matuwid sa Dios sa pamamagitan ng biyaya at
naligtas nang ganap sa pamamagitan ng biyaya at pinatawad – yaong makasalanang pinawalang-sala ay
hindi maaaring mamuhay sa kasalanan.  Ang tanong ni Pablo, “Tayong mga namatay na sa pagkakasala,
paano nga tayong mabubuhay pa roon?” ay isang tanong na retorika.  Walang inaasahang sagot si Pablo.
Inilagay niya ang sagot sa tanong.  Ang mga tanong na retorika ay walang inaasahang sagot.  Sila ay
nagpapahayag.  Halimbawa, sa inyo na mga anak, sinasabi sa inyo ng Tatay ninyo, “Paano ninyo
mapapanatiling malinis ang inyong silid kung itinatapon ninyo ang mga damit ninyo sa sahig?”  O sinasabi
ng Nanay mo sa iyo (na kanyang anak na babae), “Paano mo aasahang maging palakaibigan ang mga tao
sa iyo kung hindi ka palakaibigan?”  Ngayon, kapag nagsasalita sila sa iyo nang ganoon, hindi sila
naghahanap ng sagot.  Sila ay nagpapahayag:  Hindi mo mapapanatiling malinis ang iyong silid kung ang
lahat ay nakakalat sa sahig.  Hindi ka magkakaroon ng kaibigan kung hindi ka palakaibigan.  Ang tanong
ni Pablo ay hindi naghahanap ng sagot.  Ito ay nagpapahayag.  At ang pahayag ay:  Hindi mo magagawa.
Kung ikaw ay mapagbiyayang naligtas at nakipag-isa kay Jesu Cristo na namatay para sa iyong mga
kasalanan, at kung ang katotohanang ito ay nabubuhay sa iyong kaluluwa, hindi mo magagawa.  Ikaw ay
patay, sabi ni Pablo:  “Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon?”
Namatay na sa pagkakasala.  Pansinin, hindi sinabi ng apostol na ang kasalanan ay patay na.  Ang
kasalanan ay buhay na buhay sa iyo at sa akin.  Kundi tayo ay namatay na sa kasalanan, iyan ay, ang
ating katayuan, ang ating pag-uugali sa kasalanan ay nagbago.  Namatay na tayo sa paghahari nito, sa
paglilingkod dito.  At ang mga taong namatay na ay hindi nabubuhay para sa kasalanan.

Pagkatapos, sa ating teksto sa bautismo, tinutukoy ni Pablo ang kaalaman na alam ng mga Cristiano na
sumasalungat sa kaisipan ng pamumuhay sa kasalanan – isang bagay na alam ng Cristiano na ginagawang
kasuklam-suklam ang pamumuhay sa kasalanan.  Sabi niya, “O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat
na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan?   Kaya't
tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan; na kung paanong si
Cristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayundin naman
tayo'y makakalakad sa panibagong buhay.”  Sinasabi ni Pablo “kapag ang patotoo ng iyong bautismo ay
narinig, kapag naunawaan mo kung ano ang kahulugan ng iyong bautismo (na ikaw ay nakipag-isa kay
Cristo at binuhay), kung gayon iyan ang mag-uudyok sa iyo upang mamuhay ng bago at banal na buhay.
Ang punto ng sitas ay ito lamang:  Ang lakad ng binautismuhan sa panibagong buhay.  
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Itinuturo ni Pablo na ang banal na bautismo, ang seremonya ng bautismo, ay naglalarawan sa katotohanan
na pinag-isa tayo ng biyaya kay Jesu Cristo.  Sabi niya, “O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na
mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan?”  Tayo ay
iniugnay kay Cristo.  Tayo ay isinama o pinag-isa kay Cristo.

