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EFESO 1:3 
"ANG DAKILANG PASASALAMAT" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Sa araw na ito ay nais kong bigyan kayo ng tatlong halimbawa ng pasasalamat mula sa mga 
pangyayari sa ministeryo ng ating Panginoon.  Ilalagay ko sa makabagong konteksto ang 
mga halimbawang ito.  Habang inilalarawan ko sa inyo, nais kong sagutin ninyo ang 
dalawang katanungan:  Alin ang halimbawa ng tunay na pasasalamat?  At, Alin ang totoo sa 
iyo? 
 
Para sa una nating halimbawa, kailangan nating maglakbay sa isang templo, isang 
napakagandang gusali na may malalaking ensinang (oak) pintuan at mga marmol na sahig.  
Maraming mananamba ngayon ang dumarating at umaalis.  Sa loob ay makikita natin, sa 
gitna, isang maganda ang bihis na lalaking may mahabang kasuotan.  Sa mata ng lahat, at sa 
malapit na maririnig ng lahat, sumisigaw siya sa templo, “Nagpapasalamat ako sa iyo, O 
Panginoon, na hindi ako tulad ng ibang mga tao:  mga magnanakaw, tamad, 
mangangalunya, walang kakayahan.  May nagagawa ako.  Nananalangin ako.  At marami 
akong nagawang mabubuting gawa sa buong taon.  Pinasasalamatan kita sa kabuuan ko.”  
 
Sa parehong templo, may isa pang lalaking nasa malayong sulok, nakalugmok.  Halos hindi 
siya makatingala.  Ang lalaking ito ay nananalangin, “Panginoon, mahabag ka sa akin na 
isang makasalanan.” 
 
Habang palabas ng templo ang unang lalaking maganda ang bihis nang araw na iyon, 
humihip ang hangin sa pintuan, at hinawi ang kanyang kasuotan.  At ito ay nagpakita ng 
pusong bato.   
 
Para sa pangalawa nating halimbawa, kailangan nating maglakbay sa isang magandang 
kabukiran.  Ilarawan mo ang katimugang Indiana o Illinois.  Ang mga taniman ng mais at 
balatong ay naani na.  Dumating tayo sa isang malaking bukid sa isang magandang lugar.  
Sa malaking bukid na ito ay makikita natin ang grupo ng mga gusali, bagong lahat at 
makintab – isang bagong kamalig, sa katunayan, at isa pang parating, ang mga pundasyon 
nito ay nailagay na.  At may nakikita tayong bahay.  Isang mahabang landas ng kotse na may 
puting bakod sa magkabila at may mga nakatanim na puno.  Umakyat tayo sa bahay.  Ito’y 
magandang bahay na may malaking bintana.  Ito ay napapalamutian para sa panahon.   
 
Sa loob ay makikita natin ang isang napakalaking pagtitipon ng mga tao na malinaw na 
napakasaya, isang napakabuting pamilya iisipin natin, sa loob ng isang magandang silid 
kainan, magandang palamuti, kristal, pagkain, at sa ibabaw ng mesa ay naroon ang iba’t 
ibang uri ng pagkain.  Sa gitna ay may isang kulay-kapeng pabo.  Sa dulo ng mesa ay may 
isang lalaking nakatayo at nagsabing, “Atake na.”   
 
Ngunit sa kanyang kanan ay ang kanyang asawa.  Sabi niya, “Mahal, hindi ba dapat ka 
munang magpasalamat?” 
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 “Ah,” tugon niya.  “Panginoon, pinasasalamatan kita sa aking kasipagan at pagsisikap sa 
trabaho, sa aking pagpaplano at talas ng isip na, kung mayroon ang iba, magkakaroon din 
sila ng isang hiwa ng pie.  Pinasasalamatan kita na lahat ang aking mga butil ay nasa mga 
kamalig ko at pinasasalamatan kita na ang aking mga broker ay tumatagal para sa mataas 
na dolyar.  Amen.” 
 
