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ISAIAS 52:13-15 
“ANG LINGKOD NA NAGDURUSA 1:  ANG KANYANG TAGUMPAY SA PAGDURUSA” 

NI REV RODNEY KLEYN 
 
Hinihiling kong buksan ninyo ang inyong mga Biblia kasama ko sa aklat ng Isaias, kapitulo 52.  Titingnan 
natin sa mga darating na linggo, ang krus at pagdurusa ni Jesu Cristo mula sa pananaw ng Isaias 52:13 
hanggang Isaias 53.  Sa mga talatang ito tayo ay dinadala sa pinakamahalaganag aspeto ng krus ni Cristo.  
Sinasabi sa atin ng Mga Ebanghelyo sa Bagong Tipan kung kailan, at saan, at paano, at sa kaninong mga 
kamay namatay si Cristo.  Ibinibigay nila sa atin ang kasaysayan.  Ngunit sinasabi sa atin ng sitas ang ano 
at ang bakit ng krus.  Ano ang kamatayan ni Jesu Cristo?  Bakit namatay si Jesu Cristo?  Sa mga 
kapitulong ito, mayroon ka ng sariling komentaryo ng Dios sa krus ni Jesu Cristo:  ang kahulugan at ang 
dahilan ng krus.   
 
Si Isaias, naunawaan mo, ay ang ebanghelista ng Lumang Tipan, ang taga-ebanghelyo ng Lumang Tipan.  
Sa aklat ng Isaias mababasa natin ang persona at ang gawa ni Jesu Cristo.  Walang aklat sa buong 
Lumang Tipan na medyo katulad ng propesiya ni Isaias.  Bagama’t ang aklat na ito ay isinulat 700 taon 
bago dumating si Cristo, sinasabi sa atin ni Isaias ang Kanyang birheng kapanganakan (kap. 7), ang aba 
Niyang pinagmulan at ang Kanyang kabanalan (kap. 9), ang maharlika Niyang lahi (kap. 11).  Sinasabi 
niya sa atin ang nauna, si Juan, sa kapitulo 40.  Tinatawag niya si Jesus na dakilang Pastol muli sa kapitulo 
40.  Sinasabi niya ang tungkol sa Kanyang kaamuan at ang Kanyang malumanay na asal sa kapitulo 42; 
ang Kanyang walang-pagod na paglilingkod sa Dios (kap. 49); ang pagpapahid sa Kanya ng Espiritu Santo 
(kap. 61); at ang muli Niyang pagbabalik at ang bagong mga langit at ang bagong lupa (kap. 63-65).  At 
gaya ng tuktok ng bundok, umaangat mula sa lahat ng mga sitas na iyon, ay ang Isaias 53, na nagsasalita 
ng Kanyang nagliligtas na gawa sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa. 
 
Sa araw na ito ay nais nating tingnan ang huling tatlong talata ng kapitulo 52.  Ang mga talatang ito ay 
kabilang sa kapitulo 53 bilang isang yunit.  Ito ay isang maganda, pang-propesiyang awit na yari sa 
limang saknong o bahagi, ang bawat isa ay naglalaman ng tatlong talata, na ang paksa ay ang pagdurusa 
ng Lingkod ng Dios.  Ang mga salita sa dulo ng kapitulo 52 (mga talatang 13-15) ay panimula.  Basahin 
natin ang mga salitang iyon. 
 
 “Narito, ang lingkod ko ay magtatagumpay, siya'y dadakilain at itataas, at magiging napakataas.  Kung 
paanong marami ang namangha sa kanya — ang kanyang anyo ay napinsalang lubha, halos hindi na 
anyo ng tao, na hindi makilalang tao, at ang kanyang hugis ay higit kaysa sa mga anak ng mga tao — 
gayon siya magwiwisik sa maraming bansa; ititikom ng mga hari ang kanilang mga bibig dahil sa kanya; 
sapagkat ang hindi nasabi sa kanila ay kanilang makikita, at ang hindi nila narinig ay kanilang 
mauunawaan.”   
 
