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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit 69:30-32

"Sa Pasasalamat Siya’y Aking Dadakilain”

ni Rev. Carl Haak

Ngunit ako'y nagdadalamhati at nasasaktan, ang iyo nawang pagliligtas, O Dios, ang magtaas sa akin!
Sa pamamagitan ng awit ang pangalan ng Dios ay aking pupurihin, at sa pasasalamat siya'y aking
dadakilain” (Awit 69:29, 30).

Paano natin dadakilain ang Dios ng ating kaligtasan?  Ginagawa ba natin ito sa pamamagitan ng
pag-awit?  Oo.  Kaya nga napakahalaga ang umawit, at palaging mula sa puso.  

Dinadakila ba natin ang Dios sa pamamagitan ng pagsasabi sa iba tungkol sa ating Dios at ng
maluwalhati Niyang gawa?  Oo.

Dinadakila ba natin ang Dios sa pamamagitan ng pag-iingat sa ating katawan at buhay, ang mga templo
ng Banal na Espiritu, malinis mula sa kasalanan?  Oo.

Subalit ang ating teksto, iyan ay, sinasabi sa atin ng Dios na dinadakila natin Siya, ipinapakita natin ang
Kanyang kadakilaan, lalo sa sa pagpapasalamat.  Siya’y aking dadakilain, iyan ay, ipapakita ko ang
kadakilaan kung sino ang Dios sa pamamagitan ng aking pagpapasalamat.

Upang maunawaan iyan, isipin ang kabaliktaran.  Baliktarin ito ng sandali.  Kung ang buhay natin ay
puno ng pagbubulung-bulong; kung ang buhay natin ay puno ng kakontentuhan at hindi na natin
pinapansin ang lahat ng ginawa ng Dios para sa atin at ipinagwalang-bahala na natin ang Kanyang mga
pagpapala; kung ang buhay natin ay naging mapait at naging masama ang loob sa paraan ng Panginoon,
kung gayon ano ang sinasabi natin tungkol sa Dios?  Sinasabi natin na ang Dios ay hindi mabuti, na ang
Dios ay hindi marunong, na ang Dios ay hindi mapagmahal, na ang Dios ay hindi tapat.  Kung ang buhay
natin ay buhay ng pagdaing o pagrereklamo, ang Dios ay nalalapastangan.

Subalit sa ibang paraan ito tinitingnan ng mang-aawit, sa tamang paraan:  Paano natin ipapahayag na
ang Dios ay mabuti at marunong at tapat at mapagmahal?  Iyan ay sa pamamagitan ng pagpapasalamat
ng mga anak ng Dios na ang kadakilaan ng Dios ay nahahayag.

Kaya ang pagpapasalamat ay dapat maunawaan ng mga anak ng Dios, hindi bilang isang karagdagan,
hindi bilang dagdag sa buhay ng Cristiano, kundi bilang mismong layunin ng buhay ng Cristiano.
Sapagkat bakit namatay si Jesus?  Siya ay namatay upang tayo ay maging bayan na dumadakila sa Dios
sa pamamagitan ng pagpapasalamat.  “Sa pasasalamat Siya'y aking dadakilain.”

Kinasihan, si David ay nagsasalita sa Awit 69 sa panig natin, sa panig ng lahat ng mga anak ng Dios,
ngunit siya ay nagsasalita dito mula sa isang bagong karanasan ng kapangyarihan ng kaligtasan.  Kung
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matatandaan mo, ang Awit 69, ay may higit na kinalaman sa pagdurusa alang-alang sa Dios, ang
pagdurusang paunang sinabi tungkol kay Jesu Cristo sa kamay ng Kanyang mga kaaway.  Subalit sa Awit
sinasabi ni David na dininig siya ng Dios.  Sabi niya sa talatang 29, sa gitna ng pagdurusang iyon, “Ang
iyo nawang pagliligtas, O Dios, ang magtaas sa akin!”  Iniligtas siya ng Dios, itinaas siya, nagpakita sa
kanya ng awa.  Kaya, sa liwanag ng kaligtasang iyon, si David, ngayon, ay tutugon sa kaligtasang iyon.
At sinabi niya, “Ako ay tutugon sa ganitong paraan:  Dadamhin ko sa aking kalooban, sa biyaya ng Dios,
ang isang malalim na pasya na ang Dios ay dapat kong dakilain sa aking buhay.” 

