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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 139:23-24

“Si Jehovah Ang Dios Na Nakakaalam Ng Lahat:

(6) Ang Ating Panalangin Para Sa Banal Na Pagsisiyasat”

ni Rev. Doug Kuiper

Tayo ay dumating na sa pagtatapos ng ating pagsisiyasat ng Awit 139.  Yamang nasiyasat na ang salmo,
masasabi natin kung gaano kaganda ang salmong ito. Sa salmong ito itinaas ni David si Jehovah bilang
tanging Dios, ang Dios na nakakaalam ng lahat ng bagay, ang Dios na nasa lahat ng dako, at ang Dios
na lubhang makapangyarihan.

Ito ay magandang salmo sapagkat dito ay inilagay ni David ang mga dahilan kung bakit ang anak ng Dios
ay maaaring maginhawahan sa pagkakakilala kay Jehovah.  Na kilala tayo ni Jehovah mula sa walang
hanggan ay isang kaginhawahan sa atin.  Na itinakda ni Jehovah ang lahat ng bagay na nangyayari sa
panahon at kasaysayan ay kaginhawahan sa atin.  Tayo rin ay pinagiginhawa sa pagkaalam na si Jehovah
ay malapit sa atin sa lahat ng bagay.
 
 Ngayon tinapos ni David ang salmo sa isang panalangin.  Sa pagtatapos sa pamamagitan ng panalangin
ipinapakita niya ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Dios na ito.  Ano ang reaksyon ni David,
kung gayon, sa katotohanan na si Jehovah ay nakakaalam ng lahat, nasa lahat ng dako, at lubos na
makapangyarihang Dios? Tinangka ba niyang tumakas sa presensya ni Jehovah?  Itinanggi ba niya ang
Dios na ito? Kinapootan ba niya Siya?  Hindi, sa halip, siya ay nanalangin:  “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” (tt.23,24).
Ang salmo ay nagsimula sa gayon ding tono:  “O PANGINOON, siniyasat mo ako at nakilala mo ako.”
Ngayon ang salmo ay nagtapos sa isang panalangin:  “Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking
puso; subukin mo ako, at alamin mo ang mga pag-iisip ko.”

Ito ay magandang panalangin.  Gayunman ang sagot dito ay maaaring napakasakit sa atin.  Paano kung
gawin ng Dios ang ganitong bagay sa iyo?  Paano kung ipaalam Niya sa iyo ang pagiging makasalanan ng
iyong puso; ipaalam sa iyo ang kasalanan na nananahan sa iyong pag-iisip?  Ang sagot sa panalanging
ito ay maaaring makasakit sa ating yabang at sa ating sarili.  Ngunit ito ay mahalagang panalangin upang
maranasan natin ang kaligtasan ng Dios.  
 
Ang panalangin ay binubuo ng kahilingan sa Dios upang siyasatin ang kanyang panloob na bahagi.
Binabanggit ni David lalo na ang kanyang puso at kanyang pag-iisip.  Sa paglalagay ng hangganan sa
panalangin sa pagsisiyasat ng panloob na bahagi, ipinapakita ni David na siya ay may kamalayan na siya
ay namumuhay ng banal, masunuring buhay sa panlabas.  Hindi niya  hiniling sa Dios na siyasatin ang
kanyang mga kilos o kanyang mga salita, dahil si David ay may tiwala na ang mga ito ay nakalulugod sa
Dios sa pamamagitan ng biyaya.  Ngunit si David ay may kamalayan din, na bagama’t ang kanyang mga
kilos at mga salita ay nakalulugod sa Dios, ang kanyang puso at mga pag-iisip ay maaaring hindi.  Ibig
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sabihin ni David na maaaring hindi, habang si David mismo ay hindi namamalayan ito.  Kung ang kanyang
pag-iisip at kanyang puso ay hindi nakalulugod sa Dios, at kung hindi ito namamalayan ni David,
idinadalangin niya dito na ipaalam ito ng Dios sa kanya.

Nananalangin si David patungkol sa kanyang puso at pag-iisip dahil naunawaan niya na kung sa kanyang
puso o pag-iisip mayroong ingiit o pagseselos o anumang makasalanang pagkapoot o iba pang kasalanan,
mangyayari rin ang mga ito ay magbubunga sa kanyang mga kilos.  Tulad ng puso ng tao, gayundin ang
kanyang buhay.  Kung sa puso ay may kasalanan, ang kasalanang iyon ay magbubunga sa kanyang mga
kilos.  Si David, nalalamang ang kanyang mga kilos ay kalugud-lugod sa Dios, ay nagnanasang patuloy
na mamuhay na tila siya ay nakalulugod sa Dios.  Upang magawa niya iyon, nanalangin siya:  “Siyasatin
mo ako, at alamin mo ang aking puso; subukin mo ako, at alamin mo ang mga pag-iisip ko.”