Mayroon ka dito (sa t. 13) una ng pagdadakila at ng tagumpay ni Cristo.  Si Isaias, sa pagsisimula niya sa 
pagsasabi sa atin ng pagdurusa ni Cristo, ay dinadala tayo agad sa dulo.  At sa paggawa niyan, 
gumagamit siya dito ng napakahusay na pampanitikang pamamaraan upang makuha ang pansin sa 
simula.  Siguro ay nakabasa ka na dati ng talambuhay kung saan ang may-akda ang gumawa niyon.  Sa 
halip na magsimula sa kapanganakan at pagkabata, ikaw ay dinadala sa sandali ng tagumpay at 
naisakatuparan sa buhay ng tao.  Iyan ay kagaya sa ginagawa ni Isaias dito.  Nagsimula siya sa 
kaluwalhatian ng dinakilang Cristo:  “Narito, ang lingkod ko ay magtatagumpay, siya'y dadakilain at 
itataas, at magiging napakataas.”     
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Mahalagang maunawaan natin kung sino ang nagsasalita dito.  Sino ang nagsasabi ng:  “Narito, ang 
lingkod ko”?  Malinaw na malinaw na ito ay ang Dios na nagbabalita sa sanlibutan ng pagdating at ng 
pagdurusa ni Jesu Cristo na tinatawag Niyang lingkod.  Sa pasimula, nais ng Dios na malaman natin ang 
wakas.  Sa kapitulo 53, tunay nga na sa mismong sumunod na talata, tayo ay tatayo sa paanan ng krus 
ng nagdurusa, namamatay na Tagapagligtas.  At nais ng Dios na malaman natin na, sa kabila ng kung 
paano natin maaaring tasahin ang krus – mula sa panlabas na pananaw – sa kabila ng kung paano man 
tasahin ng  tao ang krus mula sa pananaw ng nakikita niya, ang krus ay tagumpay.  At ito ay patungo sa 
kaluwalhatian.  Sinasabi ni Jehovah, “Narito, ang lingkod ko ay magtatagumpay.”  Tinatawag tayo ng 
Dios dito, na tumingin kay Cristo sa pananampalataya at makita ang tagumpay ng krus.  Tumayo man 
tayo sa paanan ng krus at makita Siyang hinampas at sinugatan at inalipusta at hiniya, at bagaman ito ay 
magbigay ng anyo ng pagkatalo, Siya ay patungo sa pagtatagumpay!   
 
Iyan ay lumalabas dahil sa pagkukusa ni Cristo.  Pansinin sa teksto na tinawag Siya ng Dios na “lingkod 
ko.”  Iyan ay napakagandang pangalan ni Jesus dahil sinasabi nito sa atin ang Kanyang kahandaang 
isagawa ang gawain na ibinigay ng Ama sa Kanya.  Inilalarawan nito si Cristo bilang Isa na darating upang 
isagawa ang kaligtasan, na darating sa mapagpakumbabang pagsunod sa Ama, na magbababa sa 
Kanyang sarili at mag-aanyong alipin, na darating sa ating laman bilang tao, na ipapasakop ang Kanyang 
sarili sa kautusan ng Dios at sa sumpa ng kautusan upang maisagawa ang plano ng Dios para sa ating 
kaligtasan, na pagkukumbabain ang Kanyang sarili dahil ito ang paraan ng Dios.  Siya ay 
magpapakumbaba hanggang sa kamatayan ng krus. 
 
Ang mga salita, at ang pagkakasunod-sunod ng teksto, ay isang malaking pampalakas-loob marahil 
mismo kay Cristo.  Mayroong dakilang pangako dito para kay Cristo.  Sa Hebreo 12 sinabi sa atin na si 
Cristo, dahil sa kagalakang inilagay sa Kanyang harapan, ay tiniis ang krus.  At dito sa Isaias 52:13, ang 
kagalakan ng krus ay inilagay sa Kanyang harapan. 
 
Isipin ang mapait na pagdurusa ni Cristo sa halamanan ng Getsemani, kung saan ang Kanyang pawis ay 
malalaking patak ng dugo at kung saan, habang pinagbubulayan Niya ang darating, nanalangin Siya:  
“Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito.”  At pagkatapos ay inilagay ng Dios Ama 
sa harapan ng Kanyang Anak ang pangako ng kaluwalhatian. 
 
Mayroon ding mahalagang prinsipyo dito para sa buhay Cristiano.  Bagaman mukha at pakiramdam mo 
ay talunan ka sa buhay na ito, hinahamak ng iba, mahina sa pakikipaglaban sa kasalanan, mahal na 
mananampalataya, makinig.  May tagumpay kay Cristo. 
 
