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PAGSUSI GIYA 19
Ang Pagsulod Sa Kristohanong 
Kinabuhi

Aniay usa ka makatandog ug kulba hinam nga sugilanon sa usa sa atong Bible School nga repre-
sentante sa Africa:

“Lima ka tuig ang milabay nakadawat ko ug hangyo gikan sa tingog sa paglaum sa pagk-
abisita sa usa ka binilanggo nga usa ka nagtuon sa Bibliya. Akong gipresenta ang hangyo ngadto 

sa tig-dumala sa bilangoan, nga sa maloloy-on naghatag sa pagtugot.  Tungod kay ang nagtuon adunay 
dakong handom sa pagtuon sa Bibliya, ako siyang gibisitahan sa kanunay.

“Mga unom ka bulan human sa akong unang pagbisita, mihangyo siya nga bawtismohan ug mag-
pamembro  sa Iglesya.  Ang mga autiridad miuyon ug nagtubag sa mga galamiton sa bautismo sulod sa 
bilanggoan.  Ang mga warden ug ang ubang mga binilanggo nanambong aron sa pagsaksi sa usa sa labing 
makahinuklog nga baustismo sukad nga akong gihimo.

“Wala madugay human sa bautismo, ang atong igsoon nakagawas sa bilanggoan, bisan kon aduna pa 
siya’y panahon nga magserbisyo sa sulod.  Sa akong gipangutana siya kon ngano, ako gi sultihan nga ang 
iyang kinabuhi nausab sa hilabihan, ug siya nahimong usa ka saksi alang sa iyang manluluwas ug sa iyang 
relihiyon nga dili na siya mahunahuna  nga usa ka binilanggo.  Kining tawhana nahiusa uban sa iyang 
pamilya ug karon usa ka pangulo sa usa ka dakong Iglesya.”

1.  UNSAY KAHULUGAN SA BAUTISMO?
Sa dihang kini nga binilanggo nahimo nga Kristohanon ug ang iyang kinabuhi sa hingpit nausab, 

nganong importante man nga siya bautismohan?  Sa usa ka paghisgot uban ni Nicodemus, ang pangulo 
sa komunidad miduol  kang Jesus sa pagkagabii, gipadayag ni Jesus sa claro ang kamanghinungdanon sa 
kahulugan sa bautismo: 

“Ug si Jesus mitubag kaniya...gawas kon ang tawo igaanak pag usab, dili siya makakita sa 
ginharian sa Dios...Gawas kon ang tawo Igaanak sa tubig ug sa spiritu.” Dili siya makasulod sa 
ginharian sa Dios.”—( Juan 3:3,5)

Busa sumala ni Jesus kinahanglan kita matawo” sa tubig ug sa spiritu” matawo sa spiritu” nagkahulu-
gan ug pagsulod sa bag-ong kinabuhi pinaagi sa paghimong kausaban sa hunahuna ug sa kasingkasing.

Tungod kay ang pagsulod sa ginharian sa Dios nag-apil sa hingpit bag-o nga klase sa paglahutay, dili 
kay ang daang kinabuhi gitabunan lang, kini gitawag ug bag-ong pagkatawo.  Ang bautismo sa tubig maoy 
simbolo sa pagpadayhag sa gawas diha sa sulod nga kausaban.

Ang atong representante nga bautismo sa binilanggo ingon nmga pag0ila sa iyang pakigsaad kang kris-
to ug ingon nga simbolo sa kausaban nga ang balaang Spiritu ang sugod diha sa iyang kinaiya / kinabuhi.

2. NGANONG KINAHANGLAN NGA AKO MABAUTISMOHAN?
Ang atong kaluwasan nagatuyok sa palibot sa tulo ka dagkong mga buhat ni Kristo: 
“Nga si Kristo NAMATAY tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan. . . nga siya gilu-

bong, nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa kasulatan.”—(1 Corinto 15:3,4)
Gihimo ni Kristo ang kaluwasan possibly pinaagi sa iyang kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw. 
“Wala ba kamo mahibalo nga kamong tanan nga mabautismohan ngadto kang Kristo Jesus 

GIBAUTISMOHAN MAN NGADTO SA IYANG KAMATAYON?  Busa PINAAGI SA BAUTISMO 
GILUBONG KITA UBAN KA NIYA NGADTO SA KAMATAYON, aron nga MAINGON NGA 
SI KRISTO GIBANHAW GIKAN SA MGA PATAY pinaagi sa himaya sa Amahan, KITA USAB 
MANAG-GAWI  DILI SA KA BAG-O SA KINABUHI.”—(Roma 6:3,4)

