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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 139:17-18

“Si Jehovah ang Dios na Nakakaalam ng Lahat:

(4) Ang Kanyang Mahalagang Pag-iisip”

ni Rev. Doug Kuiper

Ang pagbubulay ni David sa Dios sa puntong ito ay pinagmasdan ang Dios mismo:  ang lubos na
karunungan ng Dios, o ang Kanyang pagkaalam-ng-lahat; ang pagka-nasa lahat ng dako ng Dios, at
ang lubos na kapangyarihan ng Dios.  Pinasalamatan ni David ang Dios sa lahat ng mga bagay na ito
at pinagnilay-nilayan din kaugnay sa kanyang sarili, ang nilalang, at ang anak ng Dios.  Natutuhan ni
David na ipahayag ang kanyang katiyakan sa katotohanang kilala siya ng Dios sa buong walang
hanggan; na hindi siya makakatakas sa presensya ng Dios; at kilala siyang lubos ng Dios.

Sa pag-iisip sa mga bagay na ito, ipinahahayag ngayon ni David sa salmo na siya ay nagbubuhay-bulay
ng madalas sa Dios at ninanasang makilalang tunay ang Dios.  Kaya, sa pag-iisip ng kaalaman ng Dios
kay David, ipinahahayag ngayon ni David ang kanyang pag-ibig sa Dios.  Ano’ng pinagbubulayan ni
David?  At gaano kadalas niyang pinagbubulayan ang mga bagay na ito?  At gaano kalalim?  Mababasa
natin sa Awit 139:17-18:  “Napakahalaga sa akin ng iyong mga pag-iisip, O Diyos! Napakalawak ng
kabuuan ng mga iyon! Kung aking bibilangin, ang mga iyon ay marami pa kaysa buhangin.  Kapag ako’y
nagigising, ako’y kasama mo pa rin.”                 

Ano ang pinagbubulayan ni David?  Iniisip niya ang Dios:  “Napakahalaga sa akin ng iyong mga
pag-iisip, O Diyos,” sabi niya.  Kapag binabanggit ni David ang pag-iisip ng Dios hindi niya ibig sabihing
pag-iisip ni David tungkol sa Dios kundi pag-iisip ng Dios.  Ito ay malinaw mula sa teksto.  Hindi ang
mga pag-iisip ni David ang napakahalaga kay David.  Hindi ang mga pag-iisip ni David ang marami,
hindi maging ang pag-iisip ni David tungkol sa Dios.  Kundi ang pag-iisip ng Dios na Jehovah ang
tinutukoy ni David – ang mga pag-iisip na mayroon sa isip ng Dios, ang mga kaisipan na nasa isip ng
Dios – ang napakahalaga kay David at marami pa kaysa buhangin sa dalampasigan.

Binabanggit natin ang mga kaisipang ito bilang pasya ng Dios.  Ang pasya ng Dios ay ang Kanyang
walang hanggang mabuting kaluguran ayon sa pagkatakda Niya ng lahat ng mangyayari sa panahon.
Ang Kasulatan ay gumagamit ng iba’t ibang salita upang banggitin ang pasyang iyon.  Naroon ang
salitang “pasya” – ang layunin ng Dios.  Naroon ang salitang “utos,” tumutukoy sa katotohanang
itinakda ng Dios o kahit sinalita ang mga bagay na ito.  Naroon ang salitang “mabuting kaluguran,” na
tumutukoy sa katotohanang itinakda ng Dios yaong nakalulugod sa Kanya.  Naroon ang salitang
“kalooban ng Dios,” ang Kanyang nais.  Ang salitang “pag-iisip” ay hindi ginagamit saanman sa
Kasulatan, sa pagkakaalam ko, upang tumukoy sa pasya ng Dios.  Ngunit ipinapakita na ang pasyang
ito at ang mga utos na ito ng Dios ay mga pansariling utos ni Jehovah, bilang bagay ng Kanyang
kaisipan at ng Kanyang kalooban, na sila ay malapit at mahalaga sa Kanya.  Kung paanong ang iyo at
aking pag-iisip ay napakalapit at mahalaga sa atin.  
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Anuman ang katawagang gamitin natin, pinag-uusapan natin dito kung ano ang nasa isipan ni Jehovah.
Sa pangkalahatan, iyon ay, una sa lahat, ang Kanyang kalooban upang iligtas ang Kanyang bayan kay
Jesu Crsito.  Pangalawa, ang Kanyang kalooban upang tanggihan ang iba upang parusahan dahil sa
kanilang mga kasalanan.  At pangatlo, ang Kanyang kalooban na gamitin ang lahat ng nangyayari sa
panahon at sa kasaysayan upang isakatuparan ang layunin ng kaligtasan at ng pagpaparusa sa
masasama sa ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan.

