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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 139:1-6

“Si Jehovah Ang Dios Na Nakakaalam Ng Lahat:

(1) Ang Ganap Niyang Kaalaman Sa Kanyang Hinirang”

ni Rev. Doug Kuiper

Nasabi  mo na ba sa isang tao na mahal mo siya, pero hindi naman talaga iyon ang iyong pakahulugan?
Kundi, gusto mo lang silang mapukaw.  Binabalaan ko kayo, hindi mo ‘yan magagawa sa Dios.

Itinuturo iyan sa atin ni David sa Awit 139.  Sa salmong iyon, binabanggit niya ang kanyang pag-ibig sa
Dios.  Sa katunayan, sinasabi niya sa Dios ang kanyang pag-ibig sa Kanya.  Sa talatang 14 binabanggit niya
ang pagpupuri sa Dios:  “Ako’y magpapasalamat sa iyo,” sabi niya.  Pinupuri ng isa ang isa na kanyang
minamahal.  Sa talatang 21 sabi niya, “Hindi ba kinapopootan ko silang napopoot sa iyo, O PANGINOON?”
Anuman ang maging kahulugan nito ngayon na kinapopootan ng isang tao ang ibang mga tao, nang
ipahayag ni David na kinapopootan niya ang mga napopoot kay Jehovah, ipinapahayag niya ang lalim ng
kanyang  pagmamahal kay Jehovah.  Sa pagpapahayag ng kanyang pagmamahal kay Jehovah, si David ay
tapat.  Ito ay malinaw sa katibayang saan man sa salmo binabanggit niya si Jehovah na nakakaalam ng
lahat ng mga bagay, at maging ng kanyang sariling puso.  Iyan ang Awit 139, ang salmo na nagtuturo sa
atin tungkol kay Jehovah, ang Dios na nakakaalam ng lahat.

Pag-aaralan natin ang salmong iyon, loloobin ng Panginoon, sa loob ng ilang linggo, una sa lahat upang
malaman natin ng mas mabuti si Jehovah; pangalawa, upang mas maging handa ang ating mga sarili sa
pagpupuri kay Jehovah, at pangatlo, upang tayo ay maganyak na mamuhay ng buong buhay natin sa
Kanyang harapan.

Ngayon ating susuriin ang mga talatang 1-6.  Pakibuksan ang inyong Biblia at basahin ang mga talatang
ito.

Sa mga talatang ito hindi lamang binabanggit ni David ang lubos na karunungan (omniscience) ni Jehovah,
ang termino na tumutukoy sa pagkaalam ni Jehovah sa lahat ng bagay, kundi binabanggit niya ang lubos
na karunungang iyon bilang paggamit sa bayan ng Dios, sa katunayan, sa Kanyang anak na si David.  “O
PANGINOON, siniyasat mo ako at nakilala mo ako.” 

Ating ipaliwanag, una sa lahat, kung ano ang lubos na karunungan (omniscience) ni Jehovah.  Na si Jehovah
ay omniscient ay nangangahulugang nalalaman Niya ang lahat ng bagay.  Alam Niya ang Kanyang sarili, una
sa lahat, ang Kanyang isipan, ang Kanyang kalooban, ano ang Kanyang gagawin, ano ang Kanyang iniisip.
Ganap na alam ni Jehovah ang mga ito.

Pangalawa, kilala Niya ang lahat ng Kanyang nilikha.  Ang bawat isang nilikha ay kilala Niya.  Kung anong
lugar ang tinitirahan ng nilikhang iyon ay alam Niya.  Kung kalian isisilang ang nilikhang iyon at kalian
mamamatay ang nilikhang iyon ay alam Niya.
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Pangatlo, kilala ni Jehovah, sa isang tanging paraan, ang Kanyang bayan.  Iyon ang kaalaman ng pag-ibig.
Tungkol doon ang lalong binabanggit ni David sa Awit 139, sapagkat siya ay nangungusap bilang isang anak
ng Dios:  “O PANGINOON, siniyasat mo ako at nakilala mo ako.” 