Pansinin na ipinapalagay ni Pablo na lahat ng mga  Cristiano ay mababautismuhan at malalaman ang
kahulugan ng kanilang bautismo.  Ipinapalagay ni Pablo na ang bautismo ay isasagawa sa Cristianong
iglesia at ang mga Cristiano ay tuturuan ng kahalagahan ng kanilang bautismo.  Isinusulat ni Pablo ang
sulat na ito ng Roma sa mga mananampalataya sa Roma.  Hindi pa siya nakakapunta doon.  Nagsusulat
siya sa iglesia na binubuo ng mga nagbagong-loob:  may gulang, matatanda, mga kabataan, at mga bata.
At ipinapalagay niya na sila ay nabautismuhan.  Siya ay nagsasalita sa atin bilang mga
mananampalatayang pinawalang-sala kay Jesu Cristo.  Nagsasalita siya sa atin at sinasabi niya, “Ano nga
ang ating sasabihin? Tayo, na sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ay pinawalang-sala?  Magpapatuloy ba
tayo sa  pagkakasala?” At pagkatapos ay sinabi niya sa talatang 3:  “O hindi ba ninyo nalalaman na tayong
lahat na mga nabautismuhan….”  Kaya ang punto ay ito lamang:  Ipinapalagay niya na ang mga
mananampalataya at ang kanilang mga anak ay binautismuhan.  Sinasabi niya, “Magpapatuloy ba tayo,
bayan ng Dios: mga may gulang, mga bata, mga kabataan, ang iglesia, magpapatuloy ba tayo sa
pagkakasala?  Hindi, hindi natin magagawa iyan.  Bakit?  Iyan ay sasalungat sa kahulugan ng ating
bautismo.  Hindi,” sabi niya, “yaong mg nabautismuhan ay mauunawaan na hindi iyan maaari, na sila ay
magpatuloy sa kasalanan.  O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo
Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan?”  Kaya ipinapalagay niya na ang bautismo
ay naisagawa at karaniwang kaalaman na kung ano ang kahulugan ng bautismo.  Kayo ay tinuruan, sa
gayon, kung ano ang kahulugan nito.  Iyan ay pangunahin.  Ipinapalagay niya na ang tungkulin ng
Cristianong iglesia ay ituro kung ano ang kahulugan ng bautismo – hindi sa ilang paunang klase, hindi sa
isang “graduate-school” ng iglesia.  Kundi ito ang mga pangunahin.  Kayo ay nabautismuhan at dapat
mong malaman ang kahulugan ng iyong bautismo. 

Ang pangunahing katotohanan ng bautismo ay kinakatawan nito ang pakikipag-isa natin kay Jesu Cristo.
Sabi niya, “O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay mga
nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan?”  Tunay na bautismo, kung saan ang seremonya o
sakramento ng bautismo ay isang tanda, ang pirmihang pagbabago na ikaw ay inilagay sa biyaya ng Dios,
sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang Anak, kay Cristo, sa pakikipag-isa kay Cristo.  Ikaw ay nakiisa kay
Cristo.  Ang gamit ng salitang “bautismo” sa Kasulatan ay nagpapakita niyan.  Mababasa natin sa I Corinto
10:1,2:  “Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim
ng ulap, at silang lahat ay tumawid sa dagat, at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat.”
Nabasa mo doon:  “nabautismuhan kay Moises.”  Ano ang ibig sabihin niyon?  Iyon ay nangangahulugan
na sila ay iniugnay kay Moises.  Sa pamamagitan ng pagtawid sa Dagat na Pula sa tuyong lupa, sila ay
iniugnay kay Moises.  Ang mga Israelita ay nabautismuhan.  (Siyanga pala, hindi sila inilubog.  Hindi man
lang nga nabasa ang kanilang mga paa.   Ang mga nalubog lamang ay ang mga Ehipcio.)  Ngunit balik
sa sitas, ang daan sa pamamagitan ng Dagat na Pula ay pirmihang pagkakaugnay ng bayan ng Israel kay
Moises, ang larawan ni Cristo.  Dati, sila ay mga alipin sa Ehipto.  Sila ay nasa ilalim ng pagkabihag ni
Faraon.  Bumalik na lang sana sila at nanumpa ng katapatan kay Faraon.  Ngunit nang  dumaan sila sa
Dagat na Pula, iniwan na nila ang Ehipto at kinilala bilang nakipag-isa kay Moises sa paglalakbay sa
Canaan.  

