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LUCAS 17:11-17 
"NASAAN ANG SIYAM?" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Nasaan ang siyam?  Ito ang tanong na minsang naitanong ni Jesus sa Kanyang mga alagad 
(Lucas 17:17) matapos niyang linisin ang sampung ketongin, isa lamang sa kanila ang 
bumalik upang magpasalamat.  At siya ay isang Samaritano. 
 
Ang ketong sa Biblia ay larawan ng pagiging makasalanan ng ating likas na pagkatao.  
Kapag pinag-isipan natin ang matinding salot na ketong, agad lamang tayong lalayo at 
sasabihing, “Ayokong isipin ang tungkol diyan.”  Ngunit napakahalagang pag-usapan natin 
nang maigsi ang salot na ketong, sapagkat sa Biblia ito ay naglalarawan sa sarili nating 
makasalanang kalikasan nang tayo ay hiwalay kay Jesu Cristo, ang karumihan ng ating 
kasalanan, at ang malaki nating pangangailangan sa biyaya ng Dios kay Jesu Cristo upang 
linisin tayo mula sa ating mga kasalanan. 
 
Ang salot na ketong ay nagsimula sa isang maliit na mantsa sa balat ng tao.  Ang marka ay 
magiging makintab, pagkatapos ay makaliskis, at pagkatapos ang balat ay magiging 
manhid.  Ang tao ay magpapasimulang mawalan ng pakiramdam sa apektadong bahagi.  
Ang tao sa gayon ay kailangang maging maingat sa pag-aahit niya o masugatan ang kanyang 
sarili dahil wala siyang mararamdamang anumang hiwa o sakit.  Sa huli ang nagnaknak na 
bahagi ay magiging sugat na di-gumagaling.  Walang paggaling.  Ang sugat ay 
magpapasimulang maglabas ng dugo at tubig at palagiang tumatagas.  Ang balat ng tao ay 
magpapasimulang matipon, lalo na sa paligid ng mga mata at sa mga tainga at sa ilong, kung 
kaya’t siya ay magmumukhang leon.  Ang pakiramdam ng balat ay parang sa elepante.  
Magsisimula itong magpaltos. Di magtatagal ang ketong ay kakalat sa mga daliri at sa paa 
hanggang ang mga bahagi ay mahulog – ang mga tainga, ang ilong, ang mga daliri, ang mga 
paa.  Ito ay napakapangit, matinding karamdaman!!  
 
Subalit mayroon pang higit dito.  Hindi lamang ang nakikita mo.  Sa panloob ang 
karamdamang ito ay gumagawa rin.  Ang tinig ng ketongin ay naaapektuhan.  Ito ay 
nagiging malat at garalgal.  At ang amoy ng ketongin ay nagiging napakabaho.  Napakatindi 
ng baho, sabi sa atin, na may maiiwang lasa sa bibig ng sinumang makakaamoy ng ketongin.   
 
Ang ketongin ay gaya ng isang patay na taong nabubuhay.  Ang kamatayan at pagkabulok 
ay kumikilos.  Gayunman ang tao ay buhay.  Sa katunayan sabi sa atin na sa Middle Ages ay 
may paglilibing sa taong dinapuan ng ketong kahit na ang tao ay buhay pa.   
 