Kapag si David ay nangungusap ng kaalaman ni Jehovah sa lahat ng mga bagay, hindi lamang niya ibig
sabihin na si Jehovah ay may kamalayan kung ano ang maaaring mangyari, na nalalaman ni Jehovah ang
iba’t-ibang posibilidad na mayroon sa buhay ni David, ang iba’t-ibang pagpili na gagawin ni David.  Ang ilan
ay nangungusap ngayon ng omniscience ni Jehovah sa gayong paraan – alam ni Jehovah kung ano ang
Kanyang gagawin kung ganito o ganoon ang tatahaking landas ng kasaysayan, subalit hindi Niya alam kung
ano ang landas na tatahakin nito.  O, maaaring sabihin ng iba, alam ni Jehovah kung ano ang Kanyang
gagawin kung maniniwala ang taong ito, at alam Niya ang Kanyang gagawin kung ang taong iyon ay hindi
maniniwala; subalit hindi talaga alam ni Jehovah kung maniniwala ang gayong tao o hindi.  Hindi iyan totoo
kay Jehovah! Kapag binabanggit natin ang omniscience ni Jehovah, ibig nating sabihin na talagang
nalalaman Niya ang lahat ng mangyayari sa panahon at kasaysayn, at nalalaman Niya ang mga bagay na
ito hindi lamang dahil kaya Niyang makita ng una sa panahon, kundi dahil pinagpasyahan na Niya ang
mangyayari.

Kaya sinabi ni Pedro sa mga Judio, halimbawa sa Mga Gawa 2:23, nang nangusap siya tungkol sa
kamatayan ni Jesu Cristo:  “Siya, na ibinigay sa takdang pasiya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong
ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan.”  Sinasabi ni Pedro sa mga
Judio na ang kanilang masamang gawa ng pagpatay kay Jesu Cristo ay ipinatupad dahil sa takdang pasiya
at paunang kaalaman ng Dios.  Itinakda ng Dios ang gawang iyon mula sa walang hanggan.  Sa Awit 37:18
mababasa natin, “Nalalaman ng PANGINOON ang mga araw ng mga walang kapintasan,” iyon ay, alam Niya
ang mga araw ng buhay ng matuwid.  Alam Niya kung kalian magsisimula ang mga araw na iyon at kailan
ito matatapos.  Alam Niya ang lahat na naglalarawan sa mga araw na iyon.  Paano Niya malalaman iyon?
Ang sagot ay, itinalaga Niya ang lahat ng mga bagay.  Si Jehovah ang Dios na nakakaalam ng lahat dahil
Siya ang soberanong Dios na, mula sa walang hanggan, ay nagtakda kung ano ang mangyayari sa panahon
at kasaysayan.

Ngayon dinala ni David itong doktrina ng omniscience ng Dios sa isang pansariling konklusyon nang sabihin
niya sa talatang 1:  “O PANGINOON, siniyasat mo ako at nakilala mo ako.”  Ano ang ibig sabihin ni David
sa “siniyasat mo ako at nakilala mo ako”?  Ano ang alam ni Jehovah tungkol kay David?  Sa una pa lang,
ay ipinaliwanag ni David, sa mga sumusunod na talata na nalalaman ni Jehovah ang kanyang mga
ginagawa, gaano man ito ka-ordinaryo.  Nalalaman ni Jehovah kapag siya’y umuupo at kapag siya’y
tumatayo (t. 2), at nalalaman ni Jehovah ang kanyang paghiga (t. 3).  Ang pag-upo sa upuan, ang pagtayo
sa upuan, ang paghiga o pagbangon sa higaan – ang mga ito ay napaka pangkaraniwang gawain sa ating
mga buhay na ginagawa natin sila nang hindi iniisip.  Ngunit alam ng Panginoon ang ating ginagawa at
kailan natin ito ginagawa.

Pangalawa, sinasabi ni David na nalalaman ni Jehovah kung paano niya isinasapamuhay ang kanyang buhay
sa pangkalahatan.  “Iyong sinisiyasat… at ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo” (t. 3).  Ang landas
at mga lakad ng isang tao ay tumutukoy sa ugali at mga gawi sa kanyang buhay – kailan niya ginugugol
ang kanyang bakanteng oras, ano ang kanyang ginagawa para maglibang, ano ang kanyang mga layunin
sa buhay.  Nalalaman ni Jehovah ang mga bagay na ito – mga bagay na hindi natin laging namamalayan.
Ang ating mga ugali at mga gawi kung minsan ay kailangan pang sabihin sa atin ng ibang tao.  Nalalaman
iyon ni Jehovah dahil Siya ang nagtakda sa kanila.

