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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Corinto 10:1-2

"Pagtawid Sa Dagat Na Pula”

ni Rev. Carl Haak

  
Kung nakapakinig ka sa pagsasahimpapawid noong nakaraang linggo, maaalala mo na tiningnan natin ang
katotohanan sa bautismo.  Ano ang kahalagahan ng bautismo, ayon sa Biblia?  Nalaman natin mula sa
Salita ng Dios na ang bautismo, una sa lahat, ay isang magandang tanda sa atin at pangako mula sa Dios
na ang lahat ng kasalanan natin ay nahugasan sa dugo ni Cristo.  Sa mananampalataya, ang bautismo ay
kumakatawan sa paglilinis sa mamahaling dugo ni Jesus.  

Ngunit nakita natin, mula sa Salita ng Dios, na ang bautismo ay may higit pang kinakatawan.  Kinakatawan
din nito ang pagkahiwalay mula sa kasalanan.  Ito ay nangangahulugan na ang isa ay dinala sa
mapagbiyayang tipan sa Dios, at sa tipan na iyon ay nabubuhay at lumalakad at nakikipag-usap bilang
kaibigan ng Dios.

Ito, na ang bautismo ay tanda ng bago at banal na buhay, ang turo ni apostol Pablo (ng Espiritu Santo)
sa Salita ng Dios sa I Corinto 10:1, 2.  At ang katuruang iyan ang nais nating maunawaan ngayon.
Mababasa natin:  “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.”  

Itinuturo doon ni apostol Pablo na ang bautismong biblikal ay naglalarawan sa mananampalataya na tayo
ay pinalaya mula sa buhay na makasalanan, mula sa pagkabihag ng kasalanan, tungo sa buhay ng
pananampalataya at pagsunod.  At tayo ay ihiniwalay mula sa laman na umaalipin tungo sa kalayaan ni
Cristo.  Ito ang inilalarawan ng bautismo.  Sa bahaging ito ng sulat, binabalaan ni Pablo ang mga
mananampalataya laban sa pagiging walang sigla sa espiritual, laban sa espiritual na pagwawalang-bahala.
Alam na alam ng mga taga-Corinto na sila ay pinalaya ni Jesu Cristo mula sa kahatulan ng kanilang mga
kasalanan.  Subalit sila ay nagwalang-bahala.  Sila ay nagpakasasa sa kanilang makasalanang kalayawan
at hindi tinalikdan ang kanilang mga kasalanan alang-alang kay Cristo.  Kung kaya ang apostol, sa huling
bahagi ng kapitulo 9, gamit ang mga larawan sa pagtakbo ng isang takbuhin o pakikipaglaban sa isang
suntukan, ay sinasabi sa kanila (at sa atin) na ang buhay Cristiano ay hinihingi ang nakatuon,
nakakapagod, espiritual na pagpapakahirap, kabilang na ang pagtanggi sa sarili.  Ang buhay Cristiano ay
hindi mapagpalayaw na asal, kundi marubdob, nakatalagang pagpupunyagi upang mabuhay ng bago,
banal na buhay, upang maging tulad ni Cristo.  

Pagkatapos ay nagpatuloy ang apostol sa kaisipang iyon sa ikasampung kapitulo, at sinundan niya ang
kaisipan na, kung ang panlabas na mga sagisag ng Cristianismo ay naipahayag sa isang tao, kung gayon
kahit paano ang lahat ay mabuti.  Sabi niya, “Hindi, ang mga panlabas na sagisag na iyon ng bautismo
at ang Banal na Hapunan ay tunay na mahahalagang bagay sa anak ng Dios, kundi sila ay nakaturo sa
espiritual na katotohanan.  Hindi sila dapat tanggapin lamang bilang panlabas na tanda na ang lahat ay
mabuti at hindi na mahalaga ang kalagayan ng isang puso.”  Ang apostol ay nagtuturo na ang mga bagay
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na iyon ay tumatawag sa atin sa isang bago at banal na buhay.  

