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Pamagat: Isang Pagsusuri ng Kaluluwa 

 

Texto: Psalm 100:4 “Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise: be thankful 

unto him, and bless his name.” 

 Pagsasalin: Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat, at sa kanyang 

 mga bulwagan na may pagpupuri! Magpasalamat kayo sa kanya, at purihin ninyo ang pangalan 

 niya! 

 

Panimula: 

1. Ang pagbibigay ng pasasalamat (o ang hindi) ay paraan kung paano makikita natin ang kalagayan 

ng kaluluwa ng tao. 

2. Ang puso na walang pasasalamat sa Dios, tila hindi naman malaking kasalanan ito. Ikumpara mo 

ang pagnanakaw, o pagpatay, parang napakaliit naman na sala ang hindi nagbibigay ng 

Pasasalamat sa Dios. Ang tao na walang pasasalamat ay may kakulangan, pero, hindi naman natin 

ito iniisip na isang dakilang kasalanan. 

3. Ang totoo ay: ang pagbibigay ng Pasasalamat sa Dios ay ang pinakamataas na tungkulin na 

maiaabot ng kaluluwa ng tao. Ang utang mo sa Kanya ay ang iyong pagsamba. Wala kang mas 

higit na maibibigay sa Dios maliban sa iyong Pasasalamat. 

4. Ano kaya kung ilagay ng Dios ang Kanyang espirituwal na stetascope? Body-scan (soul-scan) 

ano kaya ang kalagayan ng ating kaluluwa? Ang Pasasalamat ay tagapaghiwatig ng kalagayan ng 

kaluluwa. 

 

I. Ang Tungkulin ng Pasasalamat: 

A. Hindi naman ito mahirap gawin. – hindi tayo sinasabihan na umakyat ng isang mataas na 

bundok. Ito ay na sa saloobin ng puso. 

B. Pasalamatan natin na binigyan tayo ng buhay, lakas, katalinuhan, kakayahan, kalusugan. 

C. Psalamatan natin siya na hindi tayo ginawang hayop, na tayo ay kaluluwa at nilikha sa hitsura 

at wangis ng Dios. Bilang tao, may mga kapangyarihan ka na wala sa mga hayop: pagsasalita, 

imahinasyon (guni-guni), konsensya, likas na kaalaman ng tama at mali, pagkamalikhain, 

nararamdaman mo ba sa iyong puso ang pribilehiyo na ipinagkaloob sa iyo ang dakilang 

Manlilikha? May Pasasalamat ka na para sa mga ito? 

D. Paano naman ang mga espirituwal mong pagpapala: maari kang maging anak ng Dios, 

magkaroon ng buhay na walang hanggan, dahil dito nararapat na hanapin natin Siya at 

pasalamatan natin Siya. 

 

II. Bakit Nahihirapan Ang Iba na Magpsalamat Sa Kanya? 

A. Sigurado sa mga makasalanang tao mayroong mga walang Pasasalamat sa Dios, walang puri 

ang lumalabas sa kanilang mga bibig at puso. 

B. Sa totoo lang ang walang pasasalamat ay ang ating kadakilaan, bago tayo ay naligtas. 

C. Ang walang pasasalamat ay magiging malala sa katapusan ng mundo. 

D. 2 Tim. 3:1-2: Ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng 

kapighatian. (v.2) Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa 

salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang 

utang na loob, walang kabanalan, … 

E. Ano ang ugat ng kawalan ng pasasalamat sa Dios? Pride (pagmamataas), ito ay anyo ng 

pagsamba ng sarili. Ito ay makina ng kawalan ng utang na loob sa Dios. 

F. Kasi kung magpapasalamat ako sa Dios, ibig sabihin inaamin ko na wala akong kakayahan 

maliban sa ipinagkaloob sa akin ng Dios. Ibig sabihin ako ay hindi malaya at nagsasarili. 

Iniiwasan ng mga nagmamalaki ang kahihiyan. 

 

Katapusan: 

1. Magpasalamat tayo sa buhay na ibinigay sa atin ng Dios. (paggalang – reverence) 

2. Magpasalamat tayo sa mga espirituwal ng mga bagay: Kaligtasan ng kaluluwa. 

3. Magpasalamat tayo sa kabutihan ng Dios. (ipinagkaloob niya para sa akin si JESUS!). 
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