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ISAIAS 53:1-3 
“ANG LINGKOD NA NAGDURUSA 2: ANG TAONG NALULUMBAY” 

NI REV RODNEY KLEYN 
 
Hinihiling ko na buksan n’yong kasama ko ang inyong mga Biblia sa aklat ng Isaias, kapitulo 53. 
 
Kung nakinig kayo noong isang linggo, matatandaan n’yong sinimulan natin ang serye sa Lingkod na 
nagdurusa mula sa Isaias 52 at 53.  Sinabi ko sa inyo noon na si Isaias ang “manunulat ng ebanghelyo” sa 
Lumang Tipan.  Walang aklat na katulad nito, sa buong Lumang Tipan, na malinaw na nagsasabi tungkol 
kay Jesu Cristo.  Kahit na isinulat ito ni Isaias ng pito o walong daang taon bago dumating si Jesus, 
nagbigay siya ng maraming detalye sa katauhan at sa gawa ng ating Tagapagligtas. 
 
Ang mga kapitulong 52 at 53 ay ang tuktok, ang rurok, ng aklat ng Isaias.  Ito ay nagsasabi ng pagdurusa 
ni Jesus.  At ang maganda sa mga talatang ito ay dinadala nila tayo sa dahilan ng Kanyang pagdurusa.  
Samantalang ang mga pangyayari sa ebanghelyo sa Bagong Tipan ay nakatuon sa makasaysayang mga 
detalye ng pagdurusa ni Jesu Cristo, ang mga kapitulong ito ay nakatingin sa kung ano ang krus ni Cristo, 
at kung bakit kailangang magdusa ni Jesus sa krus. 
 
Noong isang linggo ay tiningnan natin ang huling tatlong mga talata ng kapitulo 52, na siyang panimula 
sa kapitulo 53.  Matatandaan mo na nagsalita si Isaias sa mga talatang iyon ng labis na kaibahan sa 
pagitan ng pagpapakababa at pagdadakila kay Jesu Cristo.  Sinabi muna niya sa kapitulo 52, talatang 13, 
ang pagdakila kay Jesu Cristo:  “Siya'y dadakilain at itataas, at magiging napakataas.”  Ang mga salitang 
iyon ay mga pangako.  Bago niya sinimulang sabihin sa atin ang tungkol sa pagdurusa ni Cristo, binigyan 
niya tayo ng sulyap sa kaluwalhatiang sasaKanya sa kabila ng krus sa Kanyang pagkabuhay na muli at 
pag-akyat.  Si Cristo ay magtatagumpay sa gawaing ipinarito Niya upang gawin.   
 
Ngunit sa kabaligtaran niyan, kapag dumating na Siya sa lupa upang gawin ang Kanyang gawain, Siya ay 
ganap na magpapakababa.  Ang Kanyang anyo ay napinsalang lubha, ang hitsura Niya ay nasira kaya, 
pagtingin sa Kanya, mula sa panlabas na pananaw, hindi mo makikilalang ito ang Cristo.  At kapag 
naunawaan mo kung sino ito, magugulat ka sa balitang ito.   
 
Iyon ang panimula.   
 
Ngayon, sa kapitulo 53, ang kuwento ng nagdurusang Jesu Cristo ay nagsisimula.  Isaias 53:1-3:  “Sinong 
naniwala sa aming narinig? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon?  Sapagkat siya'y tumubo sa 
harapan niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya'y walang anyo o 
kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya, at walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya.  
Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong nagdurusa, at sanay sa kalungkutan; at gaya ng isa 
na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak, at hindi natin siya pinahalagahan.”   
 