Pagkatapos nang gabing iyon, nang ang buong pamilya ay nakaalis na, ang lalaking ito ay 
nasa itaas sa kanyang magandang silid na may mga upuang yari sa balat.  Ang mga blueprint 
ay nasa kanyang mesa sa harap niya nang, walang anu-ano, nagkaroon ng kirot sa kanyang 
dibdib.  Siya ay inaatake sa puso.  Bumagsak siya sa kanyang mesa.  Nakita siya ng kanyang 
asawa at tumawag ng paramedics .  Isinugod siya sa ospital kung saan mayroon ng 
pinakamagaling na kagamitan na gumagawa sa kanya.  Ngunit siya’y patay na.   
 
Ilang araw lamang matapos ang kanyang libing, ang kanyang mga anak ay nag-aaway na sa 
kanilang mana. 
 
Para sa ikatlong halimbawa kailangan nating pumunta sa labas ng lunsod, hindi gaanong 
may-kayang nayon, sa isang silid na paupahan.  May isang biyuda na mag-isang nakatira sa 
kanyang inuupahang silid.  Sa Araw ng Pasasalamat siya ay papunta sa iglesia, gaya ng lagi 
niyang ginagawa.  Pumasok siya upang sumamba.  Nang araw na iyon, siya ay may 
dalawang dolyar.  Iyon lamang ang mayroon siya hanggang sa susunod na tseke ng Social 
Security.  Ngayon mayroon lamang siyang dalawa nito.  Maaari niyang ilagay ang isa , alam 
mo, sa lalagyan ng koleksyon.  Maaari siyang magbukod.  Mayroong dalawa.  Ngunit kinuha 
niya kapwa ang mga dolyar na iyon at inilagay niya sa koleksyon.  Umuwi siya para sa isang 
tahimik na hapunan nang mag-isa.  Pagkatapos nang gabing iyon, nang inilalabas niya ang 
basura, bumagsak siya at nabali ang kanyang binti.  Sa wakas ay natagpuan siya at dinala sa 
ospital at iniwang mag-isa sa kanyang silid sa ospital nang gabing iyon. 
 
Papasok na sana ang nars upang tingnan siya sa isa pang huling pagkakata on nang marinig 
niyang nananalangin ang babae nang nag-iisa.  Ang nars ay huminto upang makinig. 
 
 “Panginoon, pinasasalamatan Kita sa lahat ng Iyong mga pagpapala.  Isa man sa kanila ay 
hindi nararapat sa akin.  Pinagpala mo ako nang lubos ng Iyong biyaya at pag-ibig.  Ginawa 
Mo akong tagapagmana ng buhay na walang hanggan, lahat ay sa biyaya.  Panginoon, 
pinasasalamatan Kita sa lahat!” 
 
Alin sa tatlong pangyayaring iyon ang Pasasalamat?  Alin ang totoo sa iyo?  
 
Ang tunay na pasasalamat, ayon sa Kasulatan, ay nakaugat sa pagkaalam sa biyaya ng Dios.  
Ang tunay na pasasalamat ay matatagpuan lamang kapag naunawaan ng isang tao na ang 
Dios ay naging mapagbiyaya, iyan ay, na ang makasalanan ay pinakitaan ng di-nararapat na 
kagandahang-loob sa kaligtasan mula sa kasalanan – ng sarili niyang kaligtasan.  Mula sa 
kaalamang iyan, ang tunay na pasasalamat ay nagpapahayag na ang lahat ng mga bagay ay 
para sa ikabubuti natin at, samakatuwid, pinasasalamatan natin ang Dios sa lahat.  Para sa 
lahat – kapwa ang kaaya-aya sa atin at ang pinakamahirap – sapagkat nalalaman natin na 
ang lahat ng mga bagay ay nagsisilbi sa mga layunin ng Kanyang biyaya.  Kung gayon, ang 
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tunay na pasasalamat ay palagi, ito ay para sa lahat ng mga bagay, ito ay para sa biyaya ng 
Dios! Ang tunay na pasasalamat ay araw-araw.  Hindi ito isang araw; ito ay buhay.  Ito ay 
buhay na tanging ang biyaya ang makapagsisimula at makapagtuturo. 
 