Sa pangalawang parirala ng talatang 13 ang Dios, na nagsasalita dito, ay idinagdag:  “Siya'y dadakilain at 
itataas, at magiging napakataas.”  Nagsasalita Siya dito sa pasukdol.  May tatlong pandiwa dito:  
dadakilain, itataas, at magiging napakataas.  Tulad ito sa “Banal, banal, banal” ng mga anghel sa Isaias 6, 
isa pang pangitain ng kaluwalhatian ni Cristo.  Siya ay lubos na dadakilain, ng higit at labis sa 
pinakadakilang mga hari at pinuno sa buong lupa.  At iyan ay darating dahil ibababa Niya ang Kanyang 
sarili ng higit sa kanino mang lingkod.  Dahil diyan, Siya ay dadakilain ng mas mataas kaysa sinumang 
hari.    
 
Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang katotohanan, katotohanan ngayon.  Ang Efeso 1:20ss. ay 
nagsasabi tungkol sa katotohanang ito na isinagawa ng Dios kay Cristo nang buhayin Siya mula sa mga 
patay at pinaupo Siya sa Kanyang kanan sa sangkalangitan, higit sa lahat ng mga pinuno at 
kapangyarihan at lakas at pagkapanginoon at bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa 
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sanlibutang ito, kundi sa darating din naman; at inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng Kanyang 
mga paa, at ipinagkaloob sa Kanya na maging ulo ng lahat.  Ngayon, si Cristo ay dinadakila. 
 
Kaya, dito nagsisimula si Isaias – na may tunay na, isang kagila-gilalas na pangitain ng kadakilaan at ng 
kaluwalhatian ni Jesu Cristo sa langit. 
 
Ngunit sa talatang 14, at sa susunod na kapitulo, ang kasaysayan ay nagkaroon ng di-inaasahang 
pagpihit.  Mula sa matayog na kataasan ng dinakilang lingkod tayo ay dinala sa kababaan ng Kanyang 
makalupang buhay at pagdurusa.  Sa talatang 14:  “Kung paanong marami ang namangha sa kanya — 
ang kanyang anyo ay napinsalang lubha, halos hindi na anyo ng tao, na hindi makilalang tao, at ang 
kanyang hugis ay higit kaysa sa mga anak ng mga tao.”  Mayroon ganap na kamangha-mangha at 
nakakabiglang pangyayari dito.  Ang salitang “anyo” ay nangangahulugang hitsura.  Sinasabi ni Isaias ang 
tungkol sa hitsura ng Lingkod ng Dios.  Sinasabi niya ang tungkol sa pagdating ni Cristo.  Mayroong 
kamangha-mangha at kagulat-gulat sa Kanyang hitsura.  Ang Kanyang hitsura sa kabuuan ay iba sa 
aasahan mo.  Malibang may magsabi sa iyo na ito ang Cristo, hindi ka maniniwala.  At kapag narinig mo 
na “ito ang Mesias,” magugulat ka na Siya ito! Nasa isip ni Isaias ang pagdating ni Cristo sa lupa sa 
Kanyang kapanganakan at buhay at kamatayan.  Ito ay malaking kaibahan sa pagitan ng aasahan mo at 
ng mismong makikita mo kapag dumating si Cristo. 
 