Ang panalangin na ito ay nagpapakita na si David ay walang pagkukunwari.  Si David ay iba sa mga
masama.  Nilinaw niya ito sa mga naunang talata – kinapopootan niya ang mga kaaway ni Jehovah.
Subalit hindi ito nangangahulugang iniisip niyang siya ay malaya sa lahat ng kasalanan.  Alam niya ang
kanyang makasalanang kalikasan at nanalanging siyasatin siya ng Dios.
 
May tatlong pandiwa na bumubuo sa pangunahing hiling ng panalangin:  siyasatin, subukin, at alamin.
Binanggit natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang “siyasatin” sa una nating sermon sa salmo.  Ito ay
nangangahulugang “tingnan, magsiyasat ng maingat at matindi.”   Pagkatapos ay ginamit natin ang
halimbawa ngarcheologist na, habang nagsasala siya sa isang piraso ng lupa, nakakita at maingat na sinuri
ang artifacts.  Gayundin nakikita ng Dios.  Ang dalangin ay makita nawa ng Dios ang ating puso – makita
ang lahat ng nasa loob nito, hindi lang isang mabilis na sulyap, kundi sa pamamagitan ng maingat na
pagsasala sa kung anong makita Niya sa ating mga puso, sa ating mga pag-iisip, sa ating mga layunin,
sa ating mga tunguhin.    
 
 Ninanasa ni David na ang Dios, matapos masiyasat ang kanyang puso, ay susubukin ang kanyang
pag-iisip – iyon ay, subukin sila, patunayan sila, tingnan kung sila ay mahalaga o hindi.  Habang
nagsasaliksik ang archeologist sa isang lugar ng lupa, marami siyang nakikitang hindi mahalaga.  Kaya
dapat siyang patuloy na gumawa ng paghatol – ito ba ay dapat ingatan o hindi?  O maaari nating gamitin
ang halimbawa ng bakal.  

Pagkatapos ay sinabi ni David, “Alamin mo ako.”  Ibig bang sabihin nito na hindi pa kilala ng Dios si David?
Hindi.  Tunay, ito ang paraan ni David ng pagtatanong sa Dios na dadalhin niya sa pansin ni David ang
resulta ng Kanyang pagsisiyasat upang malaman ni David kung ano ang tingin sa kanya ng Dios.

Ito ba ang iyong nasa?  Gagawin mo ba itong panalangin mo – na malaman ang lihim na kasalanan ng
iyong puso at ipakita sa iyo ng Dios kung gaano pa ang kakulangan mo sa kaganapan?
 
Yamang nagawa na ang pangunahing kahilingan, nagpatuloy si David upang dumalangin ng isa pang
kahilingan:  “At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa
daang walang hanggan.”  Tunay na ito ang layunin ng kanyang ipinanalangin nang dumalangin siya para
sa pagsisiyasat, pagsubok, at  sa kaalaman ng Dios.  Ninais niya bilang layunin ng pagsisiyasat na ito ng
Dios na patnubayan siya ng Dios sa daang walang hanggan. Sapagkat nalalaman ni David ang katotohanan
na mayroong dalawang direksyon na maaaring tahakin sa buhay, dalawang direksyon na mag-aakay sa
magkasalungat na daan at magwawakas sa magkasalungat na patutunguhan.  Mayroon, sa isang banda,
ang daan ng kasamaan.  Ang dulo nito ay kalumbayan.  Ang kabayaran nito ay kamatayan.  Ang tahakin
ang daang iyon ay ang mabuhay ng hiwalay sa Dios.  Mayroon naman sa isang banda, ang daan ng
walang hanggang buhay, ang daan ng pakikisama sa Dios, ang daan na itinuturo sa atin ni Jesu Cristo at
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ginawang posible para lakaran natin, at sa katunayan ay ginagabayan tayo papasok, sapagkat Siya mismo
ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.  Dalangin ni David, “Patnubayan mo ako sa daang iyon.”  Ito
ay tila pagpapahayag ni David sa Dios na alam niya na hindi niya kayang lumakad sa daang iyon sa
kanyang sarili, na wala siya ng biyaya at ng lakas upang gawin ito, kundi ninanais niyang lumakad dito.
Dahil dito kailangan niya ang gabay ni Jehovah.  Ito ay panalangin para sa espiritwal na pag-iingat.