Alam ni apostol Pablo ang tungkol sa dakilang pasasalamat na ito.  Sinulat niya sa atin sa 
Efeso 1:3, 4:  “Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesu -Cristo, … ayon sa 
pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at 
walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig.” 
 
Tingnan natin nang ilang sandali ngayon ang mga salitang iyon ng apostol.  Iyan ay dakilang 
pasasalamat na ibinibigay ni Pablo dito – isa sa pinakamalalim at mayaman na 
matatagpuan sa buong Kasulatan. 
 
Ang sulat sa mga taga-Efeso ay hindi kakaiba na ito’y nagsisimula sa pasasalamat sa Dios.  
Iyan ang karaniwang paraan ng pagsisimula ni Pablo sa kanyang mga sulat.  Subalit ang 
sulat sa mga taga-Efeso ay kakaiba na ipinahahayag ni Pablo ang kagila-gilalas na yaman at 
alab sa kanyang pasasalamat.  Napakadalas sa ibang mga sulat ay kinukuha ng apostol ang 
paksa ng kanyang pasasalamat mula sa espesyal na kalagayan ng kanyang kinakausap, o sa 
ala-ala ng ilang mga tao na nais niyang pasalamatan.  Ngunit sa aklat ng Efeso, ang isip ng 
apostol ay wala sa sinumang partikular na tao, wala sa anumang partikular na pangyayari o 
kalagayan sa iglesia.  Kundi ang kanyang isip ay bumalik sa dakilang prinsipyo ng 
ebanghelyo.  Pinag-iisipan niya ang mga walang hanggang katotohanan na inihayag ng Dios 
kay Jesu Cristo.  Nakaharap niya sa kanyang isip ang biyaya ng Dios na nagdala ng 
kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Sa lalim ng damdamin, at sa magagandang 
kinasihang pahayag, ipinahayag niya ang dakilang pasasalamat sa Dios.  Mula sa mga 
talatang 3-12 ng kapitulong iyon ay tinatalakay niya ang kaligtasan na matatagpuan kay 
Cristo.  Inilalarawan niya sa atin ang mapagmahal na gawain ng Dios Ama sa pagpaplano ng 
kaligtasang iyon, ang gawa ng Dios Anak sa pagtitiyak sa kaligtasang iyon, at ang gawa ng 
Dios Espiritu Santo sa pagsasagawa ng kaligtasang iyon.  Ginugunita ni Pablo ang 
kaligtasang iyon kay Cristo, na kanyang ipinagpapasalamat sa Dios, sa paghahanda nito sa 
paghirang.  Sabi niya, “Purihin nawa ang Dios … ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya 
bago itinatag ang sanlibutan (iyan ay, bago nagsimula ang sanlibutan), …  tayo'y itinalaga (o 
tayo’y paunang pinagpasyahan) sa pagkukupkop upang maging kanyang mga anak.”   
 
Iniisip niya, kung gayon ang pagpapatupad ng kaligtasan (tt. 6, 7).  Ipinagkaloob niya ng 
walang bayad sa atin sa pamamagitan ng Minamahal, sa kanya'y mayroon tayong 
katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan.  
Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa paglalathala ng kaligtasang iyon (tt. 8-10).  Sinasabi 
niya ang katotohanang ipinaalam ng Dios sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban.  
Ipinakita ng Dios sa atin ang mabuting layunin na Kanyang itinakda kay Cristo.  At, 
panghuli, si Pablo ay nagsasalita tungkol sa paglalapat ng kaligtasan (tt. 11, 12).  Sinabi niya 
na ito’y sa pamamagitan ng Espiritu, na sa kanya tayo’y umasa kay Cristo, at sa kanya tayo 
ay tumanggap ng isang mana.  
 
