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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 139:7-12

“Si Jehovah Ang Dios Na Nakakaalam Ng Lahat:

(2) Ang Kanyang Pagka-Nasa Lahat-Ng-Dako (Omnipresence)”

ni Rev. Douglas J. Kuiper

Noong nakaraang linggo ay pinag-aralan natin ang unang anim na talata ng Awit 139 at ipinaliwanag ang
doktrina ng lubos na karunungan (omniscience) ng Dios.  Ipinaliwanag natin ang doktrinang iyon bilang
nangangahulugan na lubos Niyang nalalaman ang lahat ng mga bagay, hindi lamang  Niya basta
nalalaman ang lahat ng posibilidad at lahat ng kalagayan, kundi Kanyang itinakda ang lahat ng bagay.
At ating ginamit ang doktrina ng lubos na karunungan ng Dios lalo na sa kaalaman sa Kanyang mga
hinirang at lahat ng kanilang ginagawa sa buhay, at sa Kanyang kaalaman sa kanilang puso.

Ang tanong ngayon ay, paano malalaman ng Dios ang lahat ng mga bagay?  Paano Niyang malalaman
ang lahat ng bagay tungkol sa akin, at paano rin Niya malalaman ang lahat ng bagay tungkol sa iyo ng
magkasabay?  Ano ang paliwanag sa Kanyang omniscience?  Ang sagot ay Siya ay Dios, Siya ay walang
hanggan, Siya ay soberano, ngunit ang sagot ay matatagpuan din sa mga talatang 7-12 ng Awit 139,
sa pagsasaysay ni David ng   pagka-nasa lahat-ng-dako (omnipresence) ng Dios.  Ang mga talatang iyon
ay dapat nang basahin ngayon.

Dito ay inilalatag ni David ang doktrina ng omnipresence ng Dios.  Na ang Dios ay omnipresent  ay
nangangahulugang na Siya ay nasa lahat ng dako o lugar.  Hindi ako omnipresent, ni ikaw.  Maaari
tayong nasa isang silid sa isang panahon, isang lugar sa isang sandali;  subalit si Jehovah ay nasa bawat
dako.  At sa nasa bawat dako, hindi lamang natin ibig sabihin na nasa bawat dako sa planetang Mundo.
Ang Dios ay nasa bawat dako sa Kanyang buong kalawakan.  Bilang resulta, nalalaman Niya ang lahat
ng nangyayari sa bawat dako.  Walang nakakatakas sa Kanya.  Hindi alam ngayon kung ano ang
nangyayari sa lugar na tinitirahan mo.  Hindi ko alam ngayon kung ano ang nangyayari sa kabilang panig
ng mundo, sa Europa, sa Asya, o Africa, o Australia.  Subalit alam ng Dios, sapagkat Siya ang Dios na
nasa lahat ng dako.

Isinasalaysay ng Dios ang Kanyang omnipresence at ang Kanyang omniscience hindi lamang sa Awit 139
kundi maging sa Jeremias 23:23, 24, kung saan ay sinabi ng Dios sa pamamagitan ni Jeremias, “Ako ba’y
Diyos lamang sa malapit at hindi sa malayo? sabi ng PANGINOON.  Makapagtatago ba ang isang tao sa
mga lihim na dako upang hindi ko siya makita? sabi ng PANGINOON.  Hindi ba pinupuno ko ang langit
at ang lupa? sabi ng PANGINOON.”  Nang sabihin ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremias, “Hindi ba
pinupuno ko ang langit at ang lupa?”  Nangungusap Siya tungkol sa Kanyang omnipresence.  Nang
sabihin Niyang, “Makapagtatago ba ang isang tao sa mga lihim na dako upang hindi ko siya makita?” 
Sinasabi Niya iyan, dahil si Jehovah ay nasa-lahat-ng dako (omnipresent), Siya rin ay
lubos-ang-karunungan (omniscient) at nakakaalam ng lahat.
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Paano magiging nasa-lahat-ng dako ang Dios?  Dahil ang Dios ay hindi nilalang at Siya ay hindi isang
materyal na katauhan, kundi Siya ay Espiritu.  Ang Dios ay Espiritu.  Sinabi iyan ni Jesus sa mga
Samaritano sa Juan 4:24.  Hindi Siya nasasakop ng lugar at panahon.  Siya ay higit sa lugar, at,
samakatuwid, kaya Niyang maging nasa lahat ng dako.  Minsan pa ating ipinapahayag, tulad ng ginawa
natin nang nakaraang linggo, na ang Dios na ito ay mas higit kay sa atin.  Tayo ay mga nilikha lamang,
mortal, mga materyal na pagkatao may hangganan kung saan tayo maaaring pumunta sa anumang
ibinigay na oras.  Subalit si Jehovah, ang isang tunay na Dios, ay walang hangganan.