Kinakailangan sa kautusan ng Dios sa Lumang Tipan na ang kahabag-habag na mga lalaki at 
mga babae na nahawahan ng sakit na ito ng ketong ay hindi maaaring makisama sa iba.  
Mababasa natin sa Mga Bilang 5:2, “Iutos mo sa mga anak ni Israel na ilabas sa kampo ang 
bawat ketongin.”  Kailangang iwan ng ketongin ang kanyang pamilya at tumira sa mga 
kubong masama ang pagkakatayo kasama ng iba pang mga ketongin na wala ang pang-
araw-araw, karaniwang pakikisama ng bayan ng Dios o ng sarili nilang mga pamilya.  At 
sinasabi ng kautusan na kapag papalapit sila sa sinuman, kailangan nilang sumigaw, 
“Marumi, marumi,” upang ang walang-malay na tao ay hindi lumapit sa kanila. 
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Bakit?  Ang sagot ay hindi ang maaari nating isipin.  Ito’y hindi dahil ang sakit ay 
nakakahawa.  Maaaring iyan ang maging palagay natin, na ang mga kinakailangang ito ay 
para lamang sa masakit na katotohanan ng kuwarentenas (quarantine) at para sa wastong 
kalusugan.  Kung nakakahawa man o hindi ang ketong ito ay isa pa ring bukas na 
katanungan.  Subalit ang dahilan sa pagbubukod ng ketongin mula sa pakikisama sa ibang 
tao ay hindi upang maiwasan ang pagkalat nito.  Sa halip, ito ay dahil ituturo ng Dios  ang 
mga bunga ng kasalanan.  Ituturo ng Dios ang resulta ng hindi ginamot at hindi 
pinagsisihang kasalanan.  Ano ang ginagawa ng kasalanan sa atin?  Ang kasalanan ay hindi 
lamang nagiging gaya ng ketong, gaya ng baho at ng pagkabulok, at naghahatid sa atin ng 
matinding paghihirap.  Kundi ang bunga ng ating kasalanan ay palaging ang pagkasira ng 
pagsasama.   Ito ay palaging pagsira sa pakikisama sa isa’t isa sa iglesia at, higit sa lahat, sa 
Dios.  Ang kasalanan ay naghihiwalay.  Ang kasalanan ay umaalipin.  Ang kasalanan ay 
naghahatid sa pagkabihag!  
 
Walang alam na lunas sa ketong.  Sinabi ko na tinuturuan tayo ng Kasulatan tungkol sa 
ketong dahil nais nitong ipakita sa atin ang malinaw na larawan ng katotohanan ng ating 
makasalanang kalikasan.  Sinasabi ng Biblia na, kapag ikaw ay tinutukso ng iyong 
kasalanan, o kapag sinimulan mong isipin ang kasalanan, dapat mong isipin ang ketong, 
dahil ganyan ang kasalanan.  Sinisira ng kasalanan ang ating anyo sa harap ng Dios.  
Ginagawa tayong manhid at walang pakiramdam ng kasalanan.  Pinapapangit tayo ng 
kasalanan.  Pinababaho tayo ng kasalanan sa paningin ng Dios.  Hindi lamang ang ating mga 
gawa.  Ang kasalanan ay nasa kalikasan natin.  Ang kasalanan ay gaya ng tumatagas na 
sugat sa atin.  Ito ay kabulukan sa atin sa kalikasan, nang tayo ay hiwalay kay Cristo.  At ang 
kasalanang iyan ay lumalaganap.  Ito’y nagpapalaganap ng kamatayan.  Ito’y patuloy na 
lumalala at lalong nagpapasama.  Iyan ay totoo sa isang di-mananampalataya na ibinibigay 
ang kanyang sarili sa kasalanan at nagsisimulang makita na imposibleng tumakas sa 
mismong kasalanan na nagpapasama sa kanya – ang droga, ang alkoholismo, ang 
pornograpiya.  Ang mga di-mananampalataya ay hindi makatatakas sa mismong bagay na 
nagpapasama sa kanila.  Iyan din ay totoo sa sumasampalataya sa Panginoong Jesu Cristo.  
Ang mananampalataya sa Panginoong Jesu Cristo ay dapat malaman na ang kasalanan ay 
hindi mapapaamo, kundi ang kasalanan ay pumapatay.  Kapag ang anak ng Dios sa 
kahangalan ay sinadyang ibigay ang kanyang sarili sa sarili niyang kasalanan, sa gayon sa 
napakaigsing panahon ay mawawala ang kanyang espiritual na pakiramdam.  Nawawalan 
siya ng kahihiyan.  Hindi na gumagapang ang kanyang balat.  Siya’y nagiging manhid.  
Pagkatapos ng ilang sandali siya ay nawawalan ng imik sa harap nito, hindi siya makatakas, 
ayaw niyang tumakas.   
 
Ang habag lamang ng Dios kay Jesu Cristo, ang soberanong habag ng Dios, sa pamamagitan 
ng kanyang Salita, na gumagawa sa pamamagitan ng pagsisisi ang muling nagkakabit ng 
pakiramdam at nagpapadama sa atin ng mga tusok at ng kirot ng ating kasalanan.  
 