Paano Siya dumating?  Dumating Siya sa kaabahan ng kuwadra at sabsaban ng Bethlehem.  Dumating 
Siya sa buhay ng kahirapan kung saan ay wala Siyang lugar na tinatawag na tahanan.  Walang dagdag sa 
Kanyang buhay, walang mga luho.  Dumating Siya, walang lakas o kapangyarihan, kundi aral – gamit ang 
mga salita.  Tinipon Niya sa Kanyang paligid ang grupo ng mga alagad na karamihan ay walang pinag-
aralang mga mangingisda at gayon.  Nabuhay Siya ng buhay sa talim ng lipunan – hinamak at itinakuwil 
ng mga tao.  Nakatayo ka sa Kanyang duyan;  titingnan mo ang Kanyang buhay, at sasabihin mo:  “At ito 
ang Mesias?  Ito ang Lingkod ni Jehovah?  Ito ang Anak ng Dios?”  Humantong Siya sa paglilitis.  Siya ay 
binugbog at duguan.  Tinalikuran Siya ng lahat Niyang mga kaibigan at mga alagad.  Pinaratangan Siya ng 
mali.  Siya ay inilayo at ipinakong kasama ng dalawang magnanakaw at mamamatay-tao.  Siya ay 
inabuso.  Ang kanyang anyo ay napinsalang lubha, halos hindi na makilalang Siya ay tao, at ang taong ito 
ay Lingkod ni Jehovah.  Siya ang Anak ng Dios?  Ang Maylikha ng daigdig?  Ang Isang ito na mabangis na 
pinakitunguhan at pinagmalupitan?  Ang Isang ito na pinilasan ng balbas at ang Kanyang mga kamay ay 
tinusok, na lubhang binugbog ng panghagupit kaya nagsimulang umagos ang Kanyang dugo?  Ito ang 
Lingkod ni Jehovah? 
 
Ang kanyang anyo ay napinsalang lubha.  At ang pagkapinsala ng Kanyang anyo ay hindi isang 
pagpapanggap.  Hindi ito gaya ng pag-iispiya o pribadong imbestigador na nagtatago ng kanyang 
pagkakakilanlan.  Hindi, ang sinasabi ni Isaias dito ay ang pagpapakababa ni Cristo sa Kanyang taong 
kapanganakan at sa Kanyang buhay ng pagdurusa at sa krus ng Kanyang kamatayan.  Ibababa Niya ang 
Kanyang sarili at magiging lingkod at isasailalim ang Kanyang sarili sa kamatayan ng krus.     
 
At habang tinitingnan mo Siya sa Kanyang pagpapakababa, walang makapagsasabi sa iyo kung sino Siya.  
Ang Kanyang pagkakakilanlan ay nakatago.  Ito ang Cristo, nagkatawang-tao; si Cristo, nagmula sa 
kataasan at kaluwalhatian ng pagka-Dios, naging tao, tumahan kasama ng mga tao, nagdusa kasama ng 
mga tao, nagdusa sa kamay ng mga tao, namatay para sa mga tao. 
 
Ito ang tinatawag ng Filipos 2 na “pag-iisip ni Cristo.”  Siya ay Dios.  Wala Siyang kinuha sa Dios sa 
pamamagitan ng pagtawag sa Kanyang sarili na Dios.  Siya ay marapat na tawaging Dios mula sa buong 
walang hanggan.  Siya ang gumawa ng mga langit at ng lupa.  Siya ang walang hanggang ikalawang 
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persona ng Trinidad.  Subalit Siya ay nag-anyong alipin.  At pinagpakumbaba Niya ang Kanyang sarili at 
naging tao.  At, Siya bilang isang tao, ay higit pa Niyang pinagpakumbaba ang Kanyang sarili at naging 
alipin sa kautusan.  At isinailalim Niya ang Kanyang sarili sa kamatayan, ang mapait at ang kahiya-hiyang 
kamatayan ng krus. 
 
Ito ay ganap na nakakamangha at nakalilito – na itong lingkod, na magiging napakataas at lubos na 
dadakilain, na ang Kanyang anyo sa Kanyang pagdating sa sanlibutan ay mapipinsalang lubha, halos hindi 
na anyo ng tao, na labis Siyang magpapakababa kaya hindi na makikilala kung sino Siya.  Ang mga taong 
makakarinig nito ay mamamangha! 
 