Ipinapahayag ni David  ang omnipresence ng Dios sa Awit 130 lalo na sa pagpapakita ng
kawalang-saysay ng mg pagtatangka ng tao upang takasan ang Kanyang presensya.  Si David mismo
ay hindi ninais na tumakas sa presensya ng Dios.  Nang magtanong si David sa talatang 7, “Saan ako
pupunta mula sa iyong Espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo?”  ang punto ni David ay hindi
upang sabihin na gusto talaga niyang tumakas mula sa Dios.  Manapa’y, nagtatanong siya ng isang
retorikang katanungan kung saan ay nais niyang ipakita na ang sagot ay:  “Wala saanman. Walang
makakatakas sa Dios.”

Gayunman may ilang tao na nagtatangkang tumakas sa presensya ng Dios, at sinabi ni David tungkol
sa kanilang mga pagtatangka mula sa pinaka sukdulan hanggang sa pinakamaliit na sukdulan.  “Kung
ako’y umakyat sa langit, ikaw ay naroon! Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, ikaw ay naroon!”
(t. 8).  Ang ilan ay maaaring subukang tumakas sa Dios sa pamamagitan ng pagtakas sa nilikha o sa
kalawakan tulad ng alam natin.  Maaari silang pumunta sa kalangitan, iyon ay, sa labas ng kalawakan;
o sa impiyerno, iyon ay, sa libingan – sa pinakamataas o sa pinakamababang lugar sa mundo.  Maaring
piliin ng tao ang kamatayan sa pagtayo sa presensya ng Dios.  Iyon ay napaka sukdulang pagtatangka
upang tumakas sa presensya ng Dios, ngunit maaaring subukan ito ng mga tao.

Isa pang paraan kung saan maaaring subukan ng taong tumakas sa presensya ng Dios ay ang manatili
sa planetang Mundo ngunit pumunta sa pinakamalayong kaya nila.  Sabi ni David sa talatang 9, “Kung
aking kunin ang mga pakpak ng umaga, at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat ako’y tumira.”  Ang
kunin ang pakpak ng umaga, iyon ay, sundan ang pagbubukang-liwayway ng araw – ang ibig sabihin ay
pumunta sa kanluran, syempre.  Ang araw ay sumisikat mula silangan patungong kanluran.  “At sa
pinakadulong bahagi ng dagat ako’y tumira.”  Si David ay nagsusulat bilang isang naninirahan sa lupain
ng Canaan, sa silangang bahagi ng Dagat ng Mediterenia.  Nangungusap siya bilang isa na pwedeng
pumunta sa kanlurang bahagi ng dagat upang subukang tumakas sa presensya ng Dios.  Subalit ang
sagot ay, ang Dios ay naroon pa rin.

Ang isa pang tao ay maaaring subukang tumakas sa presensya ng Dios sa pamamagitan ng pagtatakip
sa dilim.  Sabi ni David sa mga talatang 11 at 12, “Kung aking sabihin, Takpan nawa ako ng dilim, at
maging gabi ang liwanag na nakapalibot sa akin, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo, at ang gabi
ay kasinliwanag ng araw.”   Dahil ang mga tao ay kailangan ng liwanag upang makakita, maaari nating
isipin na kailangan ng Dios ng liwanag upang makakita.  Kung tayo ay gumawa sa ilalim ng takip ng
kadiliman, hindi Niya tayo makikita.