Si Kristo namatay alang sa atong mga sala, gilubong dayon nabanhaw gikan sa lubnganan aron 
paghatag kanato bag-ong kinabuhi sa pagkamatarong. Pinaagi sa bautismo kita naka apil sa kamatayon, 
paglubong, ug pagkabanhaw ni Jesus.  Ang bautosmo nagkahulugan nga kita namatay sa sala uban ni Jesu 
Kristo, gilubong ang daan nga pagkinabuhi sa sala uban ni Kristo, ug kita nabanhaw sa “Pagkinabuhi sa 
bag-o nga kinabuhi.” Diha kang Kristo.  Ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo nahimong atong kama-
tayon ug pagkabanhaw. Ang Dios makahino kanato nga patay diha sa sala, sama nga kita gilansang.  Siya 
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makahimo sa pagkabuhi kanato ngadto sa mga butang sa spiritu. Sama nga kita nabanhaw gikan sa patay.
Ang lawasnon nga buhat sa bautismo nagpresenta sa mga ang-ang sa cobersiyon.  Unsa, kita gitunod 

ngadto sa  tubig , gilubong nga hingpit, sama sa tawo nga namatay nga gitunod ngadto sa lubnganan ug 
gitabunan.  Kini nagpassabut nga kita andam nga mamatay uban ni kristo ug gilubong ang atong daang 
stilo sa pagkinabuhi.  Ang bautismo usa ka paglubong, pormal nga pagpanamilit sa nagapadayon diin ang 
sala nagduminar.  Ikaduha, kita gihawas gika sa tubig as nagbautismo kanato, sama sa tawo nga nabanhaw 
gikan sa lubnganan.  Jinni ginaingon nga kita.” Bag-ong binuhat, ang kinatibukan “Bag-ong kinabuhi” nga 
gihatag sa Dios kanato.

Pinaagi lamang sa paglubong nga mahaum sa pagsaysay ang tinuod nga kahulugan sa Bautismo – ka-
matayon, paglubong, ug pag pakatawo pag-usab.” Ang bautismo pinaagi sa pagpisikpisik dili husto nga 
simbolo sa bag-o nga pagkatawo.

Unsay tinuod nga kahulugan sa kamatayon uban kang kristo? 
“Kita nahibalo nga ang atong daang pagkatawo gilansang sa krus uban kang kristo aron 

malaglag ang makasasala nga lawas, ug aron dili na kita maulipon sa sala.”
Ang bautismo nagrepresentar sa gawas kon unsa ang kinahanglan pagabuhaton sa tawo sa sulod sa 

iyang kinabuhi: itugyan ang tanan ngadto kang krist.  Kon aduna pag butang nga atong pugngan gikan sa 
Dios, sa gihapon magakabilin kita nga “Ulipon sa sala>”  kon sa hingpit kita matugyan ngadto kang kristo 
ang atong makasasalang paghandum kini” walay gahum” u gang atong kausaban magasugod.

Kinsa ang responsible sa kausaban nga mahimo? 
“Gilansang ako sa krus uban kang kristo; dili na ako ang nabuhi, kon dili sa KRISTO ANG 

NABUHI SULOD NAKO; u gang kinabuhi nga karon AKONG GIKABUHI SA LAWAS AKONG 
GIKINABUHI PINAAGI SA AKONG PAG TOO A ANAK SA DIOS, nga nahigugma kanako ug 
mikuyog sa iyang kaugalingon alang kanako.”—Galasya 2:20

Sa dihang ako naila uban sa paglansang ni kristo pinaagi sa bautismo, ako nagimbitar sagamhanang 
persa sa kong kinabuhi- “ Si Kristo nagpuyo sa sulod nako.”

Aron sa pagbutang sa tibuok mong kinabuhi sa mga kamot ni kristo, una lantawa ang kamatayon ni 
kristo sa krus.  Ayaw paglantawa ang sala nga nagpanghinadlok kanimo, ayaw lantawa ang imong daang 
binuhatan – tutuki si Jesus.  Ang paghanduraw sa maloloy-on ug maisugon nga kamatayon sa kalbaryo, 
imong ikatugyan ang kinalikbuk-an mo nga kinabuhi ngadto kaniya.  Pinaagi sa gahum sa krus akong 
gipangayo nga ako patay na sa daang mga kinaiya ug masinugtanon ngadto sa Dios.  Sukod karon ako 
magakinabuhi pinaagi sa pagtoo diha sa anak sa Dios, kinsa naigugma kanako ug gihatag iyang kaugalin-
gon alang kanako.”

