
 
 

 

 

Seed 
FEAST OF THE BAPTISM OF THE LORD (Year B) 

(Mark 1,7-11) 
 

Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, alam po natin na ang Sakramento ng 

Binyag ay nag-aalis ng kasalanang mana. Ito po ang pagsuway ng ating mga naunang 

magulang na sina Eba at Adan. Hindi nila sinunod ang utos ng Panginoong Diyos. 

Nasusulat sa Aklat ng Genesis kabanata tatlo, talata tatlo, ‘ ngunit para sa bunga ng 

punong nasa gitna ng hardin sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin iyon ni hipuin 

man lang.”    

 

   Subalit sina Eba at Adan ay sumuway. Ang kanilang pagsuway ay ating minana. Lahat 

na isinilang ay may kasalanang mana. At ito ay napapawi, naalis lamang sa pamamagitan 

ng Sakramento ng Binyag. Alam din natin mula sa ating Katekismo, na ang Sakramento 

ng Binyag ay nagkakaloob sa atin ng biyayang nagpapabanal, o sa English ay sanctifying 

grace. Tayo rin ay sa pamamagitan ng Sakramento ng Binyag ay nagiging anak ng 

Panginoong Diyos at tahanan ng Espiritu Santo.  

 

   Ang ating binasang Ebanghelyo ay tungkol sa pagbibinyag ni Juan Bautista kay Jesus 

sa Ilog-Jordan. Maitatanong po natin, bakit pa si Jesus ay nagpabinyag kay Juan. Hindi 

ba’t wala naman Siyang kasalanang mana? Hindi ba’t Siya ay Diyos, Anak ng 

Panginoong Diyos? Bakit pa Siya ay nagpabinyag? 

 

   Mga kapatid, ang ginawang binyag ni Juan kay Jesus noon ay hindi kahalintulad ng 

ating pagbibinyag sa ngayon.  Magkaiba. At kakaiba ang pagbibinyag kay Jesus. Ano po 

ito? 

 

Pagkakaisa 

Pagpapakilala 

Pagpapasimula 

 

   Una. Ang Binyag ni Jesus ay nagpapahayag na Siya bagamat Diyos ay Tao rin. Siya ay 

nakikiisa sa ating abang kalagayan na bilang tao. Ipinakikita rito na si Jesus ay kaisa 



 
 

 

natin. Siya ay katulad natin maliban sa kasalanan. Ang ating nararanasan ay Kanya rin 

nararamdaman. Ang ating katayuan ay Kanya rin pinagdaanan.  

 

  Ipinahihiwatig ng pagbibinyag kay Jesus na ang lahat gagawin, ang lahat ay 

tatanggapin ni Jesus para lamang sa ating kaligtasan. Buong kababaang-loob na inilagay 

ni Jesus ang Kanyang sarili na kasama ng mga makasalanan upang ipakita na Siya ay 

aako sa mga kasalanan ng mga tao.      

 

   Kaya naman, sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating kinikilos, sa ating mga salita 

at halimbawa ay nararapat umiikot at umiinog sa ating Panginoong Jesus. Si Jesus ay 

dapat lamang na palagi natin isinasama sa ating buhay. Hindi natin Siya dapat ihiwalay 

o isantabi. Hindi natin Siya iiwanan o kakalimutan.             

 

   Ikalawa. Ang Binyag ni Jesus ay pagpapakilala kung sino si Jesus. Siya ay ipinakilala 

ng Diyos Ama. Ipinahayag ng Diyos Ama na si Jesus ay Kanyang Anak. Pinatotohanan 

ng Diyos Ama na si Jesus na Kanyang Anak ay Diyos. Ang lahat ay Kanyang kagustuhan. 

Ito ay naaayon sa Kanyang kalooban.  

 

    Mangyari pa, sinabi ng Diyos Ama, “ikaw ang aking Anak, ang minamahal, ikaw ay 

aking hinirang” (Markos 1,11). Ipinakikita dito ni Jesus na Siya ay pumapailalim sa 

kagustuhan ng Diyos Ama.  

 

   Bakit po ba na tayo ay nagpapabinyag? Dahil po ba ang mataba na po ang baboy na 

lilitsunin? Dahil po na tayo ay mayroong piyesta, at menos gastos sa paghahanda? Dahil 

po ba upang magkaroon ng mga ninang o ninong na kilala sa lipunan, at upang ikaw o 

ako ay makilala at magkaroon ng kakilala na matakbuhan sa oras ng pangangailangan.  

 

   Sa ating Binyag ngayon ay susi upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos Ama. 

Tinatanggap at itinuturing na tayo ngayon sa ating Binyag ay nagiging anak ng Diyos, 

kapatid ni Jesus at tagapagpamana ng Langit. Samakatuwid, tayo ay nagpapabinyag 

sapagkat nais natin na tayo ay matawag na Kristo, Kristiano. Nagpapabinyag tayo dahil 

nais natin na tayo ay makihati buhay ni Jesus at matawag na tayo ay kapatid ni Jesus. 

 

   Mga kapatid tayong lahat na nabinyagan, masasabi kaya sa atin ng Diyos Ama “ikaw 

ang akin anak, ang minamahal, ikaw ay aking hinirang? (t11). 

 



 
 

 

   Panghuli. Ang Binyag ni Jesus ay nagpapahayag na nararapat na Niyang tupdin, 

isagawa ang dakilang plano ng Diyos Ama, na iligtas ang sanlibutan. Ito na ang takdang 

panahon na nararapat na Siyang lumabas. Oras na Niya na ipangaral, ipakilala at ipakita 

sa Kanyang mga salita at gawa ang kalooban ang Diyos Ama.  

 

   Tapos na ang Kanyang gawain at tungkulin sa bahay. At ngayon na nga na dapat na 

Niyang umpisahan ang gawain para sa Diyos Ama. Kaya naman ang pagbibinyag ni Juan 

kay Jesus ay para bang sending off o kaya ay go signal upang maganap na ang mithiin 

ng Diyos Ama sa lupa. 

 

   Sa pagbibinyag kay Jesus ipinamalas rito na ang Binyag ay labis na mahalaga. Kaya nga 

Siya ay nagpabinyag. Ang mahalaga sa Binyag ay hindi ang masarap na handaan; hindi 

ang maraming kilalang magiging kumpare, kumare, at hindi rin sa laki at dami ng 

pakimkim.   

 

   Datapuwa’t ang mahalaga ay ang mga bata, ang mga bibinyagan. Mangyari pa sa 

Binyag ay pagtanggap at pagganap ng mabuti na itaguyod, palakihin at buhayin ang 

inyong mga anak para sa Diyos. At sa ganon ay masasabi sa atin ng Diyos Ama, “ikaw 

ang aking anak, ang minamahal, ikaw ay aking hinirang” (t11).          
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