Pangatlo, alam ni Jehovah ang bawat salita na ating sinasabi.  “Bago pa man magkaroon ng salita sa dila
ko, O PANGINOON, lahat ng iyon ay alam mo” (t. 4).  Gaano kabilis nating nalilimutan ang mga salitang
sinasabi natin.  Ngunit si Jehovah ay naaalala ang mga iyon.  
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Ngayon ay sasabihin  mo, “Pero alam ba talaga ni Jehovah ang mga bagay na ito dahil itinakda Niya ang
mga iyon; at iyon ba talaga ang punto ni David – na bago pa man natin malaman ang mga bagay na ito
tungkol sa atin, alam na ni Jehovah?”  Ang sagot ay, “Oo, iyan ang ibig sabihin ni David.”  Sapagkat
nagpatuloy pa siya sa pagsasabing, “Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O PANGINOON, lahat ng
iyon ay alam mo,” iyon ay, bago pa man mabuo ang salita sa aking dila, nalalaman na ni Jehovah.  At sa
talatang 2, “Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo.”  Siguro ay iniisip mo na ang iyong mga
iniisip ay ikaw lang ang nakakaalam.  Sa kabila ng lahat, walang nakakakita ng nasa ulo mo.  Mali! Alam na
iyon ni Jehovah bago pa man natin sila mabuo.

Ito, mga mahal na tagapakinig, ang doktrina o aral ng omniscience ng Dios tulad ng  inilagay ni David sa
Awit 139.  Iniisip mo ba hindi alam ng Dios ang tungkol sa iyo?  Iniisip mo ba na hindi alam ng Dios ang
mga bagay na ginagawa mo at sinasabi at iniisip?  Si David, bilang anak ng Dios, ay sinasabing alam Niya.

Ito ang kapahayagan ng isang anak ng Dios, kung gayon.  At dapat ding maging kapahayagan na ikaw at
ako ay handa ring gawin.  Subalit kasama sa paggawa ng kapahayagan na tunay na nalalaman ni Jehovah
ang lahat ng mga bagay, dapat nating ipahayag kung paano Niya nalalaman ang lahat ng bagay.  Paano
nagkaroon si Jehovah ng ganitong kaalaman?

Sinagot ni David ang tanong na iyan sa salmo nang kanyang sabihin, “O PANGINOON, siniyasat mo ako.”
Ang siyasatin ay upang suriin.  Ang salitang ginamit ni David sa salitang Hebreo na isinaling “sinisayat” sa
King James na salin ay tumutukoy sa isang napakaingat at masusing pagsisiyasat.  Isipin mo, halimbawa,
ang gawain ng isang archeologist habang sinasaliksik niya ang isang  piraso ng lupa para sa
pangkasaysayang  niyari ng tao (artifacts).  Hindi niya mabilis na titingnan ang piraso ng lupa, huhukay dito
ng kaunti, doon ng kaunti, at agad na susuko na sa kanyang pagsasaliksik kapag wala siyang nakitang
anuman.  Ang isang  archeologist ay maingat at nagsusumakit na sinasaliksik ang bahaging iyon ng lupa,
hinihukay at nililista ng bawat maliit na bagay na kanyang matatagpuan, upang matiyak kung ito ba ay
tunay na may halaga sa kanya o wala.  Kaya ang Dios na Jehovah:  kapag Kanyang sinisiyasat ang Kanyang
hinirang, hindi lamang Siya pahapyaw na tumitingin sa kanila.  Humuhukay Siya sa pinakasulok ng kanilang
puso.   “O PANGINOON, siniyasat mo ako.”   Alam ni David na nakita ni Jehovah ang kanyang puso.  