Ano ang naglalarawan ng mga pag-iisip na ito ni Jehovah?  Sila, una, ay walang hanggan.  Ang Dios
kailanman ay hindi wala ng Kanyang kautusan. Ikalawa, sila’y di-mababago, iyon ay, hindi sila
nagbabago.  Kung ano ang iniutos ng Dios iyon ay Kanyang ipatutupad.  Sila ay, ikatlo, soberano.
Walang sinuman sa atin o anumang ibang nilalang ang tumulong sa Dios upang itakda kung ano ang
Kanyang dapat gawin at kung ano ang Kanyang dapat isipin.  At walang sinuman sa atin ang tumulong
sa Dios upang ipatupad ang Kanyang itinakdang gawin.  Ginawa itong mag-isa ng Dios.  Sila rin ay
lubos na malawak ang saklaw.  Walang pangyayari na nangyayari sa panahon o kasaysayan na hindi
iniutos o inisip ng Dios. 

Na ang lahat nang mga bagay na ito ay naglalarawan ng pasya o pag-iisip ng Dios ay malinaw sa Isaias
46:10 at 11.  Doon ay sinabi ni Isaias na ipinahahayag ng Dios “ang wakas mula sa pasimula, at mula
nang mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari; na nagsasabi, Ang layunin ko ay
maitatatag, at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan, na tumatawag ng ibong mandaragit mula
sa silangan, ng taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain; oo, aking sinabi, oo, aking
papangyayarihin, aking pinanukala, at akin itong gagawin.”  Ipinahahayag doon ni Jehovah na Siya ay
mula nang mga unang panahon pa, mula sa walang hanngan, itinakdang gawin Kanyang tiyak na
ipapatupad.

Ito ang mga pag-iisip na binabanggit ni David ngayon.  At sa mga pag-iisip na ito ni Jehovah si David
ay nagbubulay-bulay.  Mayroong tumututol:  Hindi mo maaaring pagbulayan ang pasya ng Dios.  Ang
pasya ng Dios ay lihim.  At may magtuturo sa atin, marahil, sa Deuteronomio 29:29. “Ang mga bagay
na lihim ay para sa PANGINOON nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa
ating mga anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito.”
Doon ay sinasabi ni Moises sa bayan ng Israel na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang
hindi inihayag ng Dios sa kanila.  Kundi ang dapat nilang gawin ay ibigay ang kanilang mga sarili sa
pagsunod sa kautusan ng Dios, dahil iyon ang inihayag ng Dios.   Kaya, maaaring may magsabing,
“Hindi natin maaaring pagbulayan ang pag-iisip ng Dios.  Hindi natin alam iyon.  At ang pagbubulay sa
kanila ay walang saysay.”

Mayroon, syempreng  ilang katotohanan doon.  Ito ay totoo sa ganitong saklaw:  anumang pag-iisip
ng Dios, anumang aspeto ng Kanyang utos na hindi inihayag o ipinaalam sa atin, hindi tayo maaari at
hindi natin dapat pag-abalahan.  Si David, samakatuwid, ay nagbubulay sa mga pag-iisip ng Dios,
yaong mga aspeto ng pasya at utos ng Dios, na inihayag ng Dios.

Isang paraan kung saan ay ipinaaalam ng Dios ang mga pag-iisip na iyon ay sa nilikha at sa
kasaysayan.  Ang anak ng Dios ay makapagbubulay sa gawa ng Dios sa paglikha ng kalawakan at sa
pagpapanatili ng kalawakan.  Ang anak ng Dios ay makapagbubulay sa gawa ng Dios sa kasaysayan,
pinamamahalaan ang lahat ng nangyayari, at tingnan na ang lahat ng bagay na nangyari sa puntong
ito ay ang paglalahad ng pasya ng Dios.