Sa makadugtong kita ngadto sa gahum sa  kamatayon ni kristo ug pagkabanhaw atong Makita ang  
dugang nga maayong iyang mga kaayohan nga napuli sa atong daang mga kinaiya: 

“Busa kon ang wato anaa kang kristo, siya BAG-O NANG BINUHAT; ang DAANG mga 
butang nangagi na, tan-awa, ang BAG-ONG mga butang nahiabut na.”—II Corinto 5:17.

Pinaagi sa bautismo atong gikabutyag ang atong mga handum nga matranka diha sa mga bukton ni 
Jesus ug magpuyo nga bag-o ug maayong kinabuhi diha “ Kang Krsito”. Si Jesus ang nagbuhat kanato sa 
dili mahimo sa atong kaugalingon. Mihaw-as kita gikan sa tubig usa ka “bag-o nga  binuhat”. Siya naghatag 
kanato gahum sa pagpuyo sa “bag-ong kinabuhi.

 
3.  NGANO NGA SI JESUS GIBAUTISMOHAN?

Panahon sa Pentecoste, si Pedro nagsulti niadtong nangita’g kagawasan gikan sa sala sa pag hinulsol 
ug ug pag pabautismo “Aron si kristo makapasaylo” sa imong mga sala “(buhat 2:38) tungod kay si Jesus 
wala gyud makahimo bisan usa ka sala, nganong nagpabautismo man siya? (Mateo 3:13,15) “ ug si Jesus 
gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. . . aron sa pagtuman sa  tibuok 
pakamatarong.”

Si Jesus walay sala, dili kinanghalan nga siya maghinulsol sa bisan unsang sala.  Siya gibautismo sa la-
ing hinungdan: “Aron pagtuman sa tanang pagkamatarong”. Pinaagi sa bautismo si Jesus nahimong panig-
ingnan alang  kanato nga mga mahuyang, ug makasasala nga binuhat.  Si kristo wala maghangyo sa iyang  
mga sumusunod sa pag adlo bisan asa nga wala niya maabot.  Busa sa dihang ang mga tumutoo gilubong 
sa  tubig pinaagi sa bautismo, sila nagasunod sa tunob  sa ilang agalon.

Tungod kay si kristo nagpakamatay sa atong mga sala, siya makahatag kanato sa iyang pagkamatarong. 
II Corinto 5:21

“Tungod kanato siya nga wala makasinati  ug sala gihimo niya na sala, aron diha kaniya kita mahi-
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mong pagkamatarong nga anaa sa Dios.  Ang pagkausab diha sa mga mata sa Dios gikan sa makasasala 
ngadto sa mga balaan, kita nagatuboniana nga “Pagkamatarong” ug  kita magapuyo sa bag-o nga kinabuhi 
diha kang kristo.

4.  NGANONG KINAHANGLAN AKO ITUSBOG SA TUBIG?
Si kristo gilusbong sa tbig sa iynag pagbautismo wala  siya sabligi ug tubig.  Si Juan nagbautismo ka 

niya didto sa suba sa Jordan “Tungod kay dunay daghang tubig ( Juan 3:23 ) sa dihang gibautismohan si 
Jesus, mitusnob siya ngadto sa   tubig, ug sa diha nga siya gibautismohan na, siya mihaw-as gikan sa tubig” 
(Mateo 3:16)

Sa  dihang atong  masabtan ang tinuod nga kahulugan sa bautismo, adunay gamay nalang nga kali-
sod sa pagila sa katinuoran sa bautismo.  Ang pulong “Bautismo” gikan sa pulong grego baptiso, sa ato pa 
gitusnob sa ilalum.

Panahon ni John Wisley pagbisita sa America sa 1731, usa ka hukom sa iglesya sa 34 katawo misulay 
kaniya pag akusar pag supak pagbautismo sa anak ni Mr. Parker nga dili itusnob” kini dayag nga ang ama-
han sa methodista maga bautismo sa iyang mga convertido pinaagi sa pagtusnob sa tubig.

Ang repormador nga si John Calvin nag ingon: “kini kamatuoran nga ang pagtusnob maoy maandan sa 
karaang Iglesya.”

