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2 CORINTO 9:15 
“SALAMAT SA DIOS!” 

NI REV WILBUR G BRUINSMA   
 
Panimula 
 
Mayroong ganap na pagkakatugma sa pagitan ng makalupa at ng espiritual.  Ang dalawa ay hindi 
mapaghihiwalay na magkaugnay sa isa’t isa.  Syempre, hindi natin maaaring maipagkamali ang kalikasan 
sa biyaya.  Subalit hindi rin tayo makakapunta alinman sa magkasalungat na sukdulan at ihiwalay ang 
larangan ng makalupa mula sa larangan ng espiritual.  Ito ay hindi tila baga ang makalupa nating 
tinatangkilik ay walang kinalaman sa kaligtasang mayroon tayo kay Cristo.  Mayroong malapit na 
kaugnayan sa pagitan ng dalawa.  Kapag iniligtas ng Dios ang Kanyang bayan, ibang-iba ang kanilang 
pananaw sa kanilang makalupang tinatangkilik kaysa sa pananaw ng masasama.  Hindi lamang iba ang 
pananaw ng mga mananampalataya sa kanila, kundi ginagamit din nila ang mga ito sa kakaibang paraan.  
Ginagamit natin ang makalupa upang hanapin ang kaharian ng langit.  Tinatanggihan nating ilagay ang 
ating tiwala sa mga yamang walang katiyakan, kundi ginagamit natin ang mga tinatangkilik natin bilang 
pamamaraan upang hanapin ang mas mataas.  Tayo ay nagiging mga Cristianong katiwala ng ibinigay sa 
atin ng Dios sa buhay na ito, at sa karunungan ay ginagamit natin ang ating mga tinatangkilik upang 
hanapin ang mga bagay na nasa itaas. 
 
Simula kapitulo 9 ng ikalawang sulat ni Pablo sa iglesia sa Corinto, tinatalakay ni Pablo ang buong paksa 
ng Cristianong pagbibigay.  Ito’y hindi tila baga may problema ang iglesia sa Corinto sa lugar na ito.  Sa 
kabaligtaran, ang iglesiang ito ay masikap at saganang nagbibigay sa mga pangangailangan ng mga 
banal.  Pinapupurihan sila ni Pablo dahil diyan.  Subalit sa papuring ito kinukuha ni Pablo ang kanilang 
pansin sa biyaya ng Dios na gumawa sa kanila, biyaya na nagresulta sa gayong pagbibigay.  Mababasa 
natin ito sa II Corinto 9:8:  “At kaya ng Dios na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo, upang sa 
pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa.”  
Hindi lamang gumawa ang Dios sa mga banal na ito ng puso upang magbigay sa pangangailangan ng iba, 
kundi pinayaman din sila ng Dios sa materyal, makalupang kayamanan upang makapagbigay sila ng 
gayong tulong.  Mababasa natin sa talatang 11, “Na kayo ay pinayayaman sa bawat bagay dahil sa 
inyong kagandahang loob, na sa pamamagitan namin ay nagbubunga ng pasasalamat sa Dios.”  Ang 
kaisipan dito ay hindi lamang mapagbiyayang gumawa ang Dios sa kanila ng espiritu ng pagbibigay, 
kundi mayaman ding nagkaloob ng lahat ng bagay na kanilang ibinigay.   Ang Dios ang nagbigay sa lahat 
ng paraan! Ito ay lalabas din ngayon, kaugnay sa panahong ito ng pagpapasalamat, habang ating sinusuri 
ngayon ang II Corinto 9:15:  “Salamat sa Dios dahil sa kanyang di mailarawang kaloob.”  Binubuod ng 
maiksing talatang ito ang lahat na ikinagagalak ng mananampalataya sa panahong ito ng taon:  tayo ay 
nagpapasalamat sa Dios sa lahat ng bagay dahil sa Kanyang di mailarawang kaloob.  
 