Sa mga paraang ito sinasabi ni David ang mga pagtatangka ng tao upang tumakas sa presensya ng Dios.

Bakit gagawin ito ng tao?  Ang pangunahing dahilan ay ang tao, bilang makasalanan, ay sinusubukang
tumakas ang matuwid na parusa o pagsaway ng Dios.  Alam natin na ang Dios ay nabubuhay.  Na ang
Dios ay buhay ay nakatatak sa budhi ng bawat tao.   At ang mga pagtatangka ng tao na tumakas sa Dios
ay nagpapakita na alam ito ng lahat ng tao.  Gayunman nais pa ring tumakas ng tao sa Dios dahil siya
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ay makasalanan na, sa kalikasan, ay umiibig sa kanyang mga kasalanan at nais magpatuloy sa kanyang
mga kasalanan.  Kung ang makasalanang tao, gayunman, ay tatayo sa presensya ng Dios, siya ay
hahatulan.

Kaya si David ay nangungusap sa mga pagtatangka ng tao na tumakas sa parusa at hatol ng Dios.
Binabanggit niya ang mga desperadong pagtatangka:  pagtakas, pagkuha ng pakpak ng umaga,
pagsabay sa bilis ng liwanag.  At habang binabanggit ni David ang mga pagtatangka na walang saysay,
ang anak ng Dios ay dapat ipahayag na, sa katunayan, kung minsan tayo ay gumagawa ng gayong
pagtatangka.    Si Adan at Eba sa Halamanan ng Eden ay gumawa ng mga pagtatangkang tumakas sa
katarungan ng Dios.   Wala iyong pinag-iba, talaga, sa pagsubok na tumakas sa Kanyang presensya.
Ginawa nila ang gayon sa pamamagitan ng paggawa ng dahilan para sa kanilang mga kasalanan.  Kung
gayon, maaaring hindi ang pagsubok mo at ako na pumunta sa malayong kanluran hangga’t maaari, o
kasing layo ng labas ng kalawakan hangga’t maaari, o sa libingan; kundi tuwing ikakaila natin ang ating
mga kasalanan o subukang pagtakpan ang ating mga kasalanan o magdahilan, ay sinusubukan nating
tumakas sa presensya ng Dios.

Nabasa natin ang tungkol sa masasamang di-mananampalataya na, sa huling araw, ay tatawagin ang
mga bundok upang mahulog sa kanila (Apo. 6).  Sa Exodo 14 ay mababasa natin ang mga Egipcio na
sinusubukang tumakas habang sila ay nasa Dagat na Pula at nagsimula silang takpan ng tubig at alam
nila na sila ay nasa presensya ng matuwid na Dios.   Subalit lahat ng pagtatangka ng tao upang tumakas
sa presensya ng Dios ay walang saysay.

May dalawang pangunahing dahilan kung bakit.  Una sa lahat, ang Dios ay nasa-lahat-ng-dako
(omnipresent).  Ang sagot sa mga katanungan ni David:    “Saan ako pupunta mula sa iyong Espiritu?
O saan ako tatakas mula sa harapan mo?”    Wala saanman.  Napakalinaw na sinabi ‘yan ni David sa
talatang 8.     “Kung ako’y umakyat sa langit, ikaw ay naroon! Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol,
ikaw ay naroon!”  Ang Dios ay naroon kahit sa kabila pa ng kalawakan tulad ng alam natin.  Iyan ang
talatang 8.  Ang Dios ay nasa  kalawakan tulad ng alam natin:    “Kung aking kunin ang mga pakpak ng
umaga, at sa mga pinakdulong bahagi ng dagat ako’y tumira, doon ma’y papatnubayan ako ng iyong
kamay, at hahawakan ako ng iyong kanang kamay” (tt. 9,10).