Ang kasaysayan sa unang Iglesya nagklaro nga ang bautismo pinaagi sa pagtusnob sa tubig.  Si Dean 
Stanley, sa Iglesya sa England, nagsulat” Alang sa unang trese ka siglo, ang hapit universal nga naandan 
sa pagbautismo mao ang atong mabasa sa bag-ong tagun, nga maoy kahulugan sa pulong.”Bautismo” nga 
kadtong na mga bautismohan gtusnob, gitidlum, gilubong ngadto sa tubig. (Christian Institution R 21)

Ang mga dapit bautismohan alang sa pagtuslob sa mga convertido anaa sa daghang mga Iglesya nga 
natukod gikan sa ikaapat  ug ika katorse sa siglo sa Uropa ug sa Asi, ang mga simbahan sama sa Cathedral 
sa Pisa, Italy, ug sa St. John ang pinakadako nga simbahan sa Rona.

Sa  diha nga miabot ang Conselyo sa Ravena sa unang bahid sa ika kinsi ka siglo nga ang Iglesya 
katoliko gidawat ang pisik-pisik sa tubig  pagbautismo sama da sa pagtuslob. Sa mga pangutana s mga 
kalihukan sa Iglesya, dili kita masunod sa gtudlo sa tawo, mga pagtulon-an sa tawo, apan unsa ang gitudlo 
ni kristo ug sa iyang mga apostoles.

Daghan ang sinsero nga mga Kristohanon nga nagmahal sa tradisyon nga bautismo sa puyo, u gang 
paghatag  / Pagtugyan sa atong kabataan ngadto sa Dios gikan sa sinugdan kini gidawat ug dalayegon. Hi-
noon, ang Bibliya nagklaro nga kinahanglan tun-an sa paagi sa kaluwasan sa dili pa ang bautismo ( Mateo 
28:19) nga ang tawo motoo ni Jesus sa dili pa siya bautismohan (Duhat 8:35-38) ug nga ang  tawo kinah-
anglan maghinulsol sa sala ug mapasaylo sa dili a bautismo (Buhat 2:38) ang puya wala pa pagsabut walay 
paghinulsol, walay pagkompisal nga maoy mahinungdanon sa dili pa ang bautismo.

5. NGANONG MAHINUNGDANON MAN NGA KITA MABAUTISMO-
HAN?
Sumala ni Jesus, ang bautismo maoy sinugdan alang niadtong nangandoy pagsulod sa Langit: 
“Gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa spiritu, dili siya makasulod sa ginharian sa 

mga langit.”—( Juan 3:5)
Si Jesus mihatag  lang usa ka kagawasan .  ang kawatan didto sa krus “ natawo sa Spiritu” bisan 

impossibly alang kaniya sa pagkanaug sa krus ug ituslob sa  tubig ingon nga ilhanan nga nausab ang iyang 
kasingkasing.  Ug si Jesus misaad kaniya nga siya uban kanioya didto sa ginharian ( Lukas 23:42,43) alang 
sa kawatan, ingon nga “natawo pinaagi sa tubig ug sa Spiritu “ nagrepresentar sa dugo ni   Jesus nga giula 
aron sa paglimpiyo kaniya gikan sa kasal-ana.

Si Augustine nani-id, ug nag-obserbar,” Adunay usa ka caso sa himatyon nga naghinulsol nga nahi-
sulat, nga sa nagpenintensiya nga kawatan, nga kinahanglan walay magbana-bana, o managhap, apan usa 
lamang.”

Si Jesus sa Iyang kaugalingon nag hatag niining sdemni nga pagpahamatigon:   
Ang motoo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili motoo pagahukman sa silot.”—

(Marcos 16:16).
Pinaagi sa pagpakamatay alang kanato sa kalbaryo si Jesus naghimo niining publiko nga pagpasun-

dayag sa iyang gugma alang kanato.  Atong kinahanglan ang tubag uban sa publiko sa walay kaulaw nga 
oagsugid sa atong pakigsaad kang kristo pinaagi sa bautismo. Nakasugod ka naba sa bag-ong kinabuhi diha 
kang kristo? Nabautismohan ka na ba? Kon wala pa, nganong dili ka man mangandam alang sa bautismo sa 
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umaalbut nga panahon?

6.  ANG BAUTISMO SINUGDANAN 
 LAMANG

Ang bautismo nagrepresentar sa atong pakigsaad ngadto sa kritohanong pagkinabuhi, apan ang atong 
pagtugyan diha sa bautismo dili kini molungtad sa tibuok nga kinabuhi.