Ang Di Mailarawang Kaloob 
 
Sa linggong ito ay ipinagdiriwang ng Estados Unidos ang pagpapasalamat.  Ang malaking karamihan ng 
mga tao sa ating bansa ay ginagamit ang Araw ng Pasasalamat para sa bakasyon, sa panonood ng 
football, sa pagkain at pag-inom.  At lahat ng ito ay ayos din, subalit kaunting-kaunti lang ang nagbibigay 
ng kahit kaunting panahon upang magpasalamat sa Dios para sa kanilang natanggap mula sa Kanyang 
mga kamay.  Marami ang magpapasalamat sa ibang tao o samahan sa kanilang natanggap mula sa 
kanila.  Siguro yaong mga tunay na nasa araw na ito ay gagawa ng listahan ng mga tao na kanilang 
pasasalamatan.  Kasama sa listahan ay ang mga kaibigan, pamilya, mga amo o mga tauhan, at iba pa.  
Subalit kakaunti na lamang ngayon ang mag-uukol ng panahon na magpasalamat sa Dios.  Kaunting-
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kaunti lang sa ngayon ang nakakaunawa na ang Araw ng Pasasalamat ay ginamit ng mga Manlalakbay 
maraming taon na ang nakaraan upang magpasalamat sa Dios sa pagbibigay sa  kanila sa bagong lupaing 
ito na kanilang nilakbay.  Sana ang pagsasahimpapawid natin ngayon ay magsisilbing paalaala sa mga 
mananampalataya sa linggong ito upang magpasalamat sa Dios, yamang Siya ang saganang nagbigay sa 
atin ng lahat ng mga ito upang tamasahin!  
 
Aking gagamitin ang mga salita ni Pablo sa talatang 11, na tayo ay “pinayayaman ng Dios sa bawat 
bagay.”  Ipinagkaloob ng Dios sa atin ang lahat – walang pagtutol – lahat ng tinatangkilik natin sa buhay 
na ito.  Maaari tayong magsimula sa lahat ng materyal na kaginhawahan at luho na mayroon tayo – lahat 
ng mga dagdag.  Mababanggit mo ba ang mga ito?  Magugulat ka kung gaano karaming tinatangkilik 
mayroon tayo sa buhay na ito na hindi mga pangangailangan, kundi mga karagdagan.  Alam natin kung 
ano ang mga pangangailangan, tama?  Kapag nananalangin tayo na bigyan tayo ng Dios ng makakain sa 
araw-araw, hinihingi natin ang mga kailangan. 
 
Binbigyang-kahulugan ni Jesus ang mga kailangang iyon para sa atin sa Mateo 6:31:  “Kaya huwag 
kayong mabalisa, na magsasabing, Ano ang aming kakainin? o, Ano ang aming iinumin? o, Ano ang 
aming isusuot?”  Sa pagkain at damit maidaragdag natin ang silungan.  Ang mga ito ay mga kailangan.  
Ito ang mga pangunahin sa buhay – yaong makalupa, materyal na mga bagay na kailangan natin upang 
mabuhay sa mundong ito.  Anumang labis at higit sa mga ito ay mga karagdagan.  Dito sa America tayo 
ay nabubuhay sa lipunan ng mga karagdagan.  Napakarami ng ipinagkaloob sa atin kaya’t tayo ay 
pinalayaw sa lahat ng mga karagdagan.  Mas madalas nating naririnig mula sa mga bibig natin ang mga 
salitang, “Gusto ko” kaysa sa ibang lipunan, kahit na tayo sa America ay pinagkalooban ng higit kaysa 
sinuman.  Ang mga Americano ay habambuhay ng may utang dahil, bagama’t mayroon silang labis-labis 
kaysa sinuman sa mundo, nais nila ng higit pa nito.  Ikaw at ako, mahal na tagapakinig, ay pinagkalooban 
ng Dios ng higit sa paraan ng mga kailangan at mga kaginhawahan.  Sa Araw ng Pasasalamat tayo’y saglit 
na humihinto.  Tayo ay nag-iisip.  Ipinagkaloob ng Dios ang mga bagay na ito sa atin.  Hindi natin sila 
tinamo.  Hindi sila nararapat sa atin.  Ang Dios sa Kanyang probidensya ay ipinagkaloob sa atin itong 
maraming makalupang mga kaloob.  Sila ay mula sa Kanyang makapangyarihang kamay.  Siya ang 
nagbibigay at Siya ang pumipigil.  Nagbibigay Siya at kaya Niyang bumawi, at kung minsan Siya ay nag-
aalis.  Tayo ay mga katiwala lang ng makalupang tinatangkilik na ipinagkaloob ng Dios sa atin.  Sa 
linggong ito, at tunay na palagi, ang mga mananampalataya ay mapagpakumbabang nagpapasalamat sa 
kasaganaan ng lupa na muling ipinagkaloob ng Dios itong taon na lumipas.    
 