Mahalaga, sa pagsisimula nating tumingin sa mga talatang ito, na kilalanin ang tagapagsalita.  Sino ang 
nagsasabi ng mga salitang ito?  Sa mga talata sa pagtatapos ng kapitulo 52 ang Dios mismo ang 
nagsasalita at nagsasabing, “Narito, ang aking lingkod.”  Gayunman ngayon, may bagong tinig na 
nagtatanong, “Sinong naniwala sa aming narinig?”  Ang tinig dito ay ang tinig ng mga tagapagbalita ni 
Cristo.  Doon sa kapitulo 52:15 ay nakita natin iyan, sa Kanyang pagparito, wiwisikan ni Cristo ang 
maraming bansa at ang mga hari sa malalayong bahagi ng lupa ay makakarinig ng tungkol sa Kanya.  Ito 
ay mangyayari kapag ang ebanghelyo ay ipinangaral sa buong sanlibutan.  At ngayon sinasabi ng mga 
tagapagbalitang ito ng ebanghelyo, “Sinong naniwala sa aming narinig? At kanino nahayag ang bisig ng 
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Panginoon?”  Sa paghayo natin sa sanlibutan at pagsasabi ng kuwento ng pagdating ng Mesias at ng 
Kanyang kamatayan para sa mga makasalanan, sino ang tatanggap nito?  At ang sagot ay: “kaunting-
kaunti.” 
 
Hindi ba ganito sa ating panahon?  Ang ebanghelyo ay ipinangangaral, ngunit gaano kaunti ang 
tumatanggap nito at naniniwala dito. 
 
Sinisimulan ng mga talatang 2 at 3 ang mensahe ng Cristong nagdurusa.  At ang unang bagay na sinasabi 
ni Isaias dito ay kung paano Siya dumating.  Nang dumating ang Tagapagligtas, hindi Siya dumating na 
may kahambugan at karangyaan.  Hindi Siya dumating na may pagkahari at pagkilala at katanyagan.  
Kundi dumating Siya sa karimlan at kahirapan.  Dumating Siya sa isang napaka pangkaraniwan at abang 
paraan.  Tingnan ang talatang 2.  “Sapagkat siya'y [iyan ay si Cristo, ang lingkod na nagdurusa] tumubo 
sa harapan niya [iyan ay, sa harapan ng Dios na nagsugo sa Kanya] na gaya ng sariwang pananim, at gaya 
ng ugat sa tuyong lupa.”  Gumagamit si Isaias dito ng larawan upang ilarawan ang abang panimula ng 
makalupang buhay ni Jesus.  Hindi Siya ipinanganak sa palasyo bilang prinsipe.  Hindi Siya lumaking 
kasama ng mga tanyag at mga kilalang guro at mga pinuno ng Kanyang panahon.  Hindi, nagmula Siya sa 
Nazaret.  At may mabuti bang bagay na magmumula sa Nazaret? 
 
Siya’y tumubo na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa.  Siguro ay nakapaglakad ka 
na sa burol ng buhangin o sa isang disyerto at walang nakita kundi ilang at buhangin.  Hindi ito lugar ng 
mga puno at pananim.  Ngunit kung ilulubog mo ang iyong mga daliri sa buhangin, o kung tatakbo ka sa 
buhanginan ng nakayapak, madalang na may maliit na sanga o ugat ng isang bagay ang kakapit sa 
pagitan ng iyong mga daliri sa paa.  Hindi mo ito mapapansin o makikita ito sa simula.  Ang pagdating ni 
Cristo ay parang ganyan.  Ipinanganak Siya sa mga pangkaraniwang tao, sa isang pangkaraniwang bayan, 
sa napaka karaniwang mga pangyayari, hindi napapansin ng sanlibutan.  Ang mga magulang Niya ay 
lumipat sa Nazaret, at walang nakaalam ng anuman tungkol sa Kanya maliban na lang, nang si Herodes 
at ang mga Judio ay dumating sa buhay, Siya ay panaka-nakang naging pang-inis sa kanila.  Kung hindi, 
ang Kanyang kinagisnan ay gaya ng isang mabato, walang silbing ilang.   
 
Kung kaya sinasabi ng teksto na, “Siya'y walang anyo o kagandahan man.”  Wala Siyang kasikatan, 
walang panghalina, walang pang-akit ng pansin sa Kanyang sarili.  “Na dapat nating pagmasdan siya,  
walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya.”   
 