Gayon ang ating teksto.  Tayo ay nabautismuhan kay Cristo, sa Kanyang kamatayan, sa Kanyang
pagkalibing, at sa pagkabuhay Niyang muli.  Kinakatawan ng bautismo ang katotohanan na dumating ang
biyaya ng Dios upang ihiwalay tayo sa sanlibutan, upang maiugnay tayo kay Cristo, kung kaya’t hindi na
tayo makakabalik.  Inalis na tayo sa daigdig ng paglilingkod sa kasalanan at ngayon ay kabilang kay Cristo.
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Isa pang sitas:  Galacia 3:27, “Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuhan kay Cristo ay ibinihis si
Cristo.”  Ibinihis si Cristo.  Isinuot mo sa iyong sarili si Cristo.  Ikaw na binautismuhan kay Cristo ngayon
ay kaugnay kay Cristo – kung paanong ang maliit na bata ay itinutulad ang kanyang sarili sa kanyang ina
kapag naglalaro siya ng bihis-bihisan sa damit ni nanay, o bilang mga sundalo na iniuugnay ang kanyang
sarili sa kanyang bansa kapag isinusuot niya ang damit na pang-sundalo, gayundin ang mga
binautismuhan kay Cristo ay nagkaroon ng tanda, nakilala bilang mga pinag-isa sa pamamagitan ng biyaya
kay Cristo, bilang mga namatay sa dating buhay na makasalanan at binago tungo sa panibagong buhay
kay Cristo, o inilagay kay Cristo, kaugnay kay Cristo sa bawat bagay.  

Ang tanong ay:  Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala?  Huwag nawang mangyari!  “O hindi ba ninyo
nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus!”  Ang kahulugan ng bautismo ay
idinugtong ka sa Cristong Tagapagligtas – inalis mula sa isang daigdig (kasalanan, ang paghahari ng
kasalanan) tungo sa pinagpalang daigdig (kapatawaran at ang paglilingkod sa Dios).

Unawain na ang bautismo, kung gayon, ay hindi parang pagiging kaanib kay Jesu Cristo.  Kung ikaw ay
nabautismuhan, wala kang kalahating katayuan sa pagitan ng sanlibutan at ng iglesia.  Hindi!  Ang
katotohanan ng bautismo ay ang taong ito ay iniugnay kay Cristo.

Ang tanong ay ito:  Kanino ka nakaugnay:  sa sanlibutan? o kay Cristo?  Nang tumayo ang Israel sa
kabilang panig ng Dagat na Pula, napakalinaw kung saan sila nakatayo.  Sila ay nakaugnay kay Moises.
Sila ay papunta na sa Canaan, hindi na bihag sa Ehipto.  Kaya gayon din ang mga nabautismuhan.
Napakalinaw kung saan sila nakatayo.  Sila ay nakatayo kasama ni Cristo.  

Ngayon dapat nating maunawaan na ang katotohanang ito ng pagiging kaisa kay Cristo ay hindi isinagawa
ng mismong sakramento ng bautismo.  Kundi ang sakramento ng bautismo ang tanda at pangako ng
isinasagawa ng Espiritu Santo kapag pinag-iisa Niya tayo  kay Cristo.  May malaking di-pagkakaunawaan
dito.  Ang sakramento o ang seremonya ng bautismo ay walang kapangyarihan sa sarili nito upang
pag-isahin tayo kay Cristo.  Ito ay isang tanda.  Ang sakramento ay hindi nagbibigay-bisa sa ating
pagkikipag-isa kay Cristo kundi isang tanda ng ginagawa ng biyaya ng Dios.  Ang sakramento ay hindi
kasangkapan upang idugtong tayo kay Cristo.  Ito ay simbolo na ang pagbabago lamang ng Espiritu Santo
ang makakagawa niyan.  Ang sakramento ng bautismo, syempre, ang mahalaga na niloob na ibigay sa atin
ni Cristo, na Kanyang mga anak, isang tandang nakikita at pangako ng espiritual na katotohanan na
pinag-isa Niya tayo sa Kanya.  Ngunit ang sakramento sa sarili nito ay walang kapangyarihan upang
isagawa ang pag-iisang iyon. 