Ibinigay ng Dios ang kautusan, at sa pagbibigay ng kautusan binigyan din Niya ang Kanyang bayan ng
kaalaman sa Dios na Jehovah.  Sa kautusang iyon dapat tayong lumakad.  Ang kaalaman kay Jehovah ay
dapat nating pahalagahan at mahalin.  Subalit posible ba para sa iyo at sa akin na patuloy na lumakad sa
kautusang iyon, na magpatuloy sa ating pananampalataya?  Ang panalangin ni David ay nagpapakita na
ang sagot sa tanong na ito dapat ay Hindi.  Anumang sandali, kung alisin ng Dios ang Kanyang biyaya sa
atin, hindi na tayo makakalakad sa pagsunod sa Kanyang kautusan o ibigin Siya at manampalataya sa
Kanya. Tayo ay mahuhulog sa biyaya kung hindi patuloy na magbigay ng biyaya ang Dios.  Kaya ito ay
panalangin para sa pagpapatuloy at pag-iingat.

Ito ba ang panalangin mo?  Ito ba ang pagnanais mo na maging napaka kalugud-lugod sa Dios, na maging
kalugud-lugod sa Dios hangga’t maaari sa buhay na ito?  At ito ba ang panalangin mo na maging
kalugud-lugod sa Dios sa buong buhay mo, hanggang dalhin ka sa kalangitan? 

Ang tanong, ano ang nagbubunsod sa panalanging ito ni David, ay isang mahalagang tanong.  Ang isang
panalangin ay maaaring idalangin ng napakaganda.  Maaari itong maglaman ng mga hiling na napaka
makahulugan.  Ngunit kung hindi ito idinalangin ng may tamang motibasyon, nakikilala ang Dios at
nalalaman ang pangangailangan sa idinalanging iyon, hindi pa rin ito tama at nakalulugod na panalangin.
 
Kaya mahalahaga, kapag tayo’y nanalangin, na alamin muna, Kanino tayo dumadalangin.  At pangalawa,
mahalagang malaman bakit tayo dumadalangin sa Kanya.
 
Si David ay nanalangin sa Dios, ang Dios na nakakaalam ng lahat.  Iyon ang Dios na inilalagay ng salmo
– ang Dios ng tipan, ang Dios na umiibig sa Kanyang mga hinirang kay Jesu Cristo.  Iyon si Jehovah.  Sa
Dios na iyon si David ay dumalangin.  Si David din ay dumalangin na nalalaman ang kanyang
pangangailangan.  Kailangan niya itong biyaya ng Dios.  At itong kamalayang ito ang nagbubunsod sa
panalangin ni David.  Sapagkat nais ni David na mamuhay sa kaluwalhatian ng Dios.  Nais niyang gawin
ito bilang pasasalamat sa kaligtasang ibinigay ng Dios sa kanya. 

Ikaw at ako din naman, nauunawaang tayo ay iniligtas mula sa kasalanan kay Jesu Cristo, ay dapat
nasaing mamuhay sa kaluwalhatian ng Dios. Subalit upang maluwalhati ang Dios, dapat nating sundin ang
Kanyang kautusan.  At upang masunod natin ang Kanyang kautusan, dapat tayong manatiling malaya sa
kasalanan.

Si David ay nagnanasa, tangi sa riyan, na matamasa ang pakikisama ng Dios.  Upang matamasa ang
pakikisama ng Dios at malaman na ikaw ay nakalulugod sa paningin ng Dios ay nangangailan ng
pagsunod.  Iyan ay hindi totoo sapagkat nakukuha natin ang ating lugar sa pakikisama ng Dios sa
pagsunod.  Si Jesu Cristo lamang ang nakakuha ng lugar na iyon sa pamilya ng Dios at sa tahanan ng
Dios.  Subalit ang Dios ay hindi nakikisama sa mga makasalanan.  Nilinaw iyan ni David sa talatang 19 ng
salmo, “Sana’y patayin mo, O Diyos, ang masama, kaya’t layuan ninyo ako, mga taong nagpapadanak ng
dugo.”   Dahil ang Dios ay hindi nakikisama sa mga makasalanan, iyon ay, sa mga makasalanang ang sala
ay nakikita ng Dios, o sa mga makasalanang hindi nagsisi sa kanilang kasalanan, maging ang anak ng Dios
na nagpupumilit sa kasalanan ay hindi makakaranas ng pakikisama ng Dios.
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Kaya si David, na nauunawaan iyan, ay nanalangin:  “Patnubayan mo ako sa daang walang hanggan.”
At, “tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin” – iyon ay, anumang lakad ng kasamaan,
hindi lamang yaong magdadala sa akin sa impiyerno at pagkawasak kung hindi pagsisihan, kundi anumang
lakad ng kasamaan na nasa buhay ko na ngayon na pipigil sa akin upang hindi matamasa ang pakikisama
ng Dios na Jehovah.