Ngayon, sino ang nagsasabi niyan?  Ito ang mga naniniwala.  Yaong mga tagapagbalita ng ebanghelyong 
ito.  Sinasabi nila, “Walang kaakit-akit sa Kanya kahit sa amin sa Kanyang pinagmulan.”  Ibig nilang 
sabihin na, natural, lahat ng mga tao ay lalayo kay Cristo, at sa kalikasan ay walang sinuman, kahit kami 
na ngayon ay naniniwala, ay maaakit sa Kanya.  Sinong naniwala sa aming narinig?  Ang ebanghelyo, 
maaari mong sabihin, ay mahirap ibenta.  Ang Cristong ipinangangaral namin ay isang hindi 
pinahahalagahan ng mga tao.  Hindi Siya sikat. 
 
At iyan ang pangalawang bagay sa teksto – paano Siya pinakitunguhan.  Tingnan ang talatang 3.  “Siya'y 
hinamak at itinakuwil ng mga tao.”  Ngayon, kung hinahamak mo ang isang bagay, iyan ay 
nangangahulugan na itinuturing mo itong may maliit o walang halaga.  Hindi mo ito pinahahalagahan.  
Hindi mo ito pinapansin.  Itinuturing mo itong walang anuman sa iyo.  Niwawalan mo ito ng kabuluhan.  
Hinahamak mo ito.  Kinapopootan mo ito.  At ginagawa mo ito ng sadya.    
 
Kung titingnan ang buhay ni Cristo, makikita natin ito ng napakalinaw.  Isipin kung paano Siya 
pinakitunguhan ng mga Fariseo at ng mga Judio.  Siya ay hinamak dahil sa Kanyang pinagmulan – “Siya’y 
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mula sa Nazaret.”  Siya ay hinamak dahil sa Kanyang pamilya – “Ito ay anak ng karpinterong si Jose.”  
Siya ay hinamak dahil sa Kanyang mga kaibigan.  Tinawag nila Siyang “kaibigan ng mga publikano at mga 
makasalanan.”  Ang Kanyang katuruan ay hinamak.  Ang Kanyang mga himala ay hinamak.  Siya ay 
hinamak bilang Tagapagligtas – “Iniligtas Niya ang iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili.”  Ah, 
gaano kinapootan at itinakuwil si Cristo.  Sinabi ng mga Judio, “Mayroon Siyang diablo.”  Hindi, “Siya ang 
diablo.”  Hindi, “Siya ang Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo.”  Labis Siyang hinamak at labis na 
kinapootan kaya sa huli ay pinatay nila Siya. 
 
At ang punto ay ganito ito para sa Kanya sa buong buhay Niya.  Saanman Siya magpunta, anuman ang 
Kanyang sabihin, Siya ay kinapopootan dahil dito.  May mga salita at mga tingin at mga kilos na puno ng 
pagkapoot laban sa Kanya.  Sa Awit 22, sinasabi Niya, “Ngunit ako'y uod at hindi tao, kinukutya ng mga 
tao, at hinahamak ng bayan.”  Wala.  Kaya ganito pinakitunguhan si Cristo.   
 
Nagpapatuloy ang talatang 3:  “At gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak, at 
hindi natin siya pinahalagahan.”  Siya ay gaya ng isang tinalikuran at pinagkublihan ng mukha ng mga 
tao.  Nang pumasok Siya sa Kanyang pagdurusa, si Cristo ay labis na nakapandidiri, napakapangit, upang 
tingnan.  Habang Siya ay nililitis, habang Siya ay dinadala sa krus, habang Siya ay itinataas at ipinapako, 
ang mga tao ay hindi naaakit sa Kanya, kundi nandidiri sa Kanya.  Maging ang sarili Niyang mga kaibigan 
at mga alagad ay pinabayaan Siya sa oras ng Kanyang pagdurusa. 
 
At, hiwalay sa muling kapanganakan, ay hahamakin din natin Siya.  Hiwalay sa biyaya ng Dios, hindi rin 
natin Siya titingnan.  Muli, ang mga tagapagbalita, yaong mga naniniwala, ang nagsasalita.  At sinasabi 
nila, “Ikinubli namin ang aming mga mukha sa Kanya.  Hindi namin Siya pinahalagahan.”  Makikita mo 
iyan sa mga alagad, sa sarili Niyang mga tagasunod.  Hiwalay sa biyaya, si Cristo ay Isang hindi titingnan 
ng sinuman.  Walang sinuman ang tatanggap sa Kanya.  Siya ang Isang hinamak natin at hindi natin 
pinahalagahan, sa ating kawalang-pagpapahalaga sa ebanghelyo, sa paghabol natin sa sanlibutan, sa 
ating pagmamahal sa sarili.  Hinahamak natin Siya, itinatakuwil natin Siya, hanggang dumating ang Dios 
at binuksan ang ating mga mata upang makita Siya. 
 