Samakatuwid, dinadala niya tayo sa buong kaligtasan kay Cristo na nagmumula sa Dios, 
mula sa walang hanggan tungo sa walang hanggan, ang walang hanggang layuning binuo sa 
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mapagmahal na puso ng Ama, para sa walang hanggang kalubusan kapag ang lahat ng 
bagay sa langit at sa lupa ay bubuurin kay Cristo sa ilalim ng isang Ulo.  Sa pinakamataas na 
doxology, at sa kahanga-hangang paraan, at malalalim na salita, inawit ni Pablo ang 
kaligtasang iyon na ngayon ay dumating sa atin sa pamamagitan ni Cristo. 
 
Habang ang mga katotohanang ito ay naglalaro sa kanyang puso at isipan, si Pablo ay 
bumulalas sa pagpupuri:  “Purihin, purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong 
Jesu-Cristo.” Ang salitang “purihin” ay nangangahulugang “magsalita ng mabuti.”  Pinupuri 
ni Pablo ang Dios.  Nagsasalita siya ng mabuti tungkol sa Dios, pinagbubulayan ang kanyang 
natanggap kay Cristo, pinagbubulayan ang kabutihang-loob nito, ang lawak nito.  Sabi niya, 
“Purihin nawa ang Dios – pasalamatan nawa ang Dios, ang Dios ay purihin!” 
 
Ginagawa mo ba?  Ginagawa mo ba, ngayon, ginagawa mo ba palagi?  Bilang anak ng Dios, 
ito ba ang paksa ng iyong buhay, ang paulit-ulit na kuwerdas, ang awit ng iyong buhay, 
lumalago sa kapangyarihan?  Lumalago rin sa kapangyarihan sa pamamagitan ng lahat ng 
mga pagsubok at kahirapang ipinadadala ng Dios sa iyo?  Ganoon dapat.  Ang maranasan 
ang biyayang nagliligtas ay nangangahulugang ang pasasalamat ay magiging nasa 
kaibuturan ng iyong pagkatao.  Kapag, sa biyaya ng Dios, ay ipinagkaloob na malaman mo 
ang hiwaga ng kaligtasan kay Cristo at lahat ng sa biyaya lamang ay ginawa ng Dios para sa 
iyo, kung gayon ang pasasalamat ay dapat nasa kaibuturan ng iyong pagkatao – maging sa 
ngayon man, sa mas higit na bahagi, lahat ay dumarating sa iyong daan, o ikaw man ay may 
pighati at kapaguran at kirot.  Salamat nawa sa Dios dahil pinagpala Niya tayo ng lahat ng 
espiritual na mga pagpapala kay Cristo sa sangkalangitan, sabi ng apostol.   
 