Sabi niya, “Ayaw kong kalimutan ninyo, ayaw kong hindi ninyo malaman, na ang ating mga ninuno (ang
espiritual nating mga ama – ang mga anak ni Israel) ay binautismuhan.”  Ngunit gayunman nagpatuloy
siya sa pagsasabi sa talatang 5:  “Subalit hindi nalugod ang Dios sa karamihan sa kanila, sapagkat sila'y
ibinuwal sa ilang.”  Sila ay nagnasa at nagbulung-bulungan at tinukso nila ang Dios, patuloy niyang sabi
sa ikasampung kapitulo.  At ang kanyang punto ay ito.  Oo, ang Cristianong bautismo, sa
mananampalataya, ay naglalarawan ng kamangha-manghang paglilinis mula sa kasalanan.  Ngunit ito ay
naglalarawan din ng kalayaan, kalayaan o paghihiwalay, pagtakas mula sa pagkabihag ng Ehipto at ni
Faraon, o ang pagkabihag sa ating mga kasalanan at kamatayan, tungo sa buhay ng pananampalataya,
pag-ibig kay Cristo, at kabanalan.  

Si apostol Pablo, sa gayon, ay ginagamit ang pagtawid ng Israel sa Dagat na Pula bilang larawan ng
kinakatawan ng bautismo sa mga mananampalataya.

Ang alaala ng Dagat na Pula sa mga anak ng Israel ay madula at di-malilimutang paalala ng
makapangyarihang pagpapalaya ng Dios mula sa pagkaalipin.  Paano nilang malilimutan?  Sila ay naging
mga alipin ni Faraon.  At ang Dios, sa pagdadala sa kanila sa Dagat na Pula, ay pinalaya sila.  Kaya
gayundin ang ating bautismo ay nagpapaalala sa atin ng kalayaan mula sa pagkabihag ng kasalanan at
kamatayan tungo sa bagong buhay ng pagsunod kay Cristo.

Ang bayan ng Israel, nang sila ay mga alipin pa sa Ehipto sa panahon ni Moises, ay naipit at sila’y natakot.
Sila ngayon ay inilabas ni Moises, pagkatapos ng sampung salot sa Ehipto, at inutusan sila ni Faraon na
umalis sa lupain.  At pinatnubayan sila ng Dios.  Ngunit dinala sila ng Dios sa lugar na dulo na.  Ang mga
bundok ay nasa kanan at kaliwa.  Ang Dagat na Pula ay nasa unahan nila.  At si Faraon, na nagbago ang
puso at nagpasyang babawiin niya ang taong-bayan upang maging mga alipin niya, ay humahabol sa
kanila.  Si Faraon sa kanilang likuran ay pinatatakbo ang pinakamalaking hukbo sa mundo nang panahong
iyon.  Mayroon siyang anim na daang karuwahe bilang paunang puwersa, at ang mga pangkat ng kanyang
mga sundalo ay nasa likuran lamang.  Kaya ang Israel ay naipit at natakot. 

Sila ay nasa kalagayang iyon dahil pinatnubayan sila ng Dios doon.  Pinatnubayan sila ng Dios doon sa
pamamagitan ng ulap.  Pinatnubayan ng Dios ang Israel sa pamamagitan ng ulap sa araw, isang malaking
ulap, at haliging apoy sa gabi.  At sadya Niyang pinatnubayan sila sa dulo upang masabi ni Faraon, “Sila
ay nasalabid (iyan ay, nakulong) sa lupain.  Sinarhan sila ng ilang.  Makukuha ko silang muli.”

Dinala ng Dios ang Israel sa imposibleng kalagayang ito upang turuan sila.  Dinala Niya sila sa kalagayang
ito hindi lamang upang maghatid ng kahatulan kay Faraon, kundi upang palakasin ang pananampalataya
ng bayan ng Israel para sa kanilang paglalakbay sa lupain ng Canaan.  Oo, inihahanda sila ng Dios.  Nais
Niyang makita nila ang gagawin Niya, upang sa hinaharap ay maalala nila.  Lagi tayong pinapatnubayan
ng Dios.  At lalo Siyang pumapatnubay kapag ikaw ay napunta na sa dulo.  Pinapatnubayan Ka niya kung
gayon lalo na, upang turuan ka na magtiwala sa Kanya.    