Kaya, samakatuwid, hindi tayo nagmamalaki sa sakramento.  Hindi natin sinasabing wala tayong dapat
ipag-alala dahil ang tubig ay iwinisik, o ibinigay sa akin.  Hindi, kundi sinasabi natin, ako ay kay Cristo.
Lumalakad ako sa panibagong buhay.  Sa biyaya ng Dios ako ay naging isa kay Cristo, at si Cristo ay
nagbigay sa akin ng tanda at pangako ng pinagpalang katotohanang iyon:  Cristianong bautismo. 

Ang ipinahihiwatig ng iyong bautismo ang pinakamalalim na bagay na maaari mong isipin.  Ito ay
nangangahulugan na ngayon ikaw ay patay na sa buhay na makasalanan at buhay na sa Dios.  Sa mga
salita ng talatang 11 ng Roma 6:  “Gayundin naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na
sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Dios kay Cristo Jesus.”

Ituring, isaalang-alang, pag-isipan.  Ikaw ay nabautismuhan kay Cristo.  Ano ang kinakatawan niyan?
Kinakatawan nito ang espiritual na katotohan na pinag-isa ka ng Espiritu kay Jesu Cristo, iniugnay ka sa
Kanya sa panahon at walang hanggan.
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Ikaw ay iniugnay kay Cristo.  Ano ang ipinarito Niyang gawin?  Pumarito Siya upang mamatay sa krus para
sa kasalanan.  Siya ay inilibing.  Bumangon Siya sa ikatlong araw.  At lahat ng ito ay ginawa Niya upang
palayain tayo mula sa kahatulan at sa paglilingkod sa kasalanan, mula sa sala at sa paghahari ng
kasalanan.  Ang mabautismuhan kay Cristo ay nangangahulugang ikaw ngayon ay patay na sa kasalanan.
Ang sala nito ay inalis?  Oo, ngunit ang iyong katayuan sa kasalanan, ang iyong relasyon sa kasalanan,
ay nabago na magpakailan man.  Ang mapabilang kay Cristo ay nangangahulugang ang iyong relasyon
sa kasalanan ay nabago na magpakailan man.  Wala ka na sa panig ng kasalanan.  Hindi ka na nito may
pagnanais na kakampi.  Mayroong pangunahing pagbabago.  Ikaw ay patay na dito.  Hindi ka na
makakabalik sa dating relasyon na ipinamuhay mo.  Ang kahulugan ng bautismo ay, dahil tayo ay kaisa
kay Cristo, ang dating relasyon natin sa kasalanan ay patay na at tayo ngayon ay buhay na sa Dios.
Nagkaroon, kung gayon, ng malalim na pagkasira sa paghahari ng kasalanan.  Iyan ang ipinahihiwatig ng
bautismo. 

Kaya, sabi ng apostol, tayo ay nakatali kay Cristo sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan.  Tayo ay
nalibing kasama ni Cristo.  Sinasabi niya na ang bautismo ay tunay na tulad ng paglilibing.  Ang paglilibing
ay di-mababago.  Pirmihang inilalagay ng paglilibing ang taong namatay sa labas ng mundong ito.
Tinitingnan natin ang patay na katawan ng mahal natin sa buhay.  Nagdadala tayo ng mga bulaklak.
Naroon ang katawan.  Ngunit pagkatapos ang katawan ay inililibing.  Inilalagay ito sa lupa at tinatabunan
ng lupa.  Hindi na ito makakabalik sa buhay na ito. 

Nais bigyan-diin ni Pablo ang pagka-hindi na mababago ng pagkaalis natin mula sa paghahari ng kasalanan
tungo sa pinagpalang pamumuno ni Cristo.  Hindi ka lamang namatay sa kasalanan kundi, kay Cristo, ikaw
ay nalibing dito.  Hindi ka na makakabalik, kusang-loob, sa paglilingkod sa kasalanan.  Ah oo, nariyan ang
kasalanan.  Nakikipaglaban pa rin ang kasalanan.  Inaatake pa rin ng kasalanan ang ating laman.  At
nahuhulog tayong may kahangalan.  Subalit kay Cristo ang dating relasyon ay nawasak.  Tayo ay nalibing
kay Cristo.  Iyan ang pakahulugan ng bautismo.  Tayo ay buhay sa Dios.