Ngunit ang mga kaloob na ito ay walang halaga sa kanilang sarili lamang.  Iyan ang isang bagay na hindi 
kinikilala ng di mananampalataya.  Itong mga makalupang tinatangkilik ay mga walang laman at walang 
saysay sa kanilang sarili.  Wala silang halaga.  Sa katunayan, maaari silang maging tunay na katitisuran sa 
ating mga buhay dahil maaari nating pasimulang magtiwala sa kanila.  Maaari nating pasimulang isipin 
na ang buhay ay binubuo ng mga bagay na ito.  Ang buhay ay mga bahay, at mga sasakyan, at 
paglilibang, at iba pa.  Kahit paano ay inaasahan natin na makakatagpo tayo ng kapayapaan at 
kaligayahan ng puso sa mga bagay na ito.  Ang mga makalupang ito, materyal na tinatangkilik ay tunay 
na walang halaga sa kanilang sarili! Ibig kong sabihin, ito ay gaya ng isang pamilyang nakatira sa isang 
bangkang bahay na lumulutang sa Ilog ng Niagara.  Maaari nilang ayusin ang bangka, gawing maayos 
para sa kanilang sarili.  Paapawin ito ng lahat ng uri ng pagkain.  Lagyan ito ng pinakabagong libangan.  
At sabihing:  “Ito ang buhay! Ito ang pamumuhay! Ito’y mabuti! Wala ng mas bubuti pa!”  Kinabukasan, 
ang buong bangka at lahat ng naroon ay mahuhulog sa talon at magkakapira-piraso at mamamatay. 
 
Ang kaloob na tunay na ipinagpapasalamat ng mga mananampalataya ay ang di mailarawang kaloob.  Ito 
ay kaloob ng walang kasinghalagang pag-aari – kaloob na kapag naibigay nang minsan ay hindi 
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mawawala! Ito ay kaloob na, kung tataglayin natin, ay magkakaroon ng epekto sa lahat ng mga 
makalupang kaloob na natatanggap natin mula sa Dios.  Ano ang di mailarawang kaloob na sinasabi ko?  
Kaligtasan! Ito ay kaloob na ipinagkaloob ng Dios sa atin kay Jesu Cristo mismo.  Sa katunayan, kung 
pagtutuunan natin mismo ang di mailarawang kaloob na ipinagkaloob sa atin ng Dios, ito ay si Cristo! 
Ipinadala ng Dios ang Kanyang Anak dito sa sanlibutan.  Iyan ay kaloob.  Ang Anak na iyon ay nagdusa at 
namatay sa krus para sa atin! Iyan ay kaloob! Ang Anak na iyon ay ipinadala ang Kanyang Espiritu upang 
mabuhay sa ating mga puso.  Isang kaloob! Ang Anak na iyon ay nag-iingat sa atin doon sa kaligtasan.  
Isang kaloob! At si Jesu Cristo, ang Anak ng Dios, ay ihahatid tayo sa makalangit na kaharian na 
naghihintay sa atin.  Isang kaloob! Ibinibigay ng Dios lahat ng ito kay Jesu Cristong ating Panginoon! Iyan 
ang sinasabing dahilan sa pagpapasalamat!  
 