Kaya iyan ang ikalawang bagay sa teksto – kung paano Siya pinakitunguhan. 
 
At, pangatlo, mayroon tayo dito ng Kanyang naranasan.  Tinawag Siya sa teksto na “isang taong 
nagdurusa, at sanay sa kalungkutan.”  Ito ang paglalarawan kay Cristo, ang paglalarawan kung sino Siya 
sa makalupa Niyang buhay.  Ito ang susing katangian ng Kanyang katauhan.  Kung kilala mo Siya, ganito 
mo Siya ilalarawan.  Hindi mo Siya ilalarawan bilang taong nakakatuwa.  Hindi Siya tayong masaya.  Hindi 
Siya taong may kasiyahan.  Hindi Siya taong pabaya.  Hindi, Siya ay taong nabibigatan sa mga pagdurusa.  
At iyan ay inilagay sa pangmaramihang anyo upang patindihin ito.  Hindi Siya banyaga sa kalungkutan.  
Kundi alam na alam Niya ang kalungkutan. 
 
Kaya, ano ang kahulugan niyan?  Una, iyan ay nangangahulugan na naranasan Niya ang lahat ng 
kalungkutan na nararanasan natin.  Halimbawa, alam Niya kung paano mapagod.  Sa Marcos 4 Siya ay 
pagod na pagod mula sa Kanyang gawain kaya pumasok Siya sa bangka kasama ng Kanyang mga alagad 
at Siya ay nakatulog ng mahimbing.  Alam Niya ang hapdi ng gutom nang Siya ay tuksuhin.  Nang 
pakainin Niya ang marami, Siya ay gutom din.  Alam Niya ang kahirapan.  Naranasan Niya ang bigat ng 
tukso.  Nakaramdam Siya ng sakit sa Kanyang laman.  Lahat ng mga bagay na dumating kay Adan at Eba 
at sa sangkatauhan – lahat ng resulta ng sumpa – alam Niya.  Hebreo 4:15:  “Sapagkat tayo'y mayroong 
isang Pinakapunong Pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga 
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paraan gaya rin naman natin, gayunma'y walang kasalanan.”  Alam ni Jesus ang pagdurusa ng tao na  
naging resulta ng sumpa. 
 
Ngunit, pangalawa, ang kalumbayan ni Jesus ay ito:  na Siya ay Dios na walang kasalanan nananahan 
kasama ng taong makasalanan.  Sinasabi ng mang-aawit sa Awit 119:136, “Inaagusan ng mga luha ang 
mga mata ko, sapagkat hindi nila tinutupad ang kautusan mo.”  Iyan ang kalumbayan ni Jesus.  Nang 
nasa gitna Siya ng mga makasalanan at nakita Niyang hindi nila iginagalang ang Dios, ito ang 
ikinalulungkot Niya.  Kung titingnan mo ang lahat ng pagkakataon na nagsasalita ang mga Ebanghelyo 
tungkol sa kalumbayan ni Jesus, sa halos lahat ng kalagayan ito ang Kanyang kalumbayan.  Anong 
lungkot para sa Kanya na makita ang kasalanan, ang makita ang kahangalan at ang paghihimagsik ng tao 
laban sa Dios.  Gaano nalulungkot si Jesus dahil sa kawalang-pananampalataya at sa pagkabulag ng 
Kanyang henerasyon, at maging ng Kanyang mga alagad.  Sa Marcos 8:12 mababasa natin na 
“nagbuntong-hininga siya nang malalim sa kanyang espiritu at sinabi, Bakit humahanap ng tanda ang 
salinlahing ito?”  Nang natatakot ang mga alagad sa bagyo, nang nagtataka sila kung paano pakakainin 
ang malaking bilang na nagugutom, sinabi ni Jesus, “O kayong kakaunti ang pananampalataya.”  Iyon ay 
dahil Siya ay Dios, dahil iniibig Niya ang Dios, dahil hinahanap Niya ang ikaluluwalhati ng Dios, at lahat ng 
kasalanan at kawalan ng pananampalataya ay nag-aalis sa ikaluluwalhati ng Dios. 
 