Ngayon, huminto tayo ng sandali upang unawain ang pagnanasang dakilain ang Dios.  Ang pagnanasang
iyon sa ating buhay (at naniniwala akong alam mo ito pagkatapos ng kaunting pagninilay-nilay sa iyong
buhay) ang nagpapatamis sa buhay.  Ang pagnanasang ito na dakilain ang Dios ang nabibigay ng
kaligayahan.  Ang pagnanasang ito ang nagbibigay ng kaginhawahan.  Tingnan mo ang anumang araw
kapag natapos mo na ang iyong gawain.  Ano ang nagbibigay sa iyo ng kaligayahan bilang anak ng Dios?
Ano ang nagbibigay sa iyo ng kasiyahan?  Ito ba ay kung magkano ang kinita mo, gaano naging maayos
ang iyong negosyo sa taong ito?  Hindi.  Ang usaping magpapasya sa pagtatapos ng araw ay ito:  Ang
Dios ba ay naluwalhati?  Kung ang Dios ay naluwalhati sa kung paano ko ginawa ang aking gawain, at
kung paano ko isinagawa ang aking negosyo, kung gayon ako ay may kaligayahan.

O nagdaraan tayo sa mahirap na panahon at mga pagsubok.  Ano ang nagbibigay ng kaaliwan sa atin?
Itatanong natin ito:  Ngunit ang Dios ba ay naluluwalhati sa pamamagitan ng pagsubok na ito?  Kung
ito ang paraan ng ikaluluwalhati ng Dios, kung gayon ay ayos lang.  Sa gayon ay nakakatagpo ako ng
kaaliwan.

O, ngayon, makakasama natin ang ating mga kaibigan at pamilya at mga kamag-anak.  Magkakaroon
tayo ng hapunan at pagsasama-sama sa ating mga tahanan.  Subalit kung may malaking pag-aaway at
kung ang lahat ay puro pagkainggit at pagseselos, nasisira ang araw, kahit gaano pa kasarap ang
pagkain.  Ngunit kung ang Dios ay naluluwalhati, kung maaaring sabihin, bagama’t ito ay sa kahinaan,
na ang Dios ay naluluwalhati sa ating relasyon sa isa’t isa at pinakikitunguhan natin ang isa’t isa kung
paanong nais ni Jesus na pakitunguhan natin ang isa’t isa, kung gayon ang Dios ay naluluwalhati natin,
at magkakaroon tayo ng kahanga-hangang araw sa unahan natin.

Ang pagdakila sa Dios ang katamisan ng buhay ng Cristiano.  

Sabi ni David, “Siya’y aking dadakilain.”  Ngayon ang salitang “dakilain” ay maaaring gamitin sa dalawang
katuturan – ang katuturan ng mikroskopyo, at ang katuturan ng teleskopyo.  Ang mikroskopyo ay
pinalalaki ang isang napakaliit na bagay, at pinagmumukha itong malaki sa pamamagitan ng pagpapalaki
nito.  O, ang teleskopyo – na kinukuha ang bagay na tila maliit ngunit hindi naman talaga at inihahayag
kung gaano kalaki, gaano kadakila ito sa katunayan – ang mga bituin, ang mga galaksiya, ang mga
nebula.  Iyan ang ibig sabihin ni David.  Nang sabihin niyang, “Dadakilain ko ang Dios,” ibig niya lamang
sabihin na ihahayag niya ang kadakilaan at ang katotohanan kung sino ang Dios.

Kaya, kapag dinadakila natin ang Dios, tayo ay tinatawag upang maging wastong teleskopyo.  Kapag
ipinahayag ko sa iyo bilang lingkod na ang Dios ay dakila at maluwalhati, hindi ako mandaraya.  Hindi
ko sinusubukang palakihin ang isang bagay kaysa ano ito.  Kundi ako, at ang lahat ng mga lingkod, ay
mga taga-daldal.  Hindi namin masasabi kung gaano kadakila ang Dios.  Ang dakilain ang Dios ay
nangangahulugang ninanasa natin na ito ay mahayag sa atin at sa mga nasa paligid natin kung gaano
Siya mismo kaluwalhati.  Ang pagdakila sa Dios ay nangangahulugan na kumikilos tayo sa paraang ang
Dios ay nahahayag sa kung sino Siya sa Kanyang walang wakas at nakasisilaw na kagandahan at
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kaganapan.  “Dakila ang Panginoon at marapat purihin,” dapat nating sabihin sa ating buhay.  “Ang
Kanyang pang-unawa ay walang wakas, ang Kanyang kahabagan ay walang hanggan.” 