Nauunawaan ni David na mayroon lamang isang paraan upang matamasa ang pakikisama ng Dios, at iyan
ay lakaran ang daang walang hanggan. Maraming masasamang daan, hindi lamang isa, na tungo sa
impiyerno.  Subalit sila ay naiiba sa isang daan na may kaisipan ng Dios, at isa pang daan na nagtataguyod
ng kaisipan ng Dios o yaong pananaw ng kautusan ng Dios.  Maraming masasamang daan.  Ang
panalangin ni David ay ingatan siya ng Dios mula sa bawat isa sa kanila (“tingnan mo kung may anumang
lakad ng kasamaan sa akin”).  Ngunit may isang daan  na walang hanggan.  “Patnubayan mo ako sa daang
walang hanggan.”  Iyon ang daan ng pananampalataya kay Cristo at kabanalan – ang tanging daan upang
matamasa ang pakikisama ng Dios.
 
Ito ang nagbunsod sa panalangin ni David.  Gusto niya ang pakikisama ng Dios.  Alam niya ang
pangangailangan niya dito.
 
Bukod pa riyan, ang nagbunsod sa panalanging ito ni David ay nalalaman niya ang kapangyarihan ng
kasalanan na nananatili pa rin sa kanya.  Iniwasan niya ang dalawang pagkakamali sa salmong ito – sa
isang banda, ang pagkakamali na isiping naabot na niya ang kaganapan, at sa isang banda, ang
pagkakamali na isipin na, dahil siya ay anak ng Dios, wala ng kapangyarihan ang kasalanan sa kanya.
Alam niya na si Satanas ay gumagawa pa rin sa kanya.  Alam niya na siya ay may makasalanang kalikasan
at mananatiling mayroon ng makasalanang kalikasang iyon hanggang sa kanyang kamatayan.  At ninanasa
niya ang biyaya upang maiwasan ang gayong kasalanan.
 
Ikaw ba ay lubos na may kamalayan sa iyong pagiging makasalanan, at ikaw ba ay lubos na nasasabik na
mamuhay sa isang daan na nakalulugod sa Dios, na gagawin mo iyon kapalit ng iyong dangal o ng iyong
salapi o ng iyong kalusugan o ng iyong buhay?  Si David ay mamumuhay sa gayong paraan.  Kaya siya
ay nabunsod upang manalangin, “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.” 
 
Sasagutin ba ng Dios ang panalanging iyon?  Walang tanong tungkol doon.  Para sa Kanyang anak tiyak
na gagawin Niya.  Ang nagpapatiyak sa Kanyang sagot ay ang katotohanang ang Dios na pinatutungkulan
ay ang Dios ng kapangyarihan at lakas, ang Dios na nakakakita ng panloob na bahagi.  Nagsalita ang
salmo tungkol doon.  Siya ang Dios na nakakaalam ng lahat at, samakatuwid, ay makikinig at sasagot sa
panalangin ng Kanyang mga anak saanman sila naroon.  Siya ang Dios na nagbigay kay Jesu Cristo bilang
ang Isa na mag-aalis ng ating mga kasalanan.  Samakatuwid, alang-alang kay Cristo, diringgin Niya at
sasagutin ang panalangin ng Kanyang mga hinirang.  Na tutugunin ng Dios ang panalanging ito ay tiyak.

Ano ang bumubuo sa sagot na iyon?  Ang sagot na iyon ay binubuo ng pagbibigay sa Kanyang anak ng
lalo pa ng Banal na Espiritu upang kumilos sa kanilang mga puso at itulot na makita nila ang kanilang mga
kasalanan.  Dito ay gagamitin ng Dios ang Kanyang kautusan.  Ang kautusan at ang Salita ng Dios na
siyang pamantayan ng banal na pamumuhay.  Habang ating binabasa at sinusuri ang kautusan at
pinag-aaralan ang Salita ng Dios, mas makikita natin na tayo ay mga makasalanan.  Makikita natin ang
mga kasalanan na nasa atin ng ilang panahon.  Makikita natin ang kahalayan na bumangon sa ating mga
puso, ang pagseselos na itinago natin sa ating mga puso.  At, gayundin naman, makikita natin ng higit pa
na anumang pagdadahilan para sa mga kasalanang ito ay hungkag.  Ang tao ay nakakahanap agad ng
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dahilan para sa kanyang kasalanan.  Tinatangka niyang bigyang-katwiran ang kanyang kasalanan sa
maraming paraan.  Bahagi ng sagot ng Dios sa panalanging ito ni David ay walang dahilan para sa
kasalanan.  Ang kasalanan ay kasalanan at kinapopootan ito ng Dios. 