Ang Israel ay takot na takot.  Mababasa natin sa aklat ng Exodo na nang “ang Faraon ay papalapit na,
tumingin sa likuran ang mga anak ni Israel, at nakitang ang mga Ehipcio ay sumusunod sa kanila.  Sila'y
lubhang natakot, at ang mga anak ni Israel ay tumawag sa Panginoon.”  Sinakmal sila ng takot at nanigas
sila.  Ang takot ay nagpawala sa kanilang kakayahan na gawin ang dapat nilang gawin:  magtiwala sa
Dios!  Sa halip na magtiwala sa Dios sila, ang Israel, at napakadalas tayo, ay nagsimulang magparatang
laban kay Moises at laban sa Dios.  Mababasa natin, “Kanilang sinabi kay Moises, "Dahil ba sa walang
libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami upang mamatay sa ilang? Anong ginawa mo sa amin, at
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inilabas mo kami sa Ehipto?”  Ang mga paratang ay hindi lamang laban kay Moises na nagdala sa kanila
palabas sa Ehipto at ngayon tila baga sa dulo ng mga pampang ng Dagat na Pula, kundi laban din sa Dios.
Mababasa natin sa Awit 106:7:  “Ang aming mga magulang… ay naghimagsik sa kanya [iyan ay, sa Dios]
sa dagat, sa Dagat na Pula.”

Si Moises ay tumugon sa pamamagitan ng panalangin.  Nagsalita siya sa mga anak ni Israel at sinabi niya
sa kanila, “Huwag kayong matakot.  Magpakatatag kayo, at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon.”
Sinabi niya sa kanila, gaya ng sinasabi ng Dios sa atin kapag tayo ay dinala sa sandali ng pagsubok at
kawalang pag-asa, “Huwag kayong matakot.  Huwag ninyong hayaang unahan kayo ng takot.  Oo, ito ang
nakikita ninyo – isang kalagayang walang pag-asa – mga bundok sa kaliwa’t kanan, tubig sa harapan, ang
kaaway sa likuran, tila walang pag-asa, walang pantaong kalutasan na ipinapakita.  Ngunit  magpakatatag.
Magtiwala sa Panginoon.  Maniwala sa kaligtasan ng Dios, na kinokontrol Niya ang lahat ng mga bagay
at hindi ka bibiguin o pababayaan.“  Sinabi ni Moises sa kanila:  “Huwag kayong matakot.  Magpakatatag
kayo.  Matiyagang magtiwala sa Dios.  Huwag kayong magmadali sa sarili ninyong lakas upang iligtas
kayo.  Kundi magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya.  Magpakatatag kayo at kilalanin na Siya ang
Dios!”

At pinalaya nga ng Dios ang mga anak ni Israel.  Sinabi Niya kay Moises:  “Sabihin mo sa mga anak ni
Israel na sila'y magpatuloy.”  Oo, kailangan munang sabihin ni Moises sa kanila na magpakatatag,
magtiwala, maghintay sa Panginoon, maniwala sa Kanyang mga pangako.  Subalit gayunman,
“Magpatuloy!”  Magtiwala at sumunod.

Pagkatapos ay inilagay ng Dios ang haliging ulap, ang malaking haliging iyon, sa pagitan ng hukbo ng
Ehipcio at ng Israel, kung kaya’t sa mga Ehipcio ito ay nagbigay ng kadiliman at sa Israel ito ay nagbigay
ng liwanag.  Pagkatapos ay inutusan Niya si Moises na iunat ang kanyang tungkod sa dagat.  At ang Dagat
na Pula ay nahati! Mababasa nating muli sa Awit 106, sa pagkakataong ito ay sa talatang 9:  “Kanyang
sinaway ang Dagat na Pula, at ito'y natuyo, pinatnubayan niya sila sa mga kalaliman na parang sa ilang.”
Hindi ito natural na pangyayari.  Hindi ito pagbaba ng tubig.  Ito ang makapangyarihang kamay ng Dios
na naghihiwalay sa tubig at pinipigil sila sa pamamagitan ng sarili Niyang kamay.  Mababasa pa natin sa
Awit 77:17-18 na “ang alapaap ay nagbuhos ng tubig; nagpakulog ang himpapawid, ang mga palaso mo
[iyan ay, kulog at kidlat] ay humagibis sa bawat panig. …ang lupa ay nanginig at nayanig.”  Nang
sandaling mahati ang Dagat na Pula, pinasimulan din ng Dios na umulan ng timba-timba at malakas na
agos, na may kasamang kulog at kidlat at paglindol.  

Ngayon, kunin ang larawan.  Ang Dagat na Pula ay nahati.  Ang kailaliman ng dagat ay natuyo.  Ang mga
tubig ay tumayo na gaya ng napakalaking mga pader.  Umunat ang daan sa kabila ng Dagat na Pula
hanggang sa makikita ng mata.  Kadiliman at kulog at kidlat at ulan at ang lupa ay nayanig.  At sinabi ng
Dios, “Magpatuloy.”  Unawain na ang buhay ng anak ng Dios, ang buhay ng iglesia sa lupa, ay hindi
malambot, maaraw, palundag-lundag, katuwaan.  Mayroong tawag upang sumampalataya:  Magpatuloy.