Pansinin kung paanong binibigyang-diin ng ating teksto na lahat ng ito ay isang kaloob.  Salamat sa Dios 
dahil sa kanyang di mailarawang kaloob.  Alam nating lahat kung ano ang isang kaloob, iyan ay, kung ang 
isang bagay ay tunay na kaloob.  Ito ay isang bagay na malayang ibinigay sa iba – hindi dahil ito ay 
kanyang natamo.  Kadalasan kapag tayo ay nagbibigay ng mga kaloob iyon ay para sa mga mahal o gusto 
natin, at isa lamang pagpapakita ng ating pasasalamat sa kanila.  Kung ito ay totoo, samakatuwid ito’y 
kamangha-mangha kapag tiningnan natin ang ginawa ng Dios sa pagbibigay ng mga kaloob sa Kanyang 
mga nilikha.  Ang mga kaloob na ito ay hindi lamang hindi tinamo, hindi sila nararapat sa pinakamaliit na 
katuturan ng salita.  Hindi sila pagpapahayag ng pasasalamat ng Dios para sa ginawa natin.  Sila ay 
ibinigay ng buong-buo, purong mula sa kabutihan ng Dios! Siya ay mabuti!  
 
Ang bukal ng lahat ng mabuti! Mula sa Kanyang kabutihan binibigyan Niya ang mga nilikha ng Kanyang 
kamay ng kanilang mga kailangan.  Ang mga makalupa nating pag-aari ay kaloob na ibinigay sa atin sa 
pamamagitan ng probidensya ng Dios – ang Dios ay nagbibigay para sa lahat ng Kanyang mga nilikha.  
Kahit ang taong itinakuwil ay tumatanggap ng makalupang pag-aari at yaman mula sa 
makapangyarihang kamay ng Dios.  Ngunit ang kaloob ng ating kaligtasan na ibinigay ay mas higit na 
kaloob! Ito ay atin sa pamamagitan ng biyaya ng Dios! Hindi ba ito ang patotoo ng ebanghelyo sa iyo at 
sa akin, minamahal na mga banal?  Natanggap natin ang ating kaligtasan hindi sa mga gawa.  Natanggap 
natin ito sa soberano at walang bayad na biyaya lamang ng Dios.  Sa katunayan, hindi man lang tayo 
nararapat na tumanggap nitong kaloob! Tayo ay nakatakdang mapahamak sa ating mga kasalanan.  
Walang pag-asa! Walang paraan upang matakasan ang kaparusahan sa mga kasalanang nagawa natin 
laban sa Dios.  Kaya ang Dios, malaya at soberano tayong iniligtas.  Siya sa Kanyang biyaya ay ipinadala 
ang Kanyang Anak upang mamatay para sa atin – ang Anak na Kanyang inibig mula sa walang hanggan.  
Ipinadala ng Dios si Cristo upang pasanin ang buong kaparusahan ng Kanyang poot laban sa ating mga 
kasalanan at iniligtas tayo.  Ang kaloob na ito ng Dios ay di mailarawan! Hindi natin maipahayag ang 
kagandahan nito, ang kapangyarihan nito, ang kamanghaan nito, ang kahalagahan nito sa salita ng mga 
tao! Hindi nga natin alam kung paano sasabihin ang kagalakan at pasasalamat natin sa ginawa ng Dios 
para sa atin kay Cristo! 
 