May isa pang pandiwa sa tekstong ito na nagsasabi kung paano tayo nakikilala ni Jehovah.  “Iyong
sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko.”  Ang salitang “sinisiyasat” (compassest) ay tumutukoy sa
paggigiik.  Kapag ang tagagiik ay nag-gigiik ng trigo, kanyang ipinapagpag o nililiglig (sa panahon ng
Lumang Tipan) ang trigo upang ang trigo at ang ipa ay magkahiwalay.  Iyan ang ginagawa ng Dios sa atin
sa sandaling Kanyang siniyasat ang ating puso at makita kung ano ang naroon.  Kanyang ibinubukod o
ihinihiwalay kung ano ang may halaga at kung ano ang wala, ano ang katotohanan at ano ang
kasinungalingan, ano ang nakalulugod sa Kanya at ano ang hindi.  May kaalaman si Jehovah sa Kanyang
mga hinirang dahil nakikita Niya ang kanilang mga puso.

Ngunit mayroon pa sigurong isang sagot na ibinigay sa tanong kung paano nalalaman ng Dios ang lahat ng
bagay.  Iyon ay, alam Niya dahil Siya ay Dios.  Bagama’t sinabi ni David na sinaliksik at siniyasat ng Dios
ang kanyang puso,  huwag mong isipin na hindi nalalaman ni Jehovah ang anumang bagay hangga’t
Kanyang masiyasat.  Hindi alam ni Jehovah ang lahat ng bagay dahil nabatid Niya.  Hindi rin Niya alam lahat
ng bagay dahil mayroon Siyang pandama o kutob.  Alam Niya ang lahat ng bagay dahil Siya ang nakakaalam
ng lahat, soberanong Dios.

Ngayon, nagbigay ba tayo ng dalawang magkasalungat na sagot sa tanong kung paano nalalaman ni
Jehovah ang lahat ng bagay?  Sa isang banda, Kanyang sinisiyasat at nakikilala ang tama sa mali.  Sa isa
namang banda, Siya ay Dios.  Hindi, ang mga ito ay hindi dalawang magkasalungat na sagot.  Sinasabi ni
David ang Dios na sinisiyasat at sinasaliksik siya mula sa pananaw ng mga karanasan ni David.  Iyon ay,
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tunay na alam ng Dios ang lahat ng bagay kahit hindi sila siyasatin o pag-aralan.  Ngunit ang anak ng Dios
na nagsasabing,  “O PANGINOON, siniyasat mo ako, at nakilala mo ako,” ang anak ng Dios na nangungusap
tungkol kay Jehovah na nalalaman ang lahat niyang ginagawa, lahat ng kanyang ugali at gawi sa buhay,
ang kanyang mga salita at iniisip, ay nakakaranas ng pagsisiyasat ng Dios.

Ginagawa iyan ng anak ng Dios, una sa lahat, sa pamamagitan ng pamamahala ng isang mabuting budhi.
Si Jehovah, na kumikilos sa puso ng Kanyang mga anak sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ay
pinangyayaring patotohanan ng kanilang mga budhi  ang bunga ng pagsisiyasat ni Jehovah.  Nang sabihin
ni David, “O PANGINOON, siniyasat mo ako, at nakilala mo ako,” siya ay magpapatuloy pa sa salmo upang
magsabi ng kanyang pagkaunawa kung ano ang bunga ng pagsisiyasat ng Panginoon:  na si David ay anak
ng Dios, nakalulugod sa Dios, alang-alang kay Jesu Cristo.

Gayon din para sa mga anak ng Dios ngayon.  Sa pamamagitan ng pamamahala ng isang mabuting budhi,
sinasabi sa atin ng Dios kung ano ang nakikita Niya sa atin.  Ang mabuting budhi, ngayon, hindi lamang isa
na hindi napatunayang may sala, kundi isang mabuting budhi na napatunayang nagkasala kapag ang isa’y
nagkasala, at nagpapatotoo ng katuwiran kapag ang isa ay hindi nagkasala.  Iyan ang pamamaraan na
ginagamit ng Dios upang ihatid ang kaalaman ng Dios sa Kanyang hinirang kung ano ang nalalaman Niya
sa kanila.