At pinatnubayan sila ni Moises bilang pastol.  Pumasok sila sa dagat.  At tumawid sa dagat sa tuyong lupa
at dumating sa kabilang panig.

At winasak ng Dios si Faraon.  Sapagkat ang katunayan ng kaligtasan ng iglesia ay hindi lamang nakatakas
ang iglesia, kundi maging ang sanlibutan, o si Faraon, ay nawasak.  Ang sutil na Faraon at ang kanyang
hukbo ay nalunod sa Dagat na Pula.  Hinabol ni Faraon ang Israel.  Sumunod siya sa kanila sa Dagat na
Pula.  Nakita niya silang tumatawid at sa kanyang pinatigas na puso ay inisip niya, “Ayun ang iglesia, ayun
ang mga anak ng Dios.  Sundan sila!  Hindi sila makakatakas sa atin.  Ibabalik natin sila.  Lilipulin natin
sila.  Maluwag at tuyo.  Nakatawid sila, gayundin tayo.”  Nais ng Dios na pumasok si Faraon.  At sa
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pagpasok nila, ginulo Niya ang hukbo ng mga Ehipcio.  Inalis Niya ang mga gulong ng kanilang mga
karuwahe.  Lumikha Siya ng malaking pagkakabuhol ng trapiko sa gitna mismo ng Dagat na Pula.  Ang
lahat ay nag-atrasan.  Nais nilang bumalik, ngunit hindi nila magawa.  Naipit sila sa putik.  Pagkatapos ay
tumingin si Faraon sa kabilang panig.  Nakita nila si Moises at ang mga anak ni Israel na ligtas sa kabilang
panig ng Dagat na Pula.  Pagkatapos ay nakita nila na iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dagat.
At sa pag-unat niya ng kanyang kamay, ang dagat ay bumalik sa lakas nito.  Ang mga pader na tubig ay
bumagsak sa kanila at si Faraon ay nalipol.  Ang Israel ay naligtas, naligtas sa pamamagitan ng tubig.  Ang
nagdala ng kalayaan sa kanila ay nagdala ng kahatulan sa masamang sanlibutan.

Paano nilang malilimutan iyon?

At gayunman, kung ipagpapatuloy mong basahin ang aklat ng Exodo, malalaman mong ginawa nila.
Sapagkat tatlong araw pa lang ang nakakalipas ay nagsimula nang magreklamo ang mga anak ni Israel
kay Moises na dinala niya sila sa ilang upang mamatay.  Wala silang tubig.  Hindi sila inaalagaan ng Dios.
Ano ang ginagawa nila doon?

Paano natin malilimutan?  Paano natin malilimutan ang kahanga-hanga, madula, mapagbiyayang kalayaan
mula sa ating kasalanan gaya ng inilarawan sa atin sa ating bautismo?  Inilalarawan ng Cristianong
bautismo na tayo ay nasilo.  Tayo ay hinatulan sa sarili nating mga kasalanan.  Tayo, gaya ng sinasabi ng
apostol sa Efeso 2, ay mga anak ng kapootan, gaya naman ng mga iba.  Tayo ay mga sumusuway.  Tayo
ay may sala.  Hindi tayo umabot sa kaluwalhatian ng Dios.  Tayo ay mga makasalanan.  Tayo ay likas na
mga kaaway ng Dios.  At walang pagtakas.  At walang lugar na makikita tungo sa kalayaan.  Walang tao,
walang gawa, wala.  At hinahabol tayo ng kamatayan at kahatulan.  Ang mga hukbo ng kahatulan at poot
ay nasa likuran natin upang hulihin tayo at ibalik tayo sa mga tanikala ng kahatulan.  

Subalit ang Dios, ang Dios ng biyaya, upang maipakita ang Kanyang kaluwalhatian, upang dakilain ang
dakila Niyang pangalan, ay isinugo ang bugtong Niyang Anak upang alisin ang mga kasalanan ng mga
anak ng Dios, upang ipakita ang kayamanan ng Kanyang biyaya sa mga panahong darating.  Ibinigay Niya
si Cristo upang ipako sa krus para sa ating mga kasalanan upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad.
Nagbukas Siya ng daan kung saan wala, daan tungo sa Kanyang presensya para sa atin na maruruming
makasalanan.  Nilinis Niya tayo sa dugo ng Kanyang Anak.  Hinati Niya ang tubig na tatabon sa ating mga
kaluluwa.  Inilagay Niya ang ating mga paa sa tuyong landas, sa malaking Bato, si Jesu Cristo.  Inalis Niya
tayo sa mabagyong kahatulan sa Kanyang Anak.  Pinatawad Niya tayo sa lahat nating mga kasalanan.
Inalis Niya tayo mula sa paghahari ng kasalanan.