At, ang kalumbayan din ni Jesus ay dahil hinamak at kinutya Siya, gaya ng nakita natin.  Siya ay itinaboy.  
Siya ay itinakuwil.  Iniwan Siya maging ng pinakamalapit niyang mga kasama.  Nag-iisa Siya sa Kanyang 
pagdurusa. 
 
Subalit ngayon, kung iyan lang ang sasabihin natin tungkol sa kalumbayan ni Jesus, mayroon tayong 
nakaligtaan.  Nakaligtaan natin ang puso ng Kanyang pagdurusa.  Ito ang Kanyang kalumbayan:  na ang 
krus ay nagbibigay ng anino sa buo Niyang buhay.  Ang buo Niyang buhay ay nagdadala sa Kanya sa 
pagdurusa ng krus.  Bawat piraso ng Kanyang pagdurusa ay paalaala na Siya ang tagapagdala ng 
kasalanan at ang sumpa ng Dios ay nasa Kanya. 
 
Anong hatid ng sumpa ng Dios sa tao?  Ito ay naghatid ng karamdaman at kalungkutan at kahirapan at 
kamatayan.  Nararanasan natin lahat ng mga bagay na iyan.  At para sa atin, sila ay parang 
pangkaraniwan sa katuturan na sila ay di-maiiwasang bahagi ng ating buhay bilang tao.  Nararapat sila sa 
atin.  Inaasahan natin sila. 
 
Ngunit para kay Cristo, ito ay iba.  Kinuha Niya lahat ng pagdurusang ito, kinuha Niya itong sumpa at ang 
mga epekto nito nang kusa.  Hindi Siya nararapat sa anuman sa mga kalumbayang ito.  Kung kaya, para 
sa Kanya, bawat hikab, bawat pulikat, bawat luha, bawat kalumbayan at kalungkutan ay bahagi ng 
sumpa ng Dios na nakapatong sa Kanya.  Ang lahat ng mga ito ay paalaala sa Kanya na Siya ang Nag-
iisang may pananagutan upang alisin ang sumpa sa pamamagitan ng pagdurusa sa katarungan ng Dios sa 
krus.  Nagbibigay ang krus ng mahaba nitong anino sa buo Niyang buhay.  Ito ang Kanyang karanasan – 
walang katulad sa Kanya.  Pagdurusa at kalumbayan na hindi natin kailanman malalaman.  Ang 
kalumbayang ito ay pinatindi sa buo Niyang buhay.  Umabot ang sukdulan nito sa pagdurusa bago pa 
ang krus, sa mga araw at mga sandali bago ang krus.  Makikita mo si Cristo na nakikipagbuno sa Kanyang 
kalumbayan, nakikipagtunggali habang pinagninilayan Niya ang matinding paghihirap na darating. 
 
Sa Juan 12:27, habang nakatingin Siya sa unahan ng krus, sinabi ni Jesus, “Ngayon ay nababagabag ang 
aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin?  Ama, iligtas mo ako sa oras na ito?  Ngunit dahil dito ay 
dumating ako sa oras na ito.”  Sa halamanan ng Getsemani, kaagad bago ang paghuli sa Kanya, gumugol 
Siya ng ilang oras sa pananalangin tungkol dito, kapwa ng mag-isa Siya at kasama ang Kanyang mga 
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alagad.  At halos mamatay Siya sa matinding paghihirap na ito.  Sinabi Niya sa Kanyang mga alagad, 
“Lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay.”  At ang Biblia, upang ipakita sa atin ang 
katindihan ng pagdurusa ni Cristo sa halamanan ng Getsamani, ay sinabi sa atin na ang Kanyang pawis ay 
naging gaya ng malalaking patak ng dugo.  Nanalangin Siya at nakipagbuno dito.  Sabi Niya, “Ama ko, 
kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito; gayunma'y hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang 
ayon sa ibig mo” (Mat. 26:39).  
 