Page 3 of  6

Subalit sa nananampalatayang anak ng Dios, may higit pa kaysa sa pagpapaalam ng Dios sa
kasaysayan at paglikha.  Nalalaman din ng anak ng Dios ang pag-iisip ng Dios, sapagkat sila ay inihayag
sa Kasulatan.  Sa Kasulatan ay inihahayag ng Dios ang Kanyang layunin para sa buong kasaysayan at
kung paano Niya ito isasakatuparan.  Ang anak ng Dios, nagbabasa at nag-aaral ng Kasulatan, ay
mauunawaan kung bakit nagpapadala ang Dios ng mga bagyo at lindol at digmaan.  Ang anak ng Dios,
nagbabasa ng Kasulatan, ay nauunawaan itong pag-iisip ng Dios na ang Kanyang layunin sa lahat ng
nilalang ay upang lumikha ng iba pang nilalang kung saan ang Kanyang mga hinirang ay mananahang
kasama Niya sa buong walang hanggan.

Ang anak ng Dios, sa kanyang pagbubukas ng Kasulatan, ay nauunawaan ang pag-iisip ng Dios
patungkol sa masasama.  Bakit hinahayaan ng Dios ang masama na magpatuloy sa kanilang kasamaan?
Bakit hindi na lang sila hatulan at parusahan agad ng Dios?  O bakit hindi sila italikod ng Dios mula sa
kanilang mga kasalanan para sa ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan?  Kung hindi nauunawaan ng anak
ng Dios ang sagot doon, maaari niyang maisip agad na iniibig ng Dios ang masasama nang higit sa
pag-ibig Niya sa matuwid, dahil tila ang masasama ay nagpapatuloy sa kanilang kasalanan ng may
kaligtasan sa parusa.

Subalit may mga dahilan kung bakit hinahayaan ng Dios ang masama na gawin iyon.  At ipinaaalam
ng Kasulatan ang mga dahilan na iyon.  Inihahanda Niya ang masasama sa pamamagitan ng kanilang
mga kasalanan para sa araw ng pagkawasak.  Sa pagbubukas ng anak ng Dios ng Kasulatan nalalaman
niya ang mga dahilan kung bakit  nagpapadala ang Dios ng parusa/pagsaway at kapighatian sa
Kanyang mga hinirang.  Kung hindi natin nalalaman ang mga dahilang iyon, maiisip natin, marahil, hindi
talaga tayo mahal ng Dios.  Dahil pinadadalhan Niya tayo ng mga kahirapan sa buhay. 

Subalit habang binabasa ng anak ng Dios ang Kasulatan, ang pag-iisip ng Dios tungkol sa mga
kapighatian ay nahahayag.  Ginagamit ng Dios ang ating mga kapighatian upang ihanda tayo para sa
kaligtasang mayroon tayo sa langit.  Habang binabasa ng anak ng Dios ang Kasulatan, nalalaman niya
itong pangunahin at namamahala-sa-lahat na pag-iisip ng Dios, na ang lahat ng nangyayari ay nagsisilbi
sa kaligtasan ng iglesia kay Jesu Cristo para sa ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan.

Lahat ng mga pag-iisip na ito ay binabanggit ni David.
                  
Paano niya sila nalaman?  Wala siya ng buong kapahayagan ng Dios sa Kasulatan, syempre.  Subalit
mayroon siya ng pasimula ng pahayag na iyon.  Mayroon siyang kautusan ng Dios.  Mayroon siyang
mga Kasulatan ng Lumang Tipan.  Mayroon siyang mga propeta na unang nabuhay sa kanya.
Napagnilay-nilayan niya kung anong mayroon siya sa pahayag ng Dios, at doon siya ay nagbulay-bulay.

Kaya kung ikaw, o kung ako, mahal na tagapakinig, ay magbubulay sa mga bagay ng Dios.  Madalas
mo ba iyong ginagawa?  At, sa paggawa mo noon, ano ang iyong kapahayagan tungkol sa kanila?
  