Paano mapapasimulang mailarawan ng isang tao ang mga dakilang bagay na ginawa ng Dios para sa atin 
na mga naligtas sa dugo ni Cristo?  Tayo ay iniligtas Niya at sa pamamagitan ng kaligtasang iyon ay 
kinupkop tayo bilang mga anak Niya at mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan.  Sa Kanyang 
biyaya ay pinili Niyang makisama sa atin, upang alalayan tayo sa ating mga pangangailangan, upang 
ipagkaloob sa atin ang kaalaman na sa bawat pangyayari sa buhay Siya, ang dakila at makapangyarihang 
Dios ng langit at lupa, ay kasama natin.  Aalalayan Niya tayo sa oras ng pinakamatinding tukso at 
pagsubok.  Papatnubayan Niya tayo maging sa libis ng lilim ng kamatayan! Siya ang ating Dios at tayo 
ang Kanyang bayan.  Ang pagiging mapalad na malayang ipinagkaloob sa atin ng kamay ng Dios ay tunay 
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ngang pinakadakila, pinakakahanga-hanga sa lahat ng mga kaloob! Ito’y di mailarawan, di mabanggit, 
lagpas sa may hangganan nating pang-unawa ang ginawa ng Dios para sa atin! Salamat sa Dios! 
 
Ang kaligtasang ito – itong kaloob ng biyaya ng Dios sa atin – ay gumagawa sa atin ng nag-uumapaw na 
pasasalamat.  At sa pasasalamat na iyan nagkakaroon tayo ng bagong paningin sa mga makalupang 
kaloob na natanggap natin mula sa kamay ng Dios.  Ngayon, nakikita natin na ang mga ito ay 
pamamaraang magagamit natin upang hanapin ang mas mainam – iyan ang pangwakas nating 
kaligtasan.  Hindi, hindi sila makakatulong upang matamo natin ang dulong iyon.  Subalit magagamit 
natin sila para sa gawain ng Panginoon sa sanlibutang ito.  Hindi lamang natin ginagamit ang ating pera 
at mga pag-aari upang suportahan ang ating pamilya.  Tiyakang hindi natin makasariling inaangkin ang 
perang iyon at sinasabing, “Akin ito! Gagamitin ko ito para sa akin, para sa kung anong gusto ko.”  Kundi 
ginagamit din natin ito upang suportahan ang iglesia at tulungan ang mga nangangailangan! 
 
Kaya, nakukuha natin ang pagtuturo sa II Corinto 9:6, 7:  “At ito ang ibig kong sabihin: Ang naghahasik 
nang bahagya ay mag-aani rin nang bahagya, at ang naghahasik nang sagana ay mag-aani rin nang 
sagana.  Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasiya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban, o 
dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.”  Iyan ang kaugnayan sa 
pagitan ng makalupa at espiritual na mga kaloob na natatanggap natin mula sa mga kamay ng ating Dios.  
Subalit ang pasasalamat natin ay ibinibigay hindi lamang dahil sa kaloob na di mailarawan.  Tumingin din 
sa nagbibigay nito. 
 
Dios na Di Nagbabago 
 
Talaga! Ang pasimula at wakas ng lahat ng mga bagay ay Dios.  Ginawa Niya ang lahat ng mga bagay, at 
sa ikaluluwalhati Niya ang lahat ng mga bagay.  Kapag tayo ay nagpapasalamat dapat na lubos nating 
alam kung kanino tayo nagbibigay ng gayong pasasalamat, mga kapwa mananampalataya! Iyon ay ang 
ating Ama! Ang Dios ang umibig sa atin mula sa walang hanggan, kumupkop sa atin sa dugo ni Cristo, at 
nagsugo ng Kanyang Espiritu sa ating mga puso kung kaya’t tinatawag natin Siyang ating Ama.  Ang ating 
Ama ang nagbibigay sa atin nitong di mailarawang kaloob! O, gaano Niya kamahal ang Kanyang mga 
anak! Sa kabila ng kanilang mga kahinaan at mga kasalanan, iniibig Niya sila.  Siya’y naging mapagbiyaya 
sa atin sa pagkakaloob sa atin ng mga puso upang makilala kung sino Siya.  Napakarami ang  
 