Dakilain ang Panginoon.

Ngunit madali nating madarama na, bagama’t ipinagkaloob sa atin ng Dios ang pagnanasang iyan,
mayroon pa ring maraming kasalanan sa ating mga puso at maraming pagkalimot.  Kaya ang mga mata
natin ay dapat mabuksan at ang ating mga puso ay dapat mabanat at mapalaki.  Sapagkat kung
lilingunin natin ang nakaraang taon at makita natin ang kamangha-mangha Niyang mga gawa at ang
Kanyang mapagmahal na katapatan sa ating mga buhay, lahat ng ito ay maaaring dumaan sa ating
paningin at hindi man lang makagawa ng alon sa ating mga puso – kung kaya’t sa paningin, hindi tayo
nakakakita, at sa pandinig, hindi tayo nakakarinig.

Sa Araw na ito ng Pagpapasalamat, ikabit natin ang ating mga sarili sa espiritual na monitor ng puso.
Kunin natin ang electrodes ng Espiritu Santo sa espiritual nating puso at hayaang ang kabutihan ng
Panginoon ay dumaloy sa buong taon.  Siya ba ay minsang hindi naging tapat?  Isipin ang Kanyang mga
kagandahang-loob at ang Kanyang magiliw na kahabagan at ang Kanyang biyaya sa iyo kay Jesu Cristo
sa pagpapatawad ng lahat mong kasalanan.  Isipin ang pag-iingat Niya sa iyo at pangangalaga sa iyo
at pagbibigay ng higit pa sa kailangan mo.  

Sige, ngayon, mayroon bang lakas na nagpapagalaw diyan sa espiritual na puso?  Isipin ngayon ang
pagkain at pananamit at tahanan at lahat ng mayroon tayo na masagana.  Isipin ang Salita, ang Salita
ng biyaya, ang iglesia ni Jesu Cristo.  Isipin ang pagpapala ng mga paaralang Cristiano.  Isipin ang
pagpapala ng mga tahanang Cristiano, ang pagpapala ng ating pag-aasawa, ang pagpapala ng mga anak
natin na kasama natin.  Isipin lahat ng iyan at pagkatapos isipin din ang mga pagsubok.  Isipin ang mga
hadlang, isipin ang mga hapdi ng puso, isipin pati ang kamatayan.  At gayunman, sa lahat ng mga ito,
ang Dios ay nagsasagawa ng maluwalhati at ganap na paraan.  Lahat ng mga bagay na ito ay nagdaraan
sa atin.  Ang puso ba natin ay tumutugon sa pamamagitan ng tibok ng pagpapasalamat at pagpupuri
sa Dios para sa lahat ng ginawa Niya para sa atin?  Upang, kasama ni David, tayo ay nag-uumapaw na
inilagay Niya tayo sa mataas sa Kanyang kaligtasan at sinasabi natin, “Siya’y aking dadakilain! Purihin
mo ang Panginoon, O kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya.  Ang
Panginoon ay aking dadakilain.”

Tayo ay agad na nakakalimot.  Tayo ay agad na nagiging di-mapagpasalamat.  Tayo ay agad na
nagsisimulang magsabi, “Pero kinalimutan na Niya ako.”  O, “Ang paraan Niya ay hindi tama.  Ang paraan
Niya ay hindi mabuti.”  Dapat nating dakilain, dapat nating purihin, ang Dios ng ating kaligtasan.