Ipinapahayag ni David tungkol sa mga  pag-iisip na iyon na sila ay mahalaga (t.17).  Sa akin,
napakahalaga! Ang salitang “napakahalaga” ay nangangahulugang mataas na pagpapahalaga.  Si David
ay mayamang tao.  Siya ang hari ng Israel.  Samakatuwid marami siyang makalupang pag-aari na, mula
sa makalupang pananaw, ay napakahalaga.  Subalit ipinapakita niya dito sa tekstong ito na mas higit
pang mahalaga kaysa makalupang mga bagay ay ang pag-iisip na mayroon siya sa Dios. 

Totoo ba iyon sa iyo?  May mga pag-aari ka ba sa iyong buhay na mas pinahahalagahan mo kaysa sa
kaalaman ng Dios na Jehovah?  Dapat nating maunawaan kung ano ang napakahalaga sa kaalamang
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iyon ng Dios, upang maiwanan natin ang mga pag-iisip sa ating ari-arian at magsumikap para dito sa
kaalaman ng Dios.
  
Una sa lahat, binigyang-pansin ni David ang mga pag-iisip na ito ng Dios bilang mahalaga dahil
binibigyang-pansin mismo nito ang Dios – “Napakahalaga sa akin ng iyong mga pag-iisip, O Diyos.”
Dito ay mayroong patotoo si David sa kanyang pag-ibig sa Dios.  Ang lingkod na umiibig sa kanyang
panginoon ay nais pang makilala ng lubos ang kanyang panginoon, nais malaman kung ano ang
kanyang iniisip.  Ang kapag mas higit na nalalaman ng lingkod ang iniisip ng kanyang panginoon, mas
mapaglilingkuran niya siya ng lubos.  Kaya alam ni David kung ano ang iniisip ng Dios.

Hindi ba natin ninanais na makilala pa ang ating mga mahal sa buhay?  Hindi ba itinatanong natin sa
kanila, “Ano ang iniisip mo?”  Ipinapakita ni David ang kanyang pag-ibig sa Dios sa pamamagitan ng
pag-iisip sa mga kaisipan ng Dios.  At ang mga pag-iisip na ito ay mahalaga sapagkat sila’y mga
pag-iisip ng Dios.
                  
Pangalawa, ang mga pag-iisip na ito ay mahalaga sapagkat kabilang mismo si David.  Si David, bilang
tao, ay isang di-mahalaga at maliit at makasalanang nilalang.  Iyon ay totoo sa bawat tao.  Iyon ay
totoo sa bawat anak ng Dios.  Hindi ito ating palagay sa ating mga sarili.  Iniisip natin na tayo ay
mahalaga.  Iniisip natin na pinamamahalaan ng sangkatauhan ang kasaysayan.  Iniisip natin na
maraming natuklasang bagay  ang sangkatauhan, na ang mundo ay hindi iiral kung hiwalay sa
sangkatauhan.  Ngunit kung ating ikukumpara ang ating sarili sa Dios, makikita natin na tayo ay
makasalanan at maliit.  Ganoon ba ang pananaw sa atin ng Dios?  Hindi, sa katunayan, tinatanaw Niya
ang Kanyang mga anak kay Jesu Cristo bilang pinakamahalaga.  Bagaman tayo ay makasalanan at
maliit, iniibig Niya tayo at nagmamalasakit Siya sa atin.  Ibinulalas ng mang-aawit sa Awit 8:4, “Ano ang
tao upang siya’y iyong alalahanin? at ang anak ng tao upang siya’y iyong kalingain?”   Tunay, kapag
ating pinagnilayan ang ilang nilikha ng Dios tulad ng buwan, mga bituin, at ang araw, mas malalaki
kaysa sa atin, mas tanyag kaysa sa atin, bakit kakalingain at iisipin tayo ng Dios?  Subalit sa pag-iisip
ng Dios, ang tao at ang kaligtasan ng sangkatauhan ang Kanyang pangunahing hangarin sa lahat ng
nangyayari sa panahon at kasaysayan.  Iyon ay, ang kaligtasan ng tao para sa kaluwalhatian ng
pangalan ng Dios ang pangunahing hangarin ng Dios.