Ang pag-ibig na iyon ng Dios para sa Kanyang bayan kay Cristo ay di magbabago! Ang Dios ay naging 
matapat itong taon na lumipas, hindi ba?  Sa lahat ng natanggap natin mula sa Kanyang kamay, Siya ay 
naging matapat sa atin na Kanyang mga anak.  Kahit na kapag ang Dios ay nagpapadala ng mga 
paghihirap sa buhay ng Kanyang mga anak, pinagpapala Niya sila sa Kanyang kagandahang-loob.  Ang 
Dios ay nagpapadala sa atin ng mga paghihirap na may iniisip na layunin, hindi upang durugin tayo, 
kundi upang iligtas tayo.  Nitong nakaraang panahon siguro ay nakatanggap tayo ng mga paghihirap.  O 
hindi tayo nakatanggap ng marami mula sa Kanyang kamay gaya ng pakiramdam natin ay siyang 
kailangan natin.  Kinokontrol ng Dios ang lahat ng mga bagay na ito.  Subalit ginagawa Niya ito sa 
Kanyang pag-ibig sa atin – pag-ibig na hindi nagbabago! Mabuting bagay! Hindi tayo nararapat sa 
Kanyang pag-ibig.  Sa lahat ng natanggap natin mula sa kamay ng Dios nitong nakaraang taon, ang 
ikinagagalak natin ay iningatan Niya tayo sa pananampalataya! Hindi Niya hinayaang matinag ang ating 
mga paa! Ang walang hanggang mga bisig ng ating makalangit na Ama ay hinawakan tayo! Ang Dios ay 
sumumpa ng isang pangako sa atin, na Kanyang iglesia.  Pinakasalan Niya tayo at ginawang Kanyang 
asawa at sumumpa ng isang pangako sa atin.  Sinabi Niya:  Ako ang magiging inyong asawa na hahawak 
sa inyo mula sa araw na ito hanggang sa mga darating, sa mabuti, sa masama, sa kasaganaan, sa 
kahirapan.  Mamahalin Ko kayo magpakailanman.  Hindi Ko kayo iiwan! Ako ay magiging tapat na Dios sa 
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inyo at, sa kabila ng inyong mga kasalanan, hindi Ko kayo pababayaan! Ang Dios ay naging tapat sa 
Kanyang sumpa! Siya ang Dios na hindi nagbabago sa Kanyang pag-ibig at habag sa atin! Salamat sa 
Dios!  
 
Ngunit mayroon pang maidaragdag dito.  Kasi, ang Dios bilang Lumikha at soberanong Pinuno sa lahat ay 
nangako patungkol dito sa makalupang nilikha.  At sa pangakong ito tayo ay umaasa rin naman.  Tayo ay 
mawawalan ng pag-asa kung hindi dahil sa pangakong ito.  Ito ay ibinigay sa Genesis 8:22, “Habang ang 
lupa ay nananatili, ang paghahasik at pag-aani, ang tag-init at taglamig, ang araw at gabi ay hindi 
hihinto.”  Narito ang isang katotohanan na ikaw at ako ay hindi naiisip ng madalas.  Binabalewala lang 
natin.  Ipinangako ng Dios pagkatapos ng Baha na ang paghahasik at pag-aani ay hindi hihinto! Bakit ang 
mga panahon ay inilagay sa gayong paraan?  Sinasabi ng mang-aawit na sila ay inilagay ng banal na 
karunungan! Inilagay sila ng Dios.  Taun-taon walang palya, mayroong panahon ng paghahasik at pag-
aani.  Tayo ay nagagalak sa pag-aani sa panahong ito ng taon.  Nagpapasalamat tayo na pumasok na 
muli ang pag-aani at mayroon na namang maraming pang-suporta sa atin.  Huwag mong balewalain 
iyan, kapwa mananampalataya! Binibigyan tayo ng Dios ng pag-aani! Sa pangako ng paghahasik at pag-
aani ang Dios naging totoo rin.  Tandaan, Siya ang Dios na di nagbabago! Sapagkat Siya ay gayon, tayo ay 
nakakapaghasik ng binhi sa tagsibol at aanihin itong muli sa taglagas.  At dito ay nakikita rin natin ang 
ating pagkatawag. 
 