Minsan pa, dapat nating tandaan na ang ketong ay hindi lamang larawan ng kung ano ang 
kasalanan at ano ang ginagawa nito sa loob natin.  Ipinapakita din nito sa atin na ang 
kasalanan ay ang pagkahinto ng pakikisama natin sa isa’t isa sa Panginoon at sa ating Dios 
mismo.  Ang kasalanan ay nagpapahiwalay sa atin.  Kung paanong ang ketongin ay 
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ipinatapon sa lupain ng ketongin, gayundin ang kasalanan ay nagpapahiwalay sa atin mula 
sa bayan ng Dios, mula sa iglesia, mula sa ibang mga Cristiano, at sa sarili nating pamilya.  
Ganyan ang ginagawa ng kasalanan.  At kailangan mong malaman iyan.  Ang kasalanan ay 
lumilikha ng napakalaking pader.  Mayroon bang malaking pader sa pagitan mo at ng iyong 
mga Cristianong magulang, sa pagitan mo at ng iyong kapwa mananampalataya sa iglesia, 
sa pagitan mo at ng iyong Dios?  Kapag ikaw ay nanalangin, ikaw ba sa espiritual ay 
nagtatangkang tumingala?  Nakakaramdam ka ba ng panlalamig? Lumalakad ka bang 
walang pagsisisi sa iyong kasalanan?  
 
Iyan ay nangyayari sa pag-aasawa, sa tahanan, sa iglesia, sa kapisanan ng mga banal.  Ang 
paglakad sa sadyang di-pagsisisi ay palaging lumilikha ng napakalaking hadlang.  At mga 
makasalanan, ikaw at ako, ay nadarama ito.  Kung si Cristo ay nasa iyo at pinipighati mo 
Siya sa sarili mong kawalang-pagsisisi at katigasan ng ulo at kasalanan, kung gayon ay 
mararanasan mo na hindi ka maaaring maging malapit – sa iyong asawa o sa iyong anak o 
sa iyong Dios – hanggang ang biyaya ng Dios ay magdala sa iyo sa pagsisisi.  Sa gayon ang 
mga hadlang ay nagigiba.   
 
Ngayon sinasabi ng sanlibutan diyan, “Walang kwenta.  Hindi ganyan.  Maaari tayong 
makisama.  Lahat ay maaaring may sariling kasalanan, gayunman magkakaro on tayo ng 
magaling na pagsasamahan.”  Magkakaroon ka ng pakikisama sa kasalanan, ngunit ang 
pakikisama sa kasalanan ay hindi pakikisama kundi kamatayan! Ganap, isinumpang 
paghihirap at kamatayan. 
 
Subalit sinasabi ng Dios, “Kung ikaw ay Akin, kung kabilang ka sa Akin sa kapangyarihan ng 
Aking pag-ibig at biyaya, kung gayon ay malalaman mo na hindi ka magkakaroon ng 
pakikisama sa ibang mga Cristiano, hindi tunay na pusong-pakikisama, sa daan ng 
sinadyang kasalanan.  At hindi ka magkakaroon ng pakikisama sa Akin sa daan ng 
kasalanan.  Hindi mo mararanasan ang Aking kagandahang-loob.”  Sabi ng mang-aawit sa 
Psalter #174, ang pagsasatalata ng Awit 66, “Kung iningatan ko ang kasamaan sa aking 
puso, ang dalangin ko ay di Niya diringgin” – dahil inaalis ng makalangit na Ama sa 
Kanyang katuwiran ang Kanyang kagandahang-loob mula sa anak Niyang matigas ang ulo. 
 
Kung ikaw ay lumalakad sa pakikisama sa Dios, kung gayon sa biyaya ng Dios dapat kang 
lumakad sa araw-araw na pagsisisi, araw-araw na tinatalikdan ang iyong mga kasalanan.  
Ngunit kung sinasadya mong lumakad sa iyong kasalanan, humahawak na mahigpit, 
pinahahalagahan, at kumakapit sa kilalang kasalanan, iniisip na ikaw ay natatangi, 
makakaya mo ito, ang lahat ay magiging maayos, kung gayon ang magiging r esulta ay ito:  
Lalo kang magiging manhid sa iyong kasalanan.  Mawawalan ka ng kahihiyan sa iyong 
kasalanan.  Magsisimula itong magkalat ng kahirapan sa sarili mong kaluluwa at buhay at 
maglalagay ng malalaking hadlang sa pagitan mo at ng iba.  Matutuklasan mong hindi ka na 
makabalik.  Ang mga bahagi ng katawan ay nabulok na at ikaw ay walang pag-asang nabitag 
sa kasalanan. 
 