Hindi ba nakamamanghang bagay kapag ang punong ehekutibo ng isang korporasyon ay hindi lamang
matataas na tao sa kumpanya ang iniisip, hindi lamang nakikisama sa mga bantog, kundi iniisip ang
pinakamababang empleyado at hahanapin ang mabuti para sa pinakabagong empleyado ng
korporasyon?  Kaya iniisip ng Dios si David.  Iyon ang nagpapahalaga sa pag-iisip ng Dios kay David.
                  
Pangatlo, ang mga pag-iisip na ito ay mahalaga, kung gayon, dahil mga pag-iisip sila ng ating sariling
kaligtasan, pag-iisip kung paano inihahanda ng Dios ang bawat anak Niya kay Jesu Cristo na pumunta
sa langit at manahang kasama doon ng Dios sa buong walang hanggan.

Nauunawaan mo ba na ang mga bagay na ito ay pag-iisip ng Dios, kung kaya’t ang pag-iisip ng Dios
ay mahalaga?  Nakikita mo ba ang Kasulatan, ang Salita ng Dios kung saan ay inihahayag Niya ang
Kanyang sarili, bilang mahalaga?  Isinasaalang-alang mo ba ang mga gawa ng Dios sa kasaysayan
bilang mahalaga?  Gusto mo bang makita ang Dios na inihahayag ang Kanyang sarili at gusto mo bang
magbulay sa kapahayagang iyon?
                 
Napakalalim na iniisip ni David ang pag-iisip ng Dios na ibinigay niya ang higit na pansin at
pangangalaga sa kanila.  Si David ay nagbubulay-bulay sa Dios.
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Gaano kalalim siya nagbubulay sa Dios at gaano kadalas?  Napakalalim at napakadalas na nalalaman
ni David kung gaano kalawak ang kabuuan ng mga pag-iisip na iyon.  Binabanggit niya rin iyon sa mga
talatang 17 at 18:  “Napakalawak ng kabuuan ng mga iyon! Kung aking bibilangin, ang mga iyon ay
marami pa kaysa buhangin.”  Ngayon, kung ikaw ay nakapunta na sa tabing-dagat, alam mo kung
gaano karami ang mga butil ng buhangin.  Hindi mo alam ang eksaktong bilang ng mga butil ng
buhangin, subalit alam mong sila ay napakarami.  Nasubukan mo na bang bilangin ang mga butil ng
buhangin sa tabing-dagat?  Ito ay imposibleng gawain.  Subalit alam ng Dios hindi lamang ang
katotohanang mayroong bilyun-bilyong butil ng buhangin sa mundo, alam Niya kung gaano sila karami.
Hindi natin alam.  At gayunman nang sabihin ni David ang mga pag-iisip ng Dios, ang mga pag-iisip ng
Dios sa Kanyang mga kautusan, sabi niya, “Kung aking bibilangin, ang mga iyon ay marami pa kaysa
buhangin.” Tunay na ang pasya ng Dios ay walang hangganan, tulad ng Dios mismo.  
                  
Si David ay napakalalim na nagbubulay sa pasyang ito ng Dios, na tulad ng kanyang sinabi, “Kapag
ako’y nagigising, ako’y kasama mo pa rin.”  Ang punto ay hindi upang sabihin na kapag siya ay nagising
mula sa pagkatulog sa kamatayan siya ay makakasama ng Dios, sa presensya ng Dios.  Ang kanyang
punto ay ito:  Sa kanyang pagninilay tungkol sa Dios at nawawala sa sarili kung minsan sa kanyang
pagbubulay sa Dios at pagkatapos ay bumabalik sa kanyang kamalayan, napapagtanto niya na siya ay
nasa presensya pa rin ng Dios at sa pasya ng Dios at iniisip pa rin niya ang mga kamangha-manghang
bagay ng Dios.  O, masasabi natin, na kapag siya ay nakatulog sa kanyang higaan sa gabi na
nakapagbulay sa Dios at nagising siya sa umaga, nakatagpo siya ng mga bagong dahilan upang
magbulay muli sa Dios.  Ito ay natatanto niya dahil siya ay nagbulay sa Dios nang malalim at masidhi.
 
Gaano kadakila ang pag-ibig ng Dios sa atin! Pinagbubulayan mo ba iyon?