Ang tugon na iyan ng pagkamangha ay inilalarawan sa talatang 15:  “Ititikom ng mga hari ang kanilang 
mga bibig dahil sa kanya; sapagkat ang hindi nasabi sa kanila ay kanilang makikita, at ang hindi nila 
narinig ay kanilang mauunawaan.”  Kapag ang mga mensahero ng nagdurusang Lingkod ay humayo at 
sinabi sa iba ang tungkol sa Kanya, kung sino Siya at ano ang Kanyang pinagdusahan; kapag ibinalita sa 
mga bansa na ang Anak ng Dios ay nagpakababa at sumailalim sa gayong kalupitan; sa gayon ang mga 
hari ng mga bansa ay mamamangha sa Kanya at mapapatigagal.  Sasabihin nila, “Ito ang dinakilang 
Cristo, ang Hari ng mga hari?  Ang mga hari ay may karapatan sa trono.  Bakit magdurusa ang isang 
soberano sa gayong paraan?”  Ititikom ng mga hari ang kanilang mga bibig.  Mga haring nagsasalita at 
walang nagsasabi sa kanila upang tumahimik; mga haring nag-uutos at ang mga hukbo ay nagmamartsa; 
mga haring gumagawa ng kautusan at ang taong-bayan ay nakikinig; mga haring sanay na nagsasalita 
buong-araw – sila ay matatahimik.  Ititikom nila ang kanilang mga bibig sa pagsasabi ng kasaysayang ito.  
Kapag, sa dulo ng talatang 15, ay narinig at nakita nila ang mga bagay na hindi nila nalalaman, na ito ang 
Cristo, sa gayon sila ay matatahimik at matitigagal.   
 
Ano ang katahimikang ito?  Kinakatawan nito ang pagpapatahimik sa kawalang-pananampalataya.  Ang 
kawalang-pananampalataya ay napakaingay.  Sa mga pagtatangka nitong patahimikin ang mga saksi ng 
ebanghelyo, ang kawalang-pananampalataya ay napakalakas at napakaingay.  Isipin ang panahon ni 
Jesus.  Ang mga tumangging maniwala ay nagsabi ng mga bagay na ganito:  “Ito ang anak ni Joseng 
karpintero.  Hindi ito ang Lingkod ni Jehovah.  Hindi ito ang Mesias.  Hindi, kilala namin ang taong ito.  
Kilala namin ang kanyang pamilya – ang kanyang mga kapatid na lalaki at babae ay kasama namin dito.  
Tao lamang siya.”  Isipin ang ingay sa paligid ng krus nang nagdurusa si Jesus at namatay – ang panunuya 
at ang pagtatawanan sa Kanya.  At ito ay tunay na katulad ngayon.  Maraming usapan at ingay, 
kasiyahan, kalayawan, katuwaan, upang lunurin ang ingay ng ebanghelyo at ang patotoo ni Jesu Cristo. 
 
May ilang relihiyosong usapan.  Sasabihin nila, si Jesus ay isang dakilang guro.  Siya ay isang taong may 
magandang asal.  Siya ay isang mabuting pinuno.  Maluwag nilang itatali ang kanilang sarili kay Cristo.  
Subalit hindi nila kikilalanin ang Kanyang kaluwalhatian.  Hindi nila Siya makikita bilang Panginoon at 
Hari.  Hindi sila magpapasakop sa Kanyang salita. 
 
Sa huling araw ng Paghuhukom, kapag ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag 
na si Jesu Cristo ay Panginoon, doon ang mga di-mananampalataya ay mapapatahimik.   
 
Ang talatang 15 ay nagsasabi tungkol sa mga hari.  Isipin si Herodes at Poncio Pilato sa Araw ng 
Paghuhukom, ang dalawang unang mga pinuno na hinatulan si Jesus ng kamatayan – sila ay tatayo sa 
harapan ng Kanyang trono.  Naiisip ko ang sinabi ni Jesus kay Caifas na Punong Pari sa Mateo 26:63.  
Sinabi ni Caifas kay Jesus:  “Pinanunumpa kita sa harapan ng Dios na buhay, sabihin mo sa amin kung 
ikaw nga ang Cristo, ang Anak ng Dios.”  At si Jesus, sa talatang 64, ay nagsabing, “Ikaw ang nagsabi, 
ngunit sinasabi ko sa  inyo, mula ngayon ay inyong makikita ang Anak ng Tao na nakaupo sa kanan ng 
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Kapangyarihan, at dumarating na nasa mga ulap ng langit.”  Isipin si Caifas, isipin si Herodes at si Poncio 
Pilato, sa kanilang kamatayan, habang sila ay nakatayo sa harapan ng trono ni Cristo na natahimik.  Siya 
ba?  Siya ba ang Isang aking hinatulan?  Ang kanilang mga bibig ay ititikom. 
 