At ngayon, kung mauunawaan natin ito ng maayos, makikita natin na ang krus, ang kalumbayan ni Jesu 
Cristo, ay hindi lamang ang sakit ng mga pako sa Kanyang mga kamay.  Hindi lamang ito ang sakit ng 
itakuwil ng kapwa tao.  Ang Kanyang kalungkutan ay hindi ang matinding paghihirap ng mabagal na 
kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus.  Lahat ng iyon ay bahagi ng Kanyang pagdurusa.  
Kundi ang tunay na kahulugan at ang puso ng pagdurusa ni Cristo ay ipinahayag Niya mula sa krus nang 
sumigaw Siya ng, “Ama ko, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan?”  Ang Anak ng Dios na nagkatawang-tao 
ay pinabayaan, iniwan, ng Ama.  Ito ang Kanyang kalumbayan.  Pinagdusahan Niya ang matinding 
paghihirap ng impierno para sa atin.  Iyon ang krus.   
 
Ang sitas na ito ay humihingi ng tugon.  Ang taong ito na may kalumbayan, hinamak at itinakuwil, ay 
humihingi ng tugon.  At ito ang tugon na hinihingi:  pananampalataya kay Jesu Cristo.  Ang talatang 1 ay 
nagsisimula sa isang tanong:  “Sino ang naniwala sa aming narinig?”  Hindi lamang ito isang retorikang 
tanong na may sagot na:  “Kaunting-kaunti.”  Kundi inilalagay din nito sa lahat ng nakakarinig ng 
ebanghelyo ang hinihingi at tungkulin, ang utos na sumampalataya sa nagdurusang Lingkod ni Jehovah.  
At hindi natin ibig sabihin ang isang simple, madaling-paniniwala.  Hindi ito pagtanggap lamang kay Jesus 
bilang iyong Tagapagligtas at pagsasabi ng panalangin ng makasalanan.  Hindi.  Mas malalim pa ito kaysa 
diyan. 
 
Bakit napakakaunti ng naniniwala?  Ang sagot ay ito:  Dahil ang tugon ng pananampalataya sa Lingkod 
na nagdurusa ay hinihinging tingnan natin ang ating mga sarili at ang ating mga kasalanan.  Ibinibigay sa 
atin dito ni Isaias ang ano at ang bakit ng krus.  Ano ang krus?  Ito ang pagdurusa ng matinding 
paghihirap ng impierno para sa kasalanan.  Bakit ang krus?  Bakit si Jesus ay taong nalulumbay?  Ang 
sagot ay:  dahil sa kasalanan.  Dahil dinala Niya ang kasalanan at ang sumpa ng lahat ng sasampalataya 
sa Kanya.  Ang pananampalataya kay Jesus ay nangangahulugan na nakikita ko ang aking kasalanan, na 
nakikita mo ang iyong kasalanan, at nalulungkot ka dahil dito.  Ang pagdurusa ni Jesus ay napakatindi 
dahil ang ating kasalanan ay napakalaki. 
 
Nauunawaan mo ba ito?  Ito ay nangangahulugan na ang daan ng pananampalataya ay nagsisimula sa 
pagkaalam sa makasalanan nating paghihirap.  Buksan nawa ng Dios ang ating mga isip at puso upang 
makita kung bakit si Jesus ay taong nalulumbay.  At, dalhin nawa tayo sa pagpapakumbaba at pagsisisi sa 
harap ng Kanyang Salita. 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, anong bigat ng kasalanan na iniatang kay Cristo.  At anong pagdurusa at matinding paghihirap ang 
kinailangan Niyang pasanin kapalit namin.  Tulungan mo kaming magkaroon ng kamalayan sa aming 
kasalanan at pagiging makasalanan at upang mabuhay sa pagpapasalamat sa Kanyang ginawa para sa 
amin na kaawa-awang makasalanan.  Alang-alang kay Jesus, Amen. 