Bilang sagot sa panalanging ito, ipapahintulot na Dios, sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu
sa ating mga puso,  na ibigin natin ang kautusan ng Dios ng higit pa, namumuhi sa  kasalanan,
nagnanasang tumakas sa kasalanan, na labanan ang kasalanan, at sundin ang Dios sa bawat halaga.
Bukod pa dito, bilang sagot sa panalanging ito, ang Dios ay gagawa sa atin, sa pamamagitan ng Banal na
Espiritu, ng mas higit na pangungulila sa langit, kung saan tayo ay magiging ganap at kung saan hindi na
kailangan pa ang pagsisiyasat.
 
Paano sasagutin ng Dios ang panalanging ito?  Sa iyong karanasan, at sa iyong kamalayan, at sa akin,
paano ito gagawin ng Dios?  Pangkalahatan, gagawin ito ng Dios sa pamamagitan ng pagdadala sa atin
sa kamalayan ng ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng paggawa ng pananampalataya sa atin at
pagsisisi.  Iyon ay, tulad ng nasabi na natin, sa pamamagitan ng kautusan at ng Salita ng Dios mas
makikita pa natin ang mga kasalanan.  Gagawin ng Dios na malungkot tayo para sa mga kasalanang iyon.
Subalit paano sasagutin ng Dios ang panalanging ito kung magpipilit tayo sa pananalangin, sa isang banda,
at, sa isa namang banda, magpipilit sa pagsuway sa Kanyang kautusan at patuloy na bibigyang-katwiran
ang mga kasalanan na ating nagagawa sa ating puso?  May mga panahong sinasagot ng Dios ang
panalanging ito sa pamamagitan ng pag-akay sa atin sa mga napakasakit na pagsubok at kapighatian at
maging sa pag-akay sa atin sa tukso, sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa ating bumagsak ng  matindi
sa kasalanan, sa pagpapahintulot sa atin, sa mahirap na paraan at sa karanasan, upang makita na
nalimutan nating magbantay laban sa kasalanan.  Sa gayong mga paraan din sasagutin ng Dios ang
panalanging ito para sa anak ng Dios na hindi natutong kamuhian ang kanyang kasalanan.  
 
Bakit sasagutin ng Dios ang panalanging ito?  Sa biyaya, una sa lahat, dahil inalis ni Jesu Cristo ang ating
mga kasalanan at nakuha para sa atin ang karapatan sa kalangitan. Tayo ay nagpapasalamat sa kaloob
ni Cristo.  Kung gayon, pangalawa, sasagutin ng Dios ang panalanging ito sa Kanyang pag-ibig sa atin kay
Cristo.  Sapagkat ninanais ng Dios ang pakikisama sa atin.  Ang pagnanais ng Dios ng pakikisama sa atin
na nagbunsod sa Kanya upang ipadala si Cristo sa ating laman at gawin ang kamatayan sa krus, upang
makamit para sa atin ang katuwiran at walang hanggang buhay.  At ang pagnanasang iyon ng Dios ng
pakikisama sa atin ang pinatunayan nang ang Espiritu ay gumawa sa ating mga puso ng pangungulila
upang magkaroon ng pakikisama sa Kanya.  
 
Ninanasa mo ba ang biyaya ng Dios?  Nais mo bang maging kalugud-lugod sa Kanya?  Kung gayon ay
gawin mong panalangin ang panalanging ito:  “Jehovah, ang Dios na nakakaalam ng lahat, Ikaw na
nakakaalam ng aking puso at ng aking pag-iisip; ipahayag mo sa akin kung ako ay nakagawa ng taliwas
sa Iyong kautusan.  Ninanasa kong sundin ang kautusang iyon, subalit alam ko ang kapangyarihan ng
kasalanan upang sumuway.  Kung mayroong gayong kasalanan sa akin, bunutin mo ito, akayin mo ako
kay Cristo, at itulot mong tamasahin ko ang kabanalan ng kaligtasan ngayon at magpakailanman.  Amen.”