Sa  dihang matawo ang bata, adunay order nga selebrasyon; human sa adlaw sa pagkatawo ug ang 
kalipay ug kaginhawa humanna, ang bata nagkinahanglan sa adlaw-adlaw nga pagpakaon, pagkaligo, 
ug pag-amuma; kini sama usab sa bautismo.  Si Pablo nag ingon sa iyong kasinatian, ako nag pakamatay 
adlaw-adlaw, ( I Corinthians 15:31) pinaagi sa pagpalayo adlaw-adlaw sa pagkadalo, amhimo kitang mas 
andam ngadto kang kristo.

Ang kasaulogan sa bautismo, sama sa xceremonya sa kasal, nakinahanglan sa pormal nga compor-
masyon nga ang kahibulongan ug nagatubo nga relasyon nagsugod na. aron sa pagtubo nga permaninte 
ug sigurado, kinahanglan kita sa adlaw-adlaw nga pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto ni kristo, ang 
adlaw-adlaw nga kasaulogan sa bag-o nga kinabuhio pinaagi sa pag-ampo ug pagtoon sa BIbliya.

 
7.  ANG HINUNGDAN ALANG SA 
 KALIPAY

Ang bautismo maoy hinungdan sa dakong kalipay tungod say kadtong nagabutang sa ilang pagtuo 
diha kang kristo adunay kasigaruhan sa kinabuhing dayon.  Kinda kadtong motoo ug magpabautismo 
maluwas. ( Marcos 16:16)

Kon kita bautismohan, kita ana-a sa dalan pataas nga nagagiya kanato ngadto sa kalipay nga way 
katapsan.

Ang bautismo usab nagsaulog sa presente nga kalipay uban ni kristo.
Siya nagsaad bililhong gasa sa balaang Spiritu niadtong nabautismohan ( Buhat 2:38) uban sa spiritu 

nga muabot ang bunga sa spiritu Gugma nga maagapuno sakinabuhi uban sa pailob, kaayo, kaayohan 
pagkamatunoohon pagkaaghop, ug  pag pugong sa kaugalingon (Galasya 5:22,23)

Si Jesus magapuyo sa sulod nato, pinaagi sa iyang Balaang Spiritu nga nagahatag sa lig-on nga kasigu-
ruhan ka yang Spiritu sa iyang kaugalingon nagapamatuod. . . nga kita m,ga anak sa Dios.”( Roma 8:15,16).

Kining siguradong relasyon uban sa Dios magadala kanato sa daghang kaayohan, apan wala maga-
rantiya sa walay problema nga kinabuhi ngani ang kaaway kanonoy nagasulay paglabay labing malisud, 
niadtong mao lang nakahimo sa pakigsaad ni kristo.  Hinoun kon kita ana-a na sa mga kamot sa Dios atong 
mahibaloan nga siya maga gamit sa tanang butang nga mahitabo kanato, maayo kon datuan , aron sa pag-
tudlo kanato ug pagtabang kanato pagtubo. ( Roma 8:28)

Usa ka batan-on babaye nakadecisyon sa pagtugyan sa   iynag kinabuhi kang kristo ug magpabau-
tismo, bisan sa paghadlok sa iynag bana sa pakigbulag.  Wala siya gusto makigambit sa iyang bag-o nga 
pagtoo, apan mipilit siya kang Jesus ug misulay nga mahimong mas mahigugmaong asawa kay sa kanhing 
panahon.  Usahay ag bana maghimo ug  malisod nga kausaban sa panimalay. Apan sa katapusan nadaug 
siya pinaagi sa argumento nga dili niya matubag; ang pagkausab sa kinabuhi sa iyang asawa.  Kini nga bana 
mitugyan sa iyang kinabuhi ngadto kang kristo ug siya usab nagpabautismo.

Ang pagpakig-uban ni kristo diha sa “Mabaga ug manipis nga pagsalay sa kinabuhi, makahimo kanato 
nga gamhanannga mga insturmento sa iyang mga kamot.

Kita makatugyan sa atong mga kinabuhi ngadto kaniya sa walay condisyon nganhi kanato, sa diha nga 
iyang gibayran ang bili alang sa atong mga sala didto sa krus.

Unsa ka maayong kahigayonan ngadto sa katilingbahon nga pagtugyon.  Kon wala pa ikaw maka-
himo niini, nganong dili man nimo itugyan ang imong kinabuhi ngadto ni kristo karon?  Hangyoa siya sa 
paghimo sa bag-ong kinabuhi diha nimo pinaagi sa balaang spiritu, unya magpabautismo diha kang kristo.