Yamang nakikita na pinatawad tayo ng Dios, ang kasalanan at ang diablo ay nagngingit at sinabing,
“Subalit babawiin namin sila, yaong mga tinubos sa dugo ni Jesus.  Babawiin natin sila.  Hahabulin natin
sila, kung paanong hinabol ni Faraon ang Israel.  Ibabalik natin sila sa lupain ng paghahari ng kasalanan.
Maghahari pa rin ang kasalanan sa kanila.”  Ngunit ang dugo ni Jesus ay makapangyarihan.  Sapagkat
sinira ng krus ni Jesu Cristo ang kapangyarihan ng bawat kasalanan.  Dinala tayo nito sa isang bagong
kalayaan kung kaya’t hindi na tayo magiging kusang-loob na mga lingkod ng kasalanan kundi mga lingkod
ni Cristo.  Sa pamamagitan ng Kanyang dugo, inilalarawan sa bautismo, natakasan ng mananampalataya
ang kalupitan ng kasalanan at dinala sa kabilang panig, ihiniwalay magpakailanman mula sa pagkabihag
ng Ehipto at dinala sa kabilang panig, ang panig ng kalayaan, at inilagay sa landas tungo sa makalangit
na Canaan.

Sa Israel ay sinabi ng Dagat na Pula, “Tandaan, kayo ay mga alipin sa Ehipto.  Ginawa ninyo ang kanilang
kalooban.  Kayo ay walang pag-asa at mahina.  Subalit bumangon ang Dios at pinalaya kayo.  Dinurog
ninyo ang kapangyarihan ni Faraon na hawakan kayo.  Ligtas Niya kayong dinala sa kabilang panig.”
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Kaya gayundin ang bautismo, ang Cristianong bautismo, ay nagsasabi sa mga mananampalataya,
“Tandaan, kayo ay ipinagbili sa ilalim ng kasalanan.  Kayo ay dating mga lingkod ng kasalanan, ginagawa
ang kalooban ng laman, nararapat sa poot at kahatulan.  Kayo ay dating walang Cristo.  Kayo ay dating
walang pag-asa.”  Ngunit noong tayo ay mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin.  Bilang
pinalaya mula sa kasalanan, tayo ay naging mga lingkod ng Dios, mga lingkod ng katuwiran.  At ngayon
mayroon tayong mga bunga tungo sa kabanalan at ang dulo ay buhay na walang hanggan.  

Ang bautismo ay tanda, kung gayon, ng bagong buhay.  Ang Dagat na Pula ay isang pirmihang tanda.
Ang Dagat na Pula ay naglalarawan sa Israel na sila ay ihiniwalay sa pagkabihag, mula kay Faraon.  Sila
ay iniugnay kay Moises, na papatnubay sa kanila sa Canaan.  Kaya ngayon ang bautismo.  Ang bautismo
ay tanda na ang Dios, sa dugo ni Jesu Cristo, ay naghiwalay sa atin mula sa kasalanan at isinama tayo kay
Cristo nang pirmihan.  Ang bautismo ay tanda ng pagpapawalang-sala, kapatawaran, tanda na tayo ay
matuwid sa gawa at kagagawan ni Jesus sa krus.  

At ang bautismo ay tanda ng nagpapabanal na kapangyarihan ng Espiritu Santo upang baguhin tayo kung
kaya’t ang kasalanan ay hindi maghahari sa ating buhay.  Dadalhin Niya tayo ngayon upang malungkot
sa ating kasalanan, sa pagsisisi.  Gagawa Siya sa atin ng pagnanasa upang paglingkuran ang ating
Panginoong Jesus.  