Ang sampung ketongin sa Lucas 17 ay sumigaw, “Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin.”  
Ang sigaw na iyon ay naglalarawan sa katotohanan na sa biyaya ang anak ng Dios ay 
pinagkalooban, mula sa kalaliman ng kanyang paghihirap, na sumigaw sa Dios kay Cristo, 
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“Jesus (Jehovah ng kaligtasan), Panginoon (Panginoon, Isang mananagumpay).”  Sa biyaya, 
tayo ay itinuturo ng Dios sa Kanyang Anak. 
 
Sinabi ng Panginoong Jesu Cristo sa sampung ketonging ito, “Humayo kayo at kayo'y 
magpakita sa mga pari.”  Gustung-gusto ko iyan.  Iyan ay nagpapakita ng Kanyang 
kapangyarihan.  Sinasabi ng kautusan sa Lumang Tipan na ang nalinis na ketongin ay 
pupunta at magpapakita sa pari.  Ang Panginoon, na walang malaking gagawin, ay sinabi 
lamang, “Humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pari.”  Sa maharlika, soberanong 
kapangyarihan, nagsasalita Siya na tila baga ito ay naisagawa na.  Para Kanyang loobin, ay 
nangangahulugang gayon nga.  Gusto ko iyan dahil kadalasan ngayon, sa mga ipinapalagay 
na himala na kayang gawin ng mga pastor at mga televangelist, mayroon ka nitong 
malaking dapat gawin.  Aakyat ang tao at iuunat ng “ministro” ang kanyang mga kamay, 
nanginginig, sa noo ng tao.  At ang tao ay maninigas at biglang tutumba nang patalikod.  
May malaking bagay na dapat gawin.  Lahat ng iyan ay huwad.  Lahat ng iyan ay laban kay 
Cristo.  Lahat ng iyan ay salungat sa katotohanan ng ebanghelyo.  Lahat ng iyan ay malaking 
palabas.  Ganoon lamang lahat ng iyan.  Hindi, kapag nagsalita ang Panginoon, 
makapangyarihan lamang Siyang nagsasalita ng Kanyang buhay na biyaya sa puso.  
Nagsasalita Siya bilang Panginoon, “Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan.” At 
pinanunumbalik Niya tayo sa biyaya tungo sa pakikisama sa Kanya, pabalik sa pakikisama 
sa Dios.  Iyan ang pinakamabuting bahagi ng kaligtasan.  Ang pinakamabuting bahagi ay 
pinanunumbalik tayo sa Dios.  Ang hadlang ay nagiba.  Tayo ay may kahabagang tinanggap 
muli sa pakikisama ng Dios.  
 
At itong isang ketongin ay bumalik upang magbigay ng kaluwalhatian sa Dios.  Ang siyam 
ay gumaling sa panlabas; sa panloob ay di nila alam itong kahanga-hangang biyaya at habag 
ng Dios.  Ngunit ang isa ay bumalik upang magbigay ng kaluwalhatian sa Dios.  Iyan ang 
nag-udyok upang magtanong ang Panginoon:  “Nasaan ang siyam?  Hindi ba sampu ang 
nalinis?  Nasaan ang siyam?”  Silang sampu ay nalinis sa panlabas.  Hindi natin nabasa na 
bumalik ang ketong ng siyam na hindi bumalik.  Subalit ano ang kanilang inilalarawan?  
Ang siyam na iyon ay naglalarawan sa mga tumanggap ng panlabas na pakinabang ngunit 
walang tunay na pananampalataya.   Mayroon silang pananampalataya sa katuturang iyon 
ay huwad na pananampalataya.  Naniwala silang matutulungan sila n i Jesus, na may ilang 
pakinabang na makikita nila sa Kanya.  Subalit ayaw nila Siyang maging kanilang 
Panginoon.  Gusto lamang nila Siya dahil sa magagawa Niya para sa kanila.  Samakatuwid, 
sila ay mga halimbawa ng mga mapagkunwari, ng mga sa panlabas ay lumalapit ng 
napakalapit, ngunit ang panloob na katotohanan ay wala sa kanila.  Hindi nila nadarama 
ang kasalanan.  Hindi nila nadarama ang di-maipaliwanag na pagnanais na pasalamatan 
ang Dios.  Wala silang lakas upang magpatirapa sa harap ng Dios at talikdan ang sarili 
nilang kalooban at magsabing, “Panginoon, ano ang nais Mong gawin ko?”  
 