Sa palagay mo ba ang iyong bautismo ay talaga namang di-mahalaga?  Naiisip mo ba iyan
paminsan-minsan?  Sinasabi mo ba, “Ah oo, sinasabi ng aking pamilya na binautismuhan ako nang maliit
pa akong bata.”  Sinasabi ng Salita ng Dios na ang bautismo ay tanda at pangako sa mananampalataya
na di-mababagong pinag-isa ako ng Dios, iniugnay ako, kay Jesu Cristo.  At ihiniwalay ako ng Dios mula
sa buhay na bihag ng kahangalan ng di-pinagsisisihang kasalanan.  At ngayon, di-mababagong
ipinagkaloob sa akin ng Dios ang mabuhay kay Cristo. 

Marahil sa panahon ni Pablo ang tingin sa bautismo ay mas mahalaga, mas madula, kaysa sa tingin natin
ngayon.  Isipin mo, kung nais mo, na ikaw ay nasa Saudi Arabia o Pakistan o Iraq, at ikaw ay
binautismuhan doon.  Anong magiging kahulugan sa iyo kung gayon kung ikaw ay inalis, sa biyaya ng
Dios, mula sa pagkabihag ng maling relihiyon sa mga bansang iyon at dalhin sa Cristianong iglesia upang
makapakinig ka ng mga pangangaral.  Marahil ay nakikita ka ng iba na dumadalo sa mga Pag-aaral ng
Biblia, nakikisama sa ibang mga Cristiano, at nakakasama ang ministro sa inyong bahay.  At pagkatapos,
kung ikaw ay nabautismuhan, ang iyong bautismo ay mauunawaan na malinaw na kapahayagan na ikaw
ngayon ay tapat na sa Hari ng mga hari, si Jesu Cristo, higit sa sinuman, anuman ang maging kalalabasan.
Gayundin sa panahon ni Pablo, ang bautismo ang kapahayagan:  si Cristo, hindi si Cesar. 

Marahil ngayon ang malalim na kahalagahan ng bautismo ay malabo.  Subalit hayaang gisingin tayo ng
Salita ng Dios.  Ang bautismo ay kasing-dula ng Dagat na Pula.  Iyon ay madula.  Ang mga taong dumaan
ay nabuhay.  Sila ay nahiwalay magpakailanman mula sa pagkabihag sa Ehipto.  Gayundin kadula ang
ating bautismo.  Ang layunin ng ating bautismo:  upang lumakad tayo sa panibagong buhay.
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Ang paglakad natin, napakasimple, ay ang ating buhay habang ipinamumuhay natin mula sa ating puso.
Lumalakad tayo sa panibagong buhay ni Jesu Cristo – ang muling pagkabuhay na buhay ni Cristo.

Anak ng Dios, alam mo ba ang kahulugan ng iyong bautismo?  Ang bautismo ang pinakamalalim at
pinagpalang katotohanan.  Kinakatawan nito sa iyo ang katotohanan na ang biyaya ng Dios, sa
pamamagitan ng Kanyang  Espiritu, ay pinag-isa ka sa buhay na Panginoon na hindi lamang binayaran ang
iyong sala kundi giniba ang gapos at ang selda ng kasalanan at ngayon ay nabubuhay sa iyo upang ikaw
ay mabuhay para sa Kanya.

Ang dakilang katunayan ng iyong bautismo, ng katotohanan nito, ay ito:  pagkakalooban ka ng Dios ng
araw-araw na pagsisisi – upang makilala ang iyong kasalanan, upang kapootan ang iyong kasalanan,
upang layuan ang iyong kasalanan, at upang makatagpo ng di-masukat na kagalakan ng pamumuhay kay
Cristo.

Pagpalain ng Dios ang Kanyang Salita sa ating mga puso.

______________________________________________________

Ama sa langit, salamat po sa Iyong Salita, at muli hinihiling namin ang pagpapala nito sa aming mga
kaluluwa.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