Sa palagay natin ang puso ni Pablo ay halos tumatakbong kasama niya dito.  Pinagpala tayo 
ng Dios.  At pagkatapos ay idinagdag ni Pablo, “kay Cristo ng bawat pagpapalang espiritual 
sa sangkalangitan.”  Patuloy Niya itong pinagpapatung-patong pataas nang pataas.  Sila ay 
mga espiritual na pagpapala, mga pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo.  
Hindi sila panlupa, naglalaho, kumukupas na mga pagpapala kundi espiritual, nagtatagal na 
mga pagpapala na lalo pang kumikinang.  At lahat sila, lahat ng inisip ng Dios na ipagkaloob 
sa atin – paano natin sisimulang magbigay ng listahan nila?  Ang mga pagpapala ng 
kapatawaran.  Ang mga pagpapala ng pag-ibig at habag.  Ang pagpapala ng pagkukupkop 
upang maging Kanyang mga anak.  Ang pagpapala ng panananahan ng Espiritu Santo.  Ang 
pagpapala ng kaalaman at presensya ng Dios.  At sinasabi ni Pablo na pinagkalooban tayo 
ng Dios ng mga pagpapalang ito sa sangkalangitan.  Ang kaisipan ay hindi natin tatanggapin 
ang mga pagpapalang ito sa unang pagkakataon sa langit.  Hindi.  Pinagpala na Niya tayo 
ngayon.  Ngunit ang mga pagpapalang ito ay magiging ganap sa sangkalangitan.  Sila’y 
magiging lubos na sa atin sa sangkalangitan.  Ang mga pagpapalang ito ay di-makalupa.  
Hindi sila binubuo ng mga tahanan at mga computer, mga sasakyan at pamumuhunan, 
lupain at damit, alahas, karangalan at katanyagang panlupa.  Kundi sila ay di-makalupa.  
Sila ay mga dakilang pagpapala.  Nasa atin na sila ngayon mismo sa sanlibutang ito.  At 
isang araw sa sangkalangitan magiging atin na silang ganap.  Hindi, hindi natin hinahamak 
ang mabubuting bagay ng sanlibutang ito na ipinagkaloob sa atin ng Dios.  Gaano na an g 
ipinagkaloob Niya sa atin!  Ah, labis-labis ang ipinagkaloob Niya sa atin! Subalit pinupuri at 
pinasasalamatan natin Siya sa mga bagay na ito sa liwanag niyaong espiritual na 
makalangit na pagpapala.  Pinupuri natin Siya ngayon dahil hindi tayo nabibilang sa 
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sanlibutang ito.  Pinupuri natin Siya dahil ang ating halaga ay hindi nabibilang sa 
spreadsheet.  Hindi ito nabibilang sa mga katergoryang panlupa. 
 
Kundi tayo ay pinagpala kay Cristo.  Lahat ng ating pagpapala ay dumarating sa atin dahil 
sa Kanya.  Pinagpala tayo ng Dios kay Cristo Jesus dahil sa ginawa ni Cristo.  
Pinasasalamatan mo ba Siya?  Bumabalik ka ba upang pasalamatan Siya?  Ang buhay mo ba, 
sa araw-araw, ay isang pagbubulung-bulong at kawalang-kasiyahan at kawalang pag-asa?  
Sinasabi mo ba, “Hindi ako masyadong masaya.  Ayoko nito – trabaho ko, asawa ko, mga 
sasakyan ko, anyo ko, timbang ko, mga kaibigan ko”?  O ikaw ba, sa biyaya ng Dios, ay 
tumitingin kay Cristo at sa iyong Dios at nagagalak sa mga pagpapalang walang-bayad na 
ipinagkaloob sa iyo?  Hindi ba natin sasamahan ang apostol ngayon at bawat araw sa 
pagbibigay nitong dakilang pasasalamat:  “Purihin nawa ang Dios sa kaligtasan kay Cristo, 
sa bawat uri ng espiritual na pagpapala na na kay Cristo”?  
 
Tayo ay pinagpala ng Dios ng bawat posibleng espiritual na pagpapala kay Cristo.  Lahat ng 
ito ay sa Dios.  Iyan ang pinakamahalaga.  Hindi ito ang nararapat sa atin.  Hindi ito sa 
kagagawan natin.  Itong lahat ay sa Dios.  Kaya, sa maalab na pananalita, ng buo nating puso 
at kaluluwa:  “Salamat sa Dios!”  Sapagkat ang kaligtasan ay sa biyaya lamang, biyayang 
inihanda mula sa walang hanggan at ibinuhos sa atin ng Espiritu at ipinagkaloob sa atin 
upang maging atin kay Cristo, ngayon pasalamatan nating lahat ang ating Dios!  
 