Ang Israel ay hindi makakabalik sa Ehipto.  Hindi sila makakabalik! Ang Dagat na Pula ay nasa pagitan nila.
Kaya gayundin ang anak ng Dios, tinubos sa dugo ni Jesu Cristo, ay hindi makakabalik.  Sapagkat ang
Banal na Espiritu ni Cristo ay ibinuhos sa iyo.  Hindi mo matatamasa ang dating kalayawang minsan mong
ikinasiya, ang dating kagalakan na dating iyo sa kasalanan.  Ang pinag-isa kay Cristo ay nangangahulugan
na ang isa ay naging bagong nilalang.  Ah, ang kasalanan ay nanatili sa ating laman.  Ang mga tukso ng
laman at ng sanlibutan ay nagngangalit laban sa atin.  Sa ating sarili, walang bagay na mabuti.  Taglay
pa rin natin ang likas na makasalanan.  Ngunit ang bautismo ay tanda na ang Dios, sa Kanyang biyaya,
ay nagkaloob sa atin ng bagong pagkatao kay Jesu Cristo na ngayon ay nakakabit sa Dios at sa kabanalan.
At dahil nakakabit sa Dios at kabanalan sasabihin mo, “Susunod ako sa Dios.  Kung saan ako akayin ng
Dios, susunod ako.”  Sasabihin mo, “Ang sanlibutan ay hindi ko tahanan.  Ang kasalanan ay hindi ko na
kasiyahan.  Ako ay dumaraan lamang.  Ang aking landas ay patungo sa mas mabuting Canaan.  Dapat
akong magpatuloy sa pananampalataya at pagtitiwala kay Jesu Cristo.”

Walang ibang kahulugan ang bautismo.  Ito ay isang tanda.  Ito ay pirmihan, di-mabuburang tanda na
tayo ay ihiniwalay mula sa paglilingkod sa kasalanan tungo sa paglilingkod sa buhay na Dios.  Kaya ang
bautismo ay may kasamang malinaw na tawag:  “Lumakad sa bagong pagsunod.  Manangan sa Dios.
Talikdan ang sanlibutn at ang luma mong kalikasan at lumakad sa isang bago at banal na buhay.”

Ang ating pagkatawag ay ibigay sa Dios ang mapagpakumbabang pasasalamat, dahil lahat ng ito ay sa
Kanyang biyaya lamang.  Walang pagkakaiba sa atin at sa ibang makasalanan.  Walang pagkakaiba sa
Israel at mga Ehipcio maliban sa biyaya ng Dios.  Tinatawag tayo kung gayon ng bautismo upang maging
mapagpakumbaba at iugnay ang buo nating kaligtasan sa Dios.  Ngunit tinatawag din tayo nito sa
pagsasagawa ng ating pananampalataya.  Iyan mismo ang punto ni Pablo sa I Corinto 10.  Paulit-ulit
niyang sinasabi sa mga taga-Corinto (at sa atin) na ang kanilang mga ninuno ay sumailalim sa ulap.  Silang
lahat ay binautismuhan kay Moises.  Silang lahat ay uminom ng espiritual na inumin.  Subalit sa marami
sa kanila ang Dios ay hindi nalugod.  Sinasabi ni Pablo na ang panlabas lamang na kaugnayan sa iglesia,
ang katotohanan lamang na isinagawa ang bautismo, ay hindi nagliligtas sa iyo.

Ang tubig ng bautismo ay hindi higit na nagliligtas sa atin kaysa pagtawid sa Dagat na Pula na nagligtas
sa kaluluwa ng bawat Israelita.  Ang bautismo sa mananampalataya, sa anak ng Dios na tinatahanan ng
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Espiritu Santo, ay tanda na tayo ay ihiniwalay tungo sa bago at banal na buhay.

Kaya, nanghahawakan doon sa magandang Salita ng Dios sa bautismo, ang Salita ng Dios na malinaw,
ay masasabi ko, “Ang aking mga kasalanan ay nahugasan at ako ay ihiniwalay ng Dios mula sa pagkabihag
ng makasalanang sanlibutan tungo sa bagong buhay ng pagsunod kay Cristo.”  Kaya masasabi ko, sa
Kanyang biyaya, “Mayroon akong isang simbuyo:  na ako ay maging kalugud-lugod sa aking
Tagapagligtas.  Hinahanap ko ang biyaya upang mahiwalay mula sa bawat daan ng kasalanan at kasamaan
at mamuhay bilang isang kabilang kay Cristo.” 

Iyan ang kahulugan ng ating bautismo.  At nawa ang katotohanang iyan, sa pamamagitan ng Banal na
Espiritu, ay maisulat sa iyong puso.

___________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong salita.  At dalangin namin ang mayaman nitong pagpapala sa amin sa araw na
ito.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