Pagkatapos ang pangalawang dahilan kung bakit ang lahat ng pagtatangka upang takasan ang
katarungan at ang presensya ng Dios ay walang saysay ay dahil ang Dios ay hindi nilalang.  Iyan ang
pinakadahilan na maaari Siyang nasa-lahat-ng-dako (omnipresent).  Subalit dahil ang Dios ay hindi
nilalang, ang Kanyang paningin ay hindi apektado ng mga nilalang na bagay.  Ang kadiliman ay nilalang.
Amg kadiliman, samakatuwid, ay humahadlang sa mga nilalang.  Ngunit ang kadiliman ay hindi
humahadlang sa kanyang Manlilikha upang makita at malaman ang lahat ng bagay.

Sa likod ng parehong dahilan na ito (na ang Dios ay nasa-lahat-ng-dako at Siya ay Manlilikha at higit sa
mga bagay na nilikha) ay ilang maluwalhating katotohanan tungkol sa Dios.  Sa isang banda, Siya ay
nananaig o higit sa karaniwan, iyon ay, Siya ay walang hanggang itinaas sa lahat ng nilalang at hindi
nakapaloob doon.  Ito ay tunay sa Dios na Jehovah.  Hindi natin tinutukoy, syempre, ang ibang dios na
ating maiiisip.  Hindi tayo tumutukoy sa pangkalahatang  katotohanan tungkol sa lahat ng mga dios. 
Mayroon lamang isang Dios at Siya ay si Jehovah.  At ang Dios na Jehovah ay walang hanggang itinaas
sa lahat ng mga bagay.  Iyon ang Kanyang pananaig.  Subalit na Siya nananaig o higit sa karaniwan ay
hindi nangangahulugan na Siya ay walang pakialam sa Kanyang nilikha.  Sapagkat, bukod pa sa pagiging
higit Niya sa karaniwan, Siya rin ay immanent, iyon ay, naroroon sa bawat bahagi ng nilikha.  Ang
dalawang katotohanang ito tungkol kay Jehovah ay malinaw na itinuturo sa Mga Gawa 17:24, 27 ss.: 
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“AngDiyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit
at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao.”  Doon ay sinasabi ni Pablo sa mga
mamamayan ng Atenas na ang Dios ay nananaig.  Ginawa Niya ang sanlibutan, Siya ay Panginoon ng
langit at lupa, hindi Siya tumitira sa mga templong ginawa ng tao, Siya ay higit sa lahat ng mga bagay.
Subalit hindi ibig sabihin na Siya ay hindi maaaring makilala.  Dahil sinasabi rin ni Pablo sa mga
mamamayan ng Atenas, “Bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin.  Sapagkat sa kanya tayo’y
nabubuhay, at kumikilos, at nasa kanya ang ating pagkatao.”  Siya ay naroon sa lahat ng bahagi ng
nilikha, upang malaman ng anak ng Dios na ang ating lakas at ang ating buhay at ang pagkatao ay
nakasalalay sa Kanya.

Ganyan inilalatag ni David ang doktrina o aral ng omnipresence ng Dios bilang dahilan kung paano
nalalaman ni Jehovah ang lahat ng bagay.  Anong epekto mayroon itong  kaalaman ng omnipresence
ng Dios sa inyo?  Sa isang banda, dapat sana ang bawat anak ng Dios, oo bawat tao, ay may takot sa
Dios.  Kung ang Dios ay naroroon sa lahat ng nilalang sa Kanyang kapangyarihan, kung gayon ay wala
tayong gagawin na makakaalpas sa Kanyang paningin -  walang kasalanan na ginagawa natin saanman
ang makakaalpas sa Kanyang kaalaman.  Hindi tayo makakagawa ng mga krimen sa dilim at aakalain
nating hindi makikita ng Dios,  dahil ang kadiliman ay hindi makakahadlang sa Dios para makita tayo.
Gayunman ay ginagawa iyan ng tao, hindi ba?  Kadiliman ang panahon na ginagawa ang maraming
krimen.  Maraming kasalanan ang ginagawa.  Kadiliman ang panahon na hindi rin makakakita ang mga
pulis, at alam iyan ng mga kriminal.    Subalit ang tao na nakakaunawa na si Jehovah ay
nasa-lahat-ng-dako at hindi nakapaloob sa mga nilalang ng kadiliman ay matatakot sa Dios at
mamumuhay ng may pagsunod sa Kanyang kautusan.