Ang ibinibigay sa atin ng Dios na Kanyang di-nagbabagong katapatan ay dapat handa rin nating ibalik sa 
Kanya.  Talatang 9 ng kapitulong ito:  “At kaya ng Dios na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo, upang 
sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa.”  
Ang biyaya ng Dios sa ating mga puso ay sumasagana! Tinitingnan natin ang di mailarawang kaloob na 
ipinagkaloob Niya sa atin.  Ngayon, ibigay natin sa iba na nangangailangan! Iyan ang kaisipan ng sitas na 
ito ng Salita ng Dios sa ating harapan ngayon.  Nakikita mo kung paanong ang katapatan ng Dios ay 
nagpapasigla sa atin upang gamitin ang makalupa nating kaginhawahan at yaman sa isang matipid na 
paraan?  Ano sa gayon ang tugon natin sa Dios, na nagbibigay sa atin nitong di mailarawang kaloob?  
Pasasalamat! Ano ang ibibigay natin sa Panginoon?  Pasasalamat!  Buong-pusong pasasalamat! 
 
Walang-maliw na Pasasalamat 
 
Alam mo ba kung ano ang pasasalamat?  Ito ay pagpapahayag ng ating pasasalamat sa Dios sa lahat ng 
ginawa Niya para sa atin.  Kung minsan nagtataka ako kung ang henerasyon natin ay tunay na nalalaman 
kung ano ang ibig sabihin ng magpasalamat sa isang tao.  Tayo ay labis na pinalayaw.  Sa totoo ay iniisip 
natin na mayroong darating sa atin – na may karapatan tayo sa ibinibigay sa atin.  May magbibigay sa 
atin at tumatalikod tayo at umaalis nang wala man lang kahit kaunting pasasalamat sa ating mga puso, 
lalong higit sa ating mga labi! Ah, hello – nasaan ang salamat? “Ah – oo – salamat.”  Ang salita ay walang 
saysay at walang laman.  Wala ito isa mang kahulugan.  Ang pagpapasalamat ay pagkilala na may 
tinanggap tayo mula sa iba na hindi natin kailangang magkaroon o hindi tayo marapat tumanggap.  Ang 
isang tapat na pasasalamat kung gayon ang maririnig sa tinig na tinanggap natin ito.  At ito ay pag-alis na 
may tunay na pagpapasalamat sa ating mga puso.  Iyan ang pasasalamat! Kailan ka huling nagpasalamat 
para sa iyong natanggap? 
 
Kailan tayo huling tunay na nagbigay ng gayong uri ng pasasalamat sa Dios?  Dapat itong laging naroon 
sa bawat panalangin – bawat panalangin.   Salamat sa Dios dahil sa kanyang di mailarawang kaloob! 
Salamat sa ating kaligtasan.  Salamat dahil maibibilang tayo sa pagsasama-sama ng mga hinirang sa 
buhay na walang hanggan! Salamat dahil maaari tayong maging mga anak ng Dios na kataasan-taasan! 
Salamat dahil tayo ay binigyan ng lugar sa iglesia.  Salamat sa mga kapwa natin banal at sa pangangalaga 



6 
 

na ipinakita ng Dios sa atin sa Kanyang iglesia.  At salamat sa mapagmahal na pag-aaruga ng Dios sa atin 
– inaalalayan tayo kahit na sa panahon ng kahirapan.  At, oo, salamat sa Dios sa pag-aalaga muli sa atin 
sa mga buwang nakalipas.  Bilangin natin ang ating mga pagpapala, mga kapwa banal! Isa-isahin mo sila! 
Hindi lamang ang mga makalupang yaman na mayroon tayo.  Bilangin mo ang mga tunay na pagpapala 
ng kaligtasan!  