Kaya iyan ay naaangkop.  Ilan ang sumusunod kay Cristo para sa panlabas na mga 
pakinabang?  Ilan ang sumusunod dahil, sa kabila ng lahat, sabi nila, “Dapat mayroon 
tayong maliit na relihiyon,” at “anong iisipin ng ibang tao sa atin kung hindi tayo 
nagsisimba?”  at “nakikita ko ang ilang pakinabang, oo, sa palagay ko iyan ay mabuting 
bagay.  Sa palagay ko iyan ay mabuting bagay para sa mga anak ko,” sabi nila.  Ngunit 
sumusunod ka ba kay Cristo dahil, sa biyaya, nadarama mong dapat kang magbigay ng 
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kaluwalhatian sa Dios sa ginawa Niya sa iyo?  Sinasabi mo bang, “Ako ay Iyong lingkod, 
Panginoon”?   
 
Paano naman ang paglilingkod sa Kanya?  Paano naman ang pagtalikod sa sarili mong 
kalooban?  Paano naman ang paghahangad ng Kanyang kaluguran sa lahat ng iyong 
ginagawa?  Nais mo lang ba si Cristo para sa kaligayahan at sa mga pakinabang na 
maibibigay Niya sa iyo sa makalupa, materyal na katuturan?  Iyan ba ang dahilan kung 
bakit ka sumusunod sa Kanya?  Sumusunod ka ba sa Kanya dahil sa palagay mo sa pang-
emosyon o pisikal o pananalapi ay maibibigay Niya sa iyo itong magandang pakiramdam?  
Iyan ba ang gusto mo sa Kanya?  Iyan ba ang dahilan kung bakit ka lumalapit?  Gusto mo ng 
mga pakinabang, at ayaw mo ng kahihiyan ng di-mananampalataya, ayaw mong tawagin ka 
ng mga tao na isang di-mananampalataya! 
 
Nasaan ang siyam?  Sinasabi ng Panginoon na marami ang nagnanais sa Kanya dahil sa mga 
panlabas na pakinabang, subalit hindi nila alam ang kapangyarihan ng Kanyang kaligtasan 
sapagkat hindi sila pinagkalooban ng pandama sa kanilang lubos na kasamaan at kanilang 
mga kasalanan.  Iyan ay nagsasabi sa atin na hindi tayo dapat humangang  lubos sa mga 
bilang, sa malalaking iglesia, sa sigasig na ginagawa ng napakaraming tao at sa masisiglang 
mangangaral na nagdadala ng huwad na ebanghelyo.  Huwag mong itanong, “Ilang tao ang 
dumadalo sa iglesiang iyan?  Gaano sila kasaya sa kanilang pag-uwi galing sa iglesia?”  
Kundi ang itanong mo, “Nasaan ang siyam?”  Nasaan ka?  Nasaan ka ngayon?  Ikaw ba ay 
nakaluhod sa harap ng Tagapagligtas?  O bumalik ka na sa sarili mong daan ng kasalanan.  
Ngayon na naalis mo na itong bagay na tungkol sa relihiyon, makakabalik ka na sa sarili 
mong daan.  Ikaw ba’y umaapaw sa pagpapasalamat?  Ikaw ba’y nakaluhod upang 
magbigay ng kaluwalhatian sa Dios?  Nalalaman mo ba na sa Kanyang biyaya lamang ikaw 
ay naligtas, upang sa buong sanlinggo ikaw ay espiritual na namumuhay sa harap ng iyong 
Tagapagligtas?  Nagsasabi ka sa Kanya ng pasasalamat dahil sa kapatawaran ng iyong mga 
kasalanan at hangad mong sa lahat ng iyong gagawin na maging para sa karangalan Niya at 
sa Kanyang kapurihan.  At lumalayo ka sa mga daan ng kasamaan. 
 
