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Pamagat: Baustimo ng Mananampalataya (Believer’s Baptism) 
 
Texto: Matt. 3:1-6 “In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea, 
 (v.2) And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand. (v.3) For this is he that was spoken of 
by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, 
make his paths straight. (v.4) And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle 
about his loins; and his meat was locusts and wild honey. (v.5) Then went out to him Jerusalem, and all 
Judaea, and all the region round about Jordan, (v.6) And were baptized of him in Jordan, confessing their 
sins.” 

Pagsasalin: At nang mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista, na nangangaral sa ilang ng 
Judea, (v.2) na nagsasabi, Mangagsisi kayo; sapagka't ang kaharian ng langit ay malapit na. (v.3) 
Sapagka't ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi, Ang tinig ng isang 
sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga 
landas. (v.4) Si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo, at may isang pamigkis na katad 
sa palibot ng kaniyang baywang; at ang kaniyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. (v.5) 
Nang magkagayo'y nilabas siya ng Jerusalem, at ng buong Judea, at ng buong lupain sa 
palibotlibot ng Jordan; (v.6) At sila'y kaniyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan, na 
ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. 
 

1.  Ito ay ang salaysay tungkol sa unang baptism sa Bagong Tipan. 
 
2.  Ginamit ng Diyos si Juan na Baptista upang identify niya ang Tupa ng Diyos at Messiah ng Israel. 
Tinutupad ni Juan ang mga propesiya ng Lumang Tipan hinggil sa tinig ng isang sumisigaw sa ilang (Isa. 
40:3; Malachi 3:1). Siya ay Tagapagbando (Forerunner) o Tagapagbalita (Herald). 
 
3.  Siya ay tinawag na Baptist – kasi siya ang nagsimula na mag bautismo ng mga disipulo o tagasunod o 
mga alagad ng Panginoon. Sa occasion na ito sa Bagong Tipan makikita natin ang ilang mga aralin 
patungkol sa Biblical na ordinance o utos ng Panginoon. 
 
4.  Una, ang mga kandidato ng baptism ay dapat na magsisi. (v.2) “Repent ye: for the kingdom of heaven 
is at hand.” – Ang pagsisisi ay pag-iiwan ng kasalanan at maling paniniwala. Ito ay ang pag-liko mula sa 
kasalanan at pag-harap sa Panginoong Jesus. Hindi pwedeng i-baptize ang hindi nagsisi at 
sumampalataya kay Christo lamang. Dalawa ang Bahagi ng kaligtasan: pagsisisi ng kasalanan at 
pananampalataya kay Christo lamang. 
 A. Walang naging Christiano sapagka’t isinilang silang Christiano. (see especially, v.7) 
 B. Walang naging Christiano dahil sa kanilang mabubuting gawa. (Eph. 2:8) 

C. Ang mga kandidato natin ngayon ay mayroong patotoo sa kanilang buhay na sumasangayon 
sa salita ng Diyos patungkol sa Christianismo. 

 
5.  Pangalawa, ang paraan ng pag-babautismo: (v.5). 
 A. Maraming mga tao galing sa ibat-ibang dako. 
 B. Na sa ilog ng Jordan sila para sila ay mabautismohan. (Kailangan ng katawang tubig). 
 C. Ang paraan ay dapat paglulubog. (hindi sapat ng wisik o pagbuhos) (v.6 in Jordan) (v.16). 
 D. Ito ay larawan ng ebanghelyo: pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na mag-uli.  

(Rom. 6:1-4). 
 
6.  Pangatlo, ang pagbabatismo ng mga anak ng Diyos ay kalugod-lugod sa Diyos Ama. (v.16-17). 

A.  Si Jesus ay hindi nararapat na magsisi, pero siya ay nag-pabaustimo bilang halimbawa. (Matt. 
3:15- …nararapat nating tuparin ang lahat ng katuwiran ng ganitong kaparaanan.) 

B.  Ang layunin ng Diyos ay lahat ay maligtas, lahat ay magpabautismo, at sumali sa iglesya. (Acts 
2:41, 42; 1 Cor. 12:18; Matt. 28:19,20). 

 
 