Kailangan natin ng panghihikayat sa ating buhay upang magbulay sa Dios tulad ng ginawa ni David.
Ang ating teksto ay nagbibigay sa atin ng ganitong panghihikayat.  Nagbibigay ito dahil binabanggit nito
ang kasiyahan ng anak ng Dios sa pagbubulay sa mga bagay ng Dios.  Si David ay nangungusap sa
nakasisiyang karanasan.  Napakahalaga sa akin ng iyong mga pag-iisip O Diyos! Napakalawak ng
kabuuan ng mga iyon!  Naiisip mo ba na ang pagbubulay sa mga kapahayagan at mga bagay ng Dios
ay napakahalaga?  Sa kalikasan ay hindi.  Hindi tayo naglalaan ng panahon upang magbulay sa Dios.
Mayroon tayong abalang makalupang buhay.  Kapag sa wakas ay nagkaroon tayo ng panahon upang
umupo at magpahingalay, hindi natin gustong magbulay sa mga espiritwal na bagay dahil iyon ay
maaring mahirap gawin.  At, sa wakas, kapag tayo ay umupo na upang magbulay sa mga espiritwal
na bagay at sa Kasulatan ng Dios, maaari tayong makatulog o madaling magambala.

Lahat nang ito ay nagpapakita na sa ating kalikasan ay hindi nakasisiyang bagay ang magbulay sa
pasya ng Dios.  Ngunit kailangan nating labanan ang kalikasang iyon.  Kailangan nating mahikayat na
magbulay sa pasya at sa kapahayagan ng Dios sa pagkakaalam na ito para sa anak ng Dios ay bagay
na nakasisiyang gawin.  Hindi lamang si David ang nagpapakita noon sa salmong ito.  Kundi ang
mang-aawit sa ibang mga lugar ay nagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig sa Dios:  mas matamis
pa sa pulot sa kanyang bibig ang kautusan ng Dios.  Siya ay nagbubulay sa kautusan ng Dios araw at
gabi.

Paano ito magiging totoo para sa iyo at sa akin?  Wala talagang madaling sagot.  Ang magbulay sa mga
espiritwal na bagay ay isang pagsasanay.  Kailangan ng pagsasanay upang lumakas sa pangangatawan.
Ang pagsasanay ay nangangailangan ng panahon at kailangang paghirapan.  Iyon ay totoo din, sa ating
pagbubulay sa Dios.  Ang paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng
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Biblia – mag-isang pananalangin at pag-aaral ng Biblia, pananalangin at pag-aaral ng Biblia kasama ang
iyong pamilya, pananalangin at pag-aaral ng Biblia kasama ang iyong mga kaibigan.
                   
Subalit ang lahat nang ito ay kailangan ng panahon.  Mayroon ka bang oras? Hahanap ka ba ng
panahon?  At, mas mabuti sana, maitatanong natin, Mahal mo ba ang Dios tulad ng pagmamahal ni
David?  Sapagkat iyan, sa bandang huli, ang kinakailangan upang magkaroon ng panahon at kasiyahan
sa pagbubulay sa Dios. Kung mahal natin ang Dios, gugugol tayo ng panahon sa Kanya.  Kahit hindi
tayo nakatuon sa Kanya sa tiyak na pagbabasa ng Kasulatan at sa pananalangin na nakapikit ang mga
mata at ang mga kamay ay magkasalikop, maaari natin Siyang isipin sa buong araw – habang tayo ay
nakasakay tungo sa kalsada, habang tayo ay naglalakad, habang tayo ay nagtatrabaho.  Maraming
pagkakataon sa buong araw kung saan ay makakapagbulay tayo sa Kanyang kadakilaan.

Ano ang napakadakila kay Jehovah?  Siya ay lubos na nakakaalam ng lahat, lubos na makapangyarihan,
nasa lahat ng lugar na Dios na nagtakda ng lahat ng nangyayari sa panahon at kasaysayan mula sa
walang hanggan.

Alam mo ba iyon tungkol sa Kanya?  Pinagbubulayan mo ba itong magagandang katangian Niya?
Iniibig mo ba Siya bilang Dios na nakakaalam ng lahat?  Amen.