Hindi lamang iyan ang natatanging pamamaraan.  Mayroon pang iba.  Isinasagawa ng Dios ang mga
gawaing ito sa pamamagitan ng pangangaral ng evangelio at ng kautusan, sa pamamagitan ng pagbabasa
natin ng Kasulatan at sa panalangin na ipapakita sa atin ng Dios kung ano ang palagay Niya at tingin sa atin.
Ang anak ng Dios ay nananalangin, tulad ng gagawin ni David sa dulo ng awit, “Siyasatin mo ako, O Diyos,
at alamin mo ang aking puso; subukin mo ako, at alamin mo ang mga pag-iisip ko! At tingnan mo kung may
anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan.”  Kapag tayo’y
nanalangin ng gayong panalangin, at kapag binuksan natin ang Kasulatan at basahin ang Salita ng Dios
upang makita kung ano ang kalooban ng Dios, ang Dios, bilang sagot sa panalanging iyon, at sa
pamamagitan ng Kasulatan sa pagbasa nito o pangangaral, ay sinasabi sa atin kung ano ang iniisip Niya
tungkol sa atin, ano ang iniisip Niya sa ating mga kilos.  Pagkatapos, kung minsan, ang anak ng Dios ay
dapat magpahayag, “Nagkasala ako at alam ng Dios ang aking mga kasalanan.”  Sa ibang pagkakataon
maaaring masabi ng anak ng Dios, “Gumawa ako ng tama, hindi sa aking sarili, sapagkat wala akong
kapangyarihan sa aking sarili, kundi sa biyayang ibinigay sa akin ni Jesu Cristo, nagawa ko ang tama.”

Iyan ang kaalaman ng Dios at ang paraan na ipinapakita ng Dios sa Kanyang mga anak na mayroon Siya
ng kaalamang iyon.

Ngayon, hindi lamang nagpahayag si David ng omniscience ni Jehovah at tungkol din sa paraan kun saan
nagkaroon si Jehovah ng kaalamang ito, kundi ipinahayag ni David kung gaano kahanga-hanga ang
kaalamang ito (t. 6).  “Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin; ito ay matayog, hindi
ko kayang abutin.”  Ito ay lubhang kahanga-hanga, iyon ay, ito ay hindi maunawaan.  Ito ay matayog, iyon
ay, lubhang mataas sa atin.  Ipinapahayag ni David sa talatang ito na ang kaalamang ito na tinataglay ni
Jehovah ay isang kaalaman na si David bilang isa lamang nilalang, at kahit bilang anak ng Dios, ay hindi
kailanman magkakaroon.

Ganoon din dapat ang maging kapahayagan mo at ako.  Sa pagsasabi na si Jehovah ang Dios na
nakakaalam ng lahat at tayo, mga nilalang lamang, ay hindi kayang abutin ang kaalamang ito, ipinapahayag
natin kung gaano tayo kakaiba kay Jehovah.  Nalalaman Niya ang lahat ng mga bagay.  Ang ating kaalaman
ay may hangganan.  Anong Dios si Jehovah!
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Yamang nauunawaan natin na alam Niya ang lahat ng mga bagay, dapat tayong tumayong may magalang
na pagkatakot sa Kanya.  Ipinakita ni David iyan sa talatang 4:  “Bago pa man magkaroon ng salita sa dila
ko, O PANGINOON, lahat ng iyon ay alam mo.”  Kapag naiisip ni David ang pagiging may-alam-ng-lahat ni
Jehovah, siya ay natatakot at gumagalang sa Dios na Jehovah.