At dapat nating gawin iyan ngayon at palagi ng may pagpapasalamat.  Ang punto ng Espiritu Santo ay
ang pagpapasalamat ng anak ng Dios ang siyang kapahayagan ng kadakilaan ng Dios.  Dito sa gawain
ng biyaya, kapag ibinalik natin ang pasasalamat, iyan ang dumadakila o naghahayag ng kadakilaan ng
Dios.  O maaari mong mailagay ito sa mga salitang:  Ang pagpapasalamat ay lumuluwalhati sa Dios!  Ang
pagpapasalamat ng Kanyang bayan ay lumuluwalhati sa Dios.  Ipinapakita nito ang Kanyang kadakilaan.

Ang salitang “pagpapasalamat” sa ating teksto (sa Hebreo) ay salitang naglalarawan.  Ito ay salitang
nagpapakita ng isang taong nagtuturo sa lahat ng bagay sa kanyang buhay – bawat pag-aari, bawat
piraso ng pananamit, lahat ng kanyang kinakain, bawat kalagayan sa kanyang buhay – nakaturo siya sa
lahat ng iyon at pagkatapos, sa paraan ng pagsamba ng mga Hebreo, itinataas niya ang dalawang kamay
sa Dios sa pagpapatotoo na ang lahat ng ito ay sa Dios.  Ang lahat ay sa Dios.  Wala, gaya ng sabi ni
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David, wala sa kanyang sarili, kundi lahat ay sa Dios.  At ang pagpapasalamat na ito, itong pag-uukol
sa Dios, ang lumuluwalhati sa Dios.

Bakit ganoon?  Iyon ay dahil ang pagpapasalamat ay ang kapahayagan na ang Dios ang nagbibigay.  At
ang nagbibigay ay mas dakila kaysa tumatanggap.  Ang nagbibigay ay higit na maluwalhati kaysa
tumatanggap.  Ang magpasalamat sa Dios ay pagpupuri sa Kanya at pagkilala kung sino Siya.

Ngayon isipin lamang ang puntong iyon, dahil likas natin itong nalalaman.  Alam ninyo iyan mga anak,
at alam ninyo iyan mga magulang.  Itatanong ko ang tanong natin, “Bakit kung minsan ay napakahirap
magsabi ng “Salamat”?  Dalawang batang lalaki ang naglalaro sa kanilang tahanan, o ang dalawa mong
anak na babae ay naglalaro, at nais mo silang turuan.  Sasabihin mo sa isang bata, “Sabihin mong
salamat sa iyong kapatid.”  Pero ayaw ng bata.  Titingin siya palayo at bubulong ng, “Salamat.”
Sasabihin mo, “Hindi! Sabihin mong salamat at pakahulugan mo ito.”  “Salamat.”  At sasabihin mo sa isa,
“Sabihin mong walang anuman.”  Isang tahimik na:  “Walang anuman.”  “Hindi! Sabihin mo, Walang
anuman, at pakahulugan mo ito.”  “Walang anuman.”

Bakit napakahirap niyon?  Bakit napakahirap nito para sa mga bata at sa atin?  Ito ang dahilan kung bakit
napakahirap nito, dahil sa sandaling magsabi tayo ng salamat sa isang tao, sinasabi nating may ginawa
silang mabuti para sa atin, na tayo ay may pagkakautang, kinikilala natin na may ibinigay sila sa atin.
Ngunit likas nating ayaw gawin iyan.  Likas tayong puno ng pagkainggit at pagseselos.  Likas nating ayaw
na maitaas ang ibang tao.  Nais nating maitaas ang ating sarili.  Ayaw nating isipin ang iba ay may
kaloob sa atin.  Kaya kung ito ay kaaway, o isang tao na hindi natin gusto, na gumawa sa atin ng mabuti,
at may magbigay-diin niyon sa atin, sasabihin natin, “Hindi mo ako mapagsasabi ng salamat sa kanya!”
Bakit?  Dahil ayaw natin siyang maitaas.