Kaya naman, may isang uri ng katahimikan.  Sa huli, sa Araw ng Paghuhukom, lahat ng kawalang-
pananampalataya ng tao, ng mga hari at ng lahat ng itinanggi si Jesu Cristo, ay matatahimik.  Lahat ng 
mga nagsasalita ngayon, sa kawalang-pananampalataya, ay matatahimik doon.  Ang mga nagsasabi 
tungkol sa Cristo ng Kasulatan:  “Iyan ang Anak ng Dios?” – ang mga hindi sasampalataya – sila ay 
matatahimik doon.  Kaya ang buong sanlibutan ay matatahimik sa harapan ng Kanyang trono. 
 
Subalit mayroon pang isang katahimikan, isa pang pagkamangha.  Ito ang pagkamangha ng isang 
sumasampalataya sa ebanghelyo sa panig na ito ng libingan.  Ito ang isa na nagulat sa nasirang anyo ni 
Cristo dahil nauunawaan niya kung bakit si Cristo ay labis na nagpakababa.  Alam mo ba kung bakit?  
Iyan ay dahil sa kasalanan.  Ang talatang 15 ay nagsasabi sa Kanyang pagwiwisik sa maraming bansa.  
Ang Kanyang dugo ay mawiwisik.  Ito ay isasaboy, ikakalat sa maraming bansa.  Ano ang pagwiwisik ng 
Kanyang dugo?  Ang mga pari sa Lumang Tipan ay nagwiwisik ng dugo ng walang salang handog sa 
upuan ng awa upang ipantubos sa kasalanan.  At makikita mo dito ang layunin ng pagpinsala sa anyo ni 
Cristo.  Ang talatang 14 ay patungo sa talatang 15.  Siya ay labis na nagpakababa.  Ang Kanyang 
pagkakakilanlan ay itinago dahil sa layunin ng Kanyang pagwiwisik sa mga bansa ng Kanyang dugo.  Ito 
ang Kanyang handog.  Ito ang pagbubuhos ng Kanyang dugo para sa mga makasalanan. 
 
At sa gayon ang ebanghelyo ng krus ay hahayo sa mga bansa.  Ang pagkamangha, ay ang 
pagpapatahimik sa kawalang-pananampalataya ng mga makasalanan.  Ito ang katahimikan ng pagsisisi.  
Ito ang katahimikan na dumarating sa makasalanan sa kanyang pagkaunawa na ang pagpapakababa ni 
Cristo ay kinakailangan bilang kabayaran sa kanyang mga kasalanan.  Ito ay katahimikan kapag ating 
naunawaan na ang kadakilaan ng pagdurusa ni Cristo ay para sa kalakihan ng aking kasalanan.  Ang 
Kanyang hitsura, ang Kanyang anyo, ay labis na napinsala upang ako ay mailigtas sa kahihiyan at 
pagdurusa ng impierno na nararapat sa aking mga pagkakasala. 
 
E ikaw?  Ano ang tingin mo kay Cristo?  Paano ka tumutugon sa Kanyang pagpapakababa?  Dalangin ko 
ang inyong mga puso ay patuloy na manatiling bukas at malambot sa mensahe ng ebanghelyo, na hindi 
kayo mapagod sa pakikinig nitong di-pangkaraniwang kasaysayan kung paanong ang Prinsipe ng 
kaluwalhatian ay bumaba mula sa Kanyang trono at pumarito sa sanlibutang ito at nag-anyong alipin at 
nagpakababa sa Kanyang sarili upang mahugot Niya ang mga makasalanan mula sa kalaliman ng 
kanilang kasalanan at sa karungisan ng kanilang kasamaan. 
 
Mamangha nawa tayong lahat ngayon.  Malito nawa tayong lahat.  Matahimik nawa tayong lahat na 
itong Hari ay may gayong kahabagan sa mga makasalanang gaya natin. 
 
Manalangin tayo. 
 
Panginoon, salamat po sa Iyong Anak, sa Kanyang pagkukusang-loob na magpakababa kapalit namin, 
upang magdusa para sa aming mga kasalanan.  Panginoon, pagkalooban mo kami ng tunay na pagsisisi 
sa Kanyang harapan upang kami ay matahimik at mapahanga sa kadakilaan ng Kanyang pagdurusa, at 
pagkatapos ay ikalungkot ang aming mga kasalanan, nagtitiwala sa Kanya lamang.  Dalangin namin ito 
alang-alang kay Jesus, Amen. 