Nasaan ang siyam?  Hayaan nating mabitin nang kaunti ang tanong na iyan habang ikaw at 
ako ay nagpapatuloy sa ating pang-araw-araw na paglakad ngayon at nag-iisa sa 
pagbubulay sa ating sariling kaluluwa.  Nasaan ka?  Ikaw ba ay nasa karamihan na nais 
lamang si Jesus para sa mga panlabas na pakinabang?  Na gusto ng maliit na karagdagan sa 
kanilang buhay?  O ikaw ang isa na nakakaalam sa paghihirap ng kanyang pagiging 
makasalanan at sa dakilang habag ng Dios kay Cristo?  Dapat kang paulit-ulit na bumalik 
kay Cristo bawat araw upang pasalamatan Siya. 
 
Nakita mo, ang isang ketongin na bumalik ay tunay na anak ng Dios.  Tinawag siya ni Cristo 
na dayuhan.  Hindi Judio ang kanyang pagkamamamayan.  Isa siyang Samaritano.  Hindi 
siya ang inaasahan mong bumalik.  Ikaw ba ‘yung isang, mapagpasalamat na ketongin?  
 
Ang tanong ay ito:  Kilala mo ba itong Samaritano na bumalik upang magpasalamat kay 
Cristo dahil ang tugon ding iyon ay nasa iyong puso, na kailangan mo Siyang pasalamatan 
dahil sa dakilang kaligtasan at biyaya?  May isang bagay na ginawa sa kanyang puso.  Oo, sa 
pisikal ay mayroong ginawa sa kanya.  Ang kanyang balat ay bumalik sa makinis na laman.  



 - 6 - 

Ang kanyang tinig ay luminaw na muli.  Subalit iyan ay panlabas na larawan lamang ng 
isang bagay na kamangha-mangha sa kanyang puso.  Ang kanyang puso ngayon ay 
nabubuhay sa harap ng Dios upang magpasalamat sa Dios.  Nagagalak siya sa mga 
kahabagan ng kanyang Dios.   
 
Lahat ng ito ay ipinakita nang bumalik siya upang magpasalamat. 
 
Iyan ay isang bagay na makapangyarihan.  Nasa tahanan ba ang pamilya ng lalaking ito – 
ang batang paslit na hindi niya nakarga sa loob ng maraming taon, ang asawa niya na hindi 
niya nayakap sa mahabang panahon?  Alam ba niya kung saan sila nakatira?  Nais ba niyang 
bumalik at makita sila at yakapin sila?  Oong-oo.  Subalit, nakita mo, mayroong isang bagay 
na mas umangkin sa kanyang puso at sa kanyang kaluluwa.  Kailangan niyang bumalik 
upang magpasalamat sa Dios. 
 
Iyan ba ang nag-uudyok sa iyo ngayon?  Iyan ba ang nagpapalapit sa iyo kay Cristo – ang 
biyaya ng Dios na gumagawa sa iyo upang magpasalamat sa Kanya?  Iyan ba ang dahilan 
kung bakit ka nagsisimba – kailangan mong mag-alay ng pasasalamat sa dambana ng Dios?  
Pumupunta ka sa iglesia dahil kailangan mo, kailangan mo Siyang pasalamatan?  
 
Iyan ba ang nag-uudyok sa iyo araw-araw?  Sinasabi mo, “Hindi mahalaga kung ano ang 
sinasabi ng iba.  Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng marami o ng karamihan.  
Kailangan akong espiritual na mamuhay sa harapan ng Dios, nagbibigay-pasalamat sa 
Kanya sa lahat ng aking ginagawa.” 
 
Nasaan ang siyam?  Hindi, nasaan ka?  Nasaan ka sa harap ng Dios?  Ikaw ba ‘yung isang 
mapagpasalamat na ketongin?  Kung gayon ay purihin mo Siya ng may malakas na tinig 
sapagkat ikaw ay pinagaling Niya.  Iniligtas ka Niya sa biyaya lamang.  At ang 
pagpapasalamat na iyan ay makikita sa lahat ng iyong mga ginagawa. 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Dalangin namin na ito ay Iyong pagpapalain sa aming mga 
puso.  Sa pangalan ni Jesus, Amen. 
 