Itinataas ng pagpapasalamat ang Dios!  Ang pagpapasalamat ay ang kapahayagan na dumadakila sa
Dios, na lumuluwalhati sa Kanya.  At kapag nahihirapan tayong ipahayag ang pagpapasalamat sa Dios,
ito ay dahil sa kadahilanang ito, na likas nating iniibig ang sarili nating kaluwalhatian, iniibig ang ating
mga sarili, tayo yaong maliit na bata na kailangang pagsabihan:  “Sabihin mong salamat! At sabihin mo
ito ng tama.”  Kapag itinago ng Panginoon ang Kanyang puso at ipinadala ang Kanyang kamay ng
kahirapan sa ating buhay, tatayo tayo sa Kanyang harapan at bubulong ng “salamat.”  Ngunit iyon ay
hindi pasasalamat.  Kaya itinataas natin ang ating sarili.  Ang puso ng lahat ng kawalang-pasasalamat
sa ating buhay ay ang pagtataas ng ating mga sarili.  Likas nating iniibig ang sarili nating kaluwalhatian,
pinahahalagahan natin ang pansariling kasapatan at tinatanggihan nating makita ang ating sarili bilang
mahinang makasalanan.  Ayaw nating magpahayag ng pasasalamat sa Dios, dahil alam natin agad na
ito ay luluwalhati sa Kanya.  

Subalit ngayon iyan ay nabago na, sa pamamagitan ng prinsipyo ng biyaya.  Kaya itinatanong natin, ano
ang pagpapasalamat?  Ang pagpapasalamat, sa ugat, ay ito:  Na kinikilala ko sa harapan ng Dios na ako
ay wala, na walang nararapat sa akin, at ang Dios ang lahat, ganap na lahat, sa akin!  Ang
pagpapasalamat ay ang kusang-loob na pag-amin na ang lahat ay hindi nararapat sa akin.  Ako ay isang
lumpo.  Hindi ako makalakad, at samakatuwid ay kailangan kong sumandal sa krus ni Jesu Cristo.  Ang
pagpapasalamat ay ang kapahayagan na ako ay paralitiko, hindi ako makagalaw, at kailangan kong
panatililing buhay sa bakal na baga ng awa ng Dios.  Kailangan akong panatilihing buhay ng Dios sa
pamamagitan ng Kanyang awa at panatilihin ang hangin ng buhay sa aking mga baga.  Ang
pagpapasalamat ay ang kapahayagan na “Panginoon, ako ay isang munting bata lamang, iyon lang.  Ako
ay nasa andador.  Kailangan akong pakainin at palitan ng lampin at bigyan ng aking pagkain.  Ako ay
isang batang mahina.  Ang lahat, Panginoon, ang lahat, ay sa Iyo!”
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Kapag tayo’y tumayo sa harapan ng Dios na may gayong kaalaman sa ating puso, kung gayon ay iaalay
natin sa Kanya ang pasasalamat na dadakila sa Kanya.  At sinasabi ng mang-aawit na ito ay higit pa sa
panlabas.  “Ito'y makakalugod sa Panginoon ng higit kaysa baka, o sa toro na may mga sungay at mga
paa” (t. 31).  Ang tinutukoy ay ang mga handog.  Ang kaisipan dito ay hindi sa hindi natin dapat dalhin
ang mga sakripisyong ito, o sila ay hindi tunay na panlabas na kapahayagan ng ating pagpapasalamat.
Mayroon tayong pagkakataon, na ibinibigay ng ating mga diakono, upang panlabas na ipakita, sa isang
lehitimong paraan, ang ating pagpapasalamat sa Dios para sa Kanyang kaligtasan at Kanyang pagpapala
sa atin.  Mula sa pusong nagpapasalamat, maaari tayong magdala ng toro, maaari tayong magdala ng
nahihipong kapahayagan ng ating pagpapasalamat sa Dios sa paghahandog.  Ngunit sinasabi ng
Panginoon, “Iyan ay mabuti, subalit ito ay mas mabuti.”  Huwag mong isipin na ang panlabas lamang
ay pasasalamat na mismo.  Ito ay dapat magmula sa pusong nagpapakumbaba sa pasasalamat sa Dios
para sa lahat ng bagay.  Mag-alay sa Dios ng pasasalamat na alay, at tuparin mo ang iyong mga panata
sa Kataas-taasan.  “Huwag kang magdala,” sabi ng Dios, “ng iyong alay dahil inaakala mo na ako ay
pinayaman mo ngayon.  Huwag mong isipin na ito ay isang bagay na kailangan ko.  Huwag mong isipin
na tinugon mo ang mga pangangailangan Ko.  Huwag mong isipin na hindi ko kaya kung wala ang mga
ginawa mo.”  Kung sa gayong paraan tayo mag-aalay sa Dios sa ating mga buhay, nilalait natin Siya!
Kung sinasabi natin, “Panginoon, ginawa ko ang aking bahagi.  Nagbigay ako, dumalo ako sa iglesia,
ginawa ko ito.  Dapat Kang masiyahan.  Hayaang kunin ng Dios ang ibinigay ko sa Kanya.”  Sa gayon
ay nilalait natin ang Dios!