Ngunit ang anak ng Dios, tiyakan ang mga mananampalataya, ay nagpapahayag din na itong
omnipresence ng Dios ay presensya sa Kanyang hinirang sa Kanyang biyaya.  Sinabi iyan ni David sa
talatang 7 ng Awit 139, “Saan ako pupunta mula sa iyong Espiritu?   O saan ako tatakas mula sa harapan
mo?”  Nangungusap si David dito, hindi lamang tungkol sa presensya ng Dios, kundi ng Espiritu.
Maaalala natin na ang Dios ay naroon kasama ng Kanyang bayan sa pamamagitan ng Kanyang Banal na
Espiritu.  Tanging ang mananampalataya, kung gayon, ang tunay na makakaranas at makakaunawa ng
 omnipresence ng Dios, ang tunay na makakapagpahayag nito, sapagkat kanyang nauunawaan na ang
omnipresence ng Dios ay hindi lamang presensya Niya at ng Kanyang katarungan, kundi ng Kanyang
biyaya at pag-ibig din.

Upang ipakita na Siya ay tunay na naroon kasama ng Kanyang mga hinirang sa Kanyang biyaya at sa
Kanyang pag-ibig, ipinadala ng Dios si Jesu Cristo na Kanyang Anak sa kamatayan sa krus.  Subalit
ipinadala muna Niya Siya sa ating sariling laman – si Jehovah ay naroon kasama ng Kanyang hinirang.

Ang anak ng Dios, kung gayon, na nagpapahayag ng omnipresence ng Dios sa biyaya at sa pag-ibig ay
pinagiginhawa.  Ipinapakita ng talatang 10 na nararanasan ni David ang kaginhawahang iyon:  “Doon
ma’y papatnubayan ako ng iyong kamay, at hahawakan ako ng iyong kanang kamay.”  Ikaw ba ay
natatakot sa iba’t ibang kalagayan sa buhay – takot sa kadiliman, takot sa mga nilalang na maaari mong
kaharapin, takot sa mga katayuan na kinalalagyan mo?  Ang mga bata karaniwan ay takot sa dilim, takot
sa mga kakaibang bagay.  Ang anak ng Dios na nakakaalam ng omnipresence ng Dios ay sinasabing,
“Doon ma’y papatnubayan ako ng iyong kamay, at hahawakan ako ng iyong kanang kamay.”  Sapagkat
si Jehovah ay nasa-lahat-ng-dako Siya ay laging narito upang gabayan tayo, at hindi lamang upang
gabayan tayo, kundi upang hawakan tayo ng Kanyang makapangyarihan,  mapagmahal na kamay.
Maipapahayag mo bang totoo yan sa iyo sa kalagayan mo sa buhay?
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Bukod pa sa roon, ang anak ng Dios ay binabalaan ng kanyang pang-unawa ng omnipresence ng Dios.
Kung si Jehovah ay nasa lahat ng lugar at nalalaman ang lahat ng bagay, huwag tayong lumakad sa
kasalanan.  Subalit paano kung lumalakad sa kasalanan ang anak ng Dios?  Maging doon, nakikita ni
Jehovah.  Maging doon ay itatalikod ni Jehovah ang Kanyang anak sa kasalanan, marahil ay sasaktan
siya sa pamamagitan ng pagsaway sa kasalanan, subalit hindi mabibigo si Jehovah na ikintal sa Kanyang
anak na nalalaman ni Jehovah at nakikita ang mga kasalanan na ginagawa ng Kanyang mga anak.

Ano pa ang masasabi natin ngayon tungkol sa epekto ng kaalaman ng omnipresence ng Dios sa anak
ng Dios?  Masasabi rin natin ito:  Tiyak na magbibigay ito ng dahilan upang purihin at sambahin ang
Dios! Walang ibang Dios maliban kay