Bakit ang kaalamang ito ay lubhang kahanga-hanga?  Hindi lamang, una sa lahat, dahil, tulad ng ating
ipinaliwanag, ibinubukod nito ang Dios mula sa atin, ipinapakita na Siya ay soberanong manlilikha
samantalang tayo ay mga nilalang at Siya ay walang hangganan sa lahat ng bagay samantalang tayo ay
may hangganan, kundi ang kaalamang ito ay kahanga-hanga rin dahil sa epekto na mayroon ito sa hinirang
ng Dios na isinasa-puso ito.  Sila ay magsusumikap kung gayon na makita ang kanilang mga sarili kung
paano sila nakikita ng Dios.  Mayroong iba na may pakialam na makita ang kanilang sarili kung ano ang
tingin ng iba sa kanila, nagnanais na magkaroon ng magandang palagay mula sa tao.  Ang kanilang layunin
sa buhay ay upang malaman kung ano ang tingin sa kanila ng tao upang malaman nila kung paano sila
kikilos.  Huwag maging masyadong ganoon ang inyong nais, mahal na mga tagapakinig, tulad ng inyong
pagnanais na makita ang inyong sarili kung ano ang tingin sa inyo ng Dios.  Kapag ginawa ninyo iyon,
naibigay natin ang katibayan ng kahanga-hangang kalikasan ng pagiging may-alam-ng-lahat ng Dios at lalo
na ng kanyang mapagbiyaya at kahanga-hangang epekto sa atin na nagsasapuso nito.

Ito ang mag-aakay sa atin, samakatuwid, na magbantay laban sa kasalanan.  Saan ka umupo noong
nakaraang linggo?  Saan mo balak umupo sa darating na linggo?  Alam ng Dios kung saan.  Ito ba ay sa
uri ng upuan na siya ay matutuwa?  Ito ba ay sa iglesia, o ito ba ay sa lugar na nagpapakita ng pagkagalit
at paghamak ng Dios?  Sa anong klaseng higaan ka humiga nang nakaraang linggo?  O sa anong klase ng
higaan mo balak humiga sa darating na linggo?  Ito kaya ay higaan ng pangangalunya at pakikiapid?
Nalalaman ni Jehovah.  Anong mga gawain ang balak mong gawin sa darating na linggo o anu-anong
gawain ang nagawa mo na?  Nalalaman ni Jehovah.  Ano ang iyong mga iniisip, ang mga lihim mong iniisip?
Iyon ba ay nakalulugod sa Kanya?  Nalalaman ni Jehovah.  Anong mga salita ang iyong sinabi?  Nagpakita
ba ito ng pagkagalit sa iba, marahil?  Nalalaman ni Jehovah.  Kapag naalala natin ang lahat nang ito, tayo
ay magbabantay laban sa kasalanan.

Ang kahanga-hangang epekto ng omniscience ng Dios sa mga mananampalataya ay, bukod pa, na kanilang
ipapahayag ang kanilang mga kasalanan sa Kanya.  Ang pagpapahayag na iyon ay hindi maglalaman ng
pagsasabi natin sa Kanya ng bagay na hindi Niya alam.  Kundi kapag ipinahayag natin ang ating mga
kasalanan sa Dios ay sasabihin natin sa Dios, “O Panginoon, nalalaman mo ang aking mga kasalanan.  At
mapagbiyaya Mong dinala ito sa aking kamalayan, at ngayon ay ipinahahayag ko sila at hinihingi ang Iyong
biyayang pagpapatawad.”  Iyan ang kahanga-hangang epekto ng pagkaalam ng omniscience ni Jehovah.

May isa pang epekto para sa anak ng Dios, at iyan ay ang epekto ng kaginhawahan.  Kung nalalaman ni
Jehovah ang lahat ng bagay, yamang itinakda Niya ang lahat ng bagay, samakatuwid walang anumang
nangyayari sa iyong buhay at sa akin kung saan Siya ay walang-kamalayan.  Hindi ba iyan kahanga-hangang
bagay na malaman sa mga panahon ng pagsubok at kaguluhan?  Isang salita ng kaginhawahan ito, sa lahat
ng kapighatian na maaari nating kaharapin.  Hindi lamang may-kamalayan si Jehovah sa mga kaguluhan
na ating hinaharap, kundi itinakda Niya ang mga iyon at gagamitin Niya iyon para sa ating kaligtasan.

Masasabi mo ba kasama ni David, “O PANGINOON, siniyasat mo ako, at nakilala mo ako”?  Masasabi mo
bang muli, “Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin; ito ay matayog, hindi ko kayang
abutin”?  At sa pagsasabi ng ganito, iyo bang ipinapahayag ang iyong matibay na paniniwala na si Jehovah
ang Dios na nakakaalam ng lahat?

Maging kapahayagan nawang lagi ito ng mga hinirang ng Dios.  Amen.