Sinasabi ng Panginoon na ito ang pagpapasalamat:  na nag-aalay tayo mula sa puso ng papuri na tayo
ay wala, at Siya ang lahat.  Ipinagkaloob Niya sa atin ang lahat.  At, Panginoon, ang Iyong pangalan ay
maluwalhati.  Ang pangalan Mo lamang ang marapat purihin.

Ang pagpupuri na dadakila sa Dios ay nangangailangan ng espiritual na pagpapakumbaba.  Ang Dios ay
nakikita bilang pinaka maluwalhati, di-masambit na maluwalhati, kapag ipinapakita sa atin ang ating
kawalang-kakayahan, ang ating pagiging di karapat-dapat sa Kanyang harapan.

Sinasabi ng mang-aawit, “Nakita ito ng mapagkumbaba,” iyan ay, mauunawaan ito ng mapagkumbaba,
makikita nila ito.  Agad itong makikita ng mapagkumbaba.  Syempre!  Ang pagpapasalamat ay
dumadakila sa Dios!  Syempre naman.  Makikita ito ng mapagkumbaba.  Kailangang mabali ang
katigasan ng mayabang nating leeg at ang katigasan ng ating pusong sapat-sa-sarili ay lalambot at
magpapakumbaba sa harapan ng Dios sa pagkilala na utang natin sa Dios ang buo nating pagkatao.

Ang pagpapakumbaba ay kalayaan mula sa pagmamataas, at kalayaan upang pasalamatan ang Dios.
Sa mga pusong walang laman ay ibinuhos ng Dios ang Kanyang kabutihan at Kanyang pag-ibig.  Sa mga
walang nararapat na anuman ay pinaulan ng Dios ang Kanyang kaganapan.  At, bilang resulta,
pasasalamatan natin ang Dios.  Sa ating pagpapasalamat Siya ay dadakilain ng higit kaysa maihahatid
ng anumang baka o toro na dinala sa Kanya.  

Samahan natin ang mang-aawit ngayon.  Samahan natin siya araw-araw.  Sabihin natin, “O kasama kong
dakilain ninyo ang Panginoon, at magkasama nating itaas ang kanyang pangalan!”  Gawin natin ito ng
may nagpapasalamat na puso.  Gawin natin ito ngayon sa lahat Niyang kabutihan sa atin:  pagkain at
damit at tahanan at pamilya.  Gawin natin ito na may pusong nananalangin at mga bukas na kamay
upang tulungan ang mga anak Niyang nangangailangan sa bansang ito at sa buong sanlibutan.  Gawin
natin ito sa ating mga kahirapan.  Gawin natin ito sa ating mga kalungkutan.  Ipahayag natin na ang Dios
na may awa sa atin ay karapat-dapat sa lahat ng pasasalamat.  At, sa gayon, ang Kanyang pangalan ay
dapat ihayag bilang maluwalhati at dakila.  Ipahayag ang Kanyang kaluwalhatian.  Umawit ng mga
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papuri.  Pasalamatan Siya.

At kung pasasalamatan natin Siya, kung gayon ngayon at araw-araw dapat tayong pumunta sa krus.
Pumunta ka doon.  Yumukod ka.  At sa liwanag ng krus, sabihin, “Salamat po, Panginoon.  Salamat lagi.
Salamat sa lahat.  Dakila Ka!”

At ang Dios ay dadakilain sa ating pasasalamat.

________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka namin sa mahalagang Salita ng Dios.  Dalangin namin na gabayan kami nito
sa palagiang pagpapasalamat.  O dakilain ang Iyong pangalan, O Panginoon.  At paalalahanan kami na
sa pamamagitan ng papuri at pasasalamat ng Iyong bayan na ang kadakilaan at biyaya Mo aming Dios
ay nahahayag.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