Ang tunay na pasasalamat ay hindi nakabatay sa iyong panlabas na kalagayan ngayon.  
Maaaring ikaw ay mahirap, may sakit, o may kanser.  Maaaring ikaw ay nasugatan nang 
malalim at nasaktan ng ibang tao.  Maaaring ikaw ay pinagtawanan dahil sa iyong 
pananampalataya.  Maaaring ikaw ay namumuhay sa gitna ng mg leon.  Ang pagiging 
mapagpasalamat ay hindi lumalabas mula sa makalupang kalagayan, kundi ito ay 
lumalabas mula sa pusong nakakaalam ng biyaya ng Dios. 
 
Kinailangang pagtiisan ng mga unang Cristiano ang lahat ng mga kahirapan ng mapabilang 
kay Cristo.  Subalit sila ay inilalarawan ng espiritu ng papuri at pasasalamat.  Sila ay mga 
taong kilala sa pagkakaroon ng espiritu ng kapayapaan at kaligayahan at kagalakan na 
hindi kailanman nalaman ng sanlibutan.  Ngayon narito ang pagsubok sa pagpapahayag ng 
Cristiano:  Ikaw ba ay nagpapasalamat sa Dios dahil  sa Kanyang biyaya?  Ikaw ba ay nag-
uumapaw, kung kaya’t ang biyaya ay hindi isang masarap pakinggang salita kundi iyong 
yaman at iyong kagalakan at ipinapakita sa pamamagitan ng pasasalamat?  Ito ay taos-
pusong pasasalamat! 
 
Sa mundong kaawa-awa at di-masaya at hindi kaaya-aya at nakakatakot at puno ng mga 
karaingan at takot, ang pasasalamat ang dapat maging tanda ng Cristiano.   Ah, alam kong 
may kakulangan tayo dito.  At hindi tayo makakabawi dito sa isang araw.  Alam ko na ang 
prinsipyo ng pasasalamat ay napakaliit sa atin.  Gaano kalaking bahagi ng ating panalangin 
ang pasasalamat?  Sa ating pagsamba ng Linggo?  Sa araw-araw nating buhay?  Gaano 
kadalas natin sinasabi sa buong araw na:  “Purihin nawa ang Dios”?  
 
Gayunpaman, ito ang hangganan at ang layunin ng ating kaligtasan – na tayo na unang 
umasa kay Cristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian (Efe. 1:12).  
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Bagaman ito ay hindi ganap, at bagaman ito ay maliit, ang pasasalamat na ito ay naroon.  Ito 
ay nasa bawat anak ng Dios.  Dapat itong naroon at dapat itong lumalim sa iyo.  Hindi sa 
mga salita lamang at pakitang-tao, kundi sa kaibuturan ng iyong puso.  Ah, gaano kalaki ang 
dapat nating ipagpasalamat sa Kanya.  Ito ay kamangha-mangha, hanggang sa wakas ay 
ihatid tayo sa Kanyang presensya kung saan ay mamamasdan natin Siya nang mukhaan, 
kung saan walang kasalanan ang makapag-aalis, at kung saan magkakaroon tayo ng 
kalubusan ng Dios magpakailanman.   
 
Kaya, alin ka dito?  Ikaw ba ang lalaking nasa templo na nagpapasalamat sa Dios na hindi ka 
katulad ng ibang mga tao?  Ikaw ba ang mayamang magsasaka na nagpapasalamat sa Dios 
sa lahat ng iyong ginawa?  O ikaw ang mahirap na balo na nagpasalamat sa Dios mula sa 
kahirapan para sa kayamanan ng Kanyang biyaya? 
 
Alin ang nasa iyo ngayon?  Bukas?  Hindi, ito ang tanong:  Alin ang magiging buod ng iyong 
buhay? 
 
Masabi nawa natin, sa biyaya ng Dios, ngayon at palagi, “Purihin nawa ang Dios na nagpala 
sa atin ng sagana.”   
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Pagpalain Mo po ito sa aming mga kaluluwa. Amen. 
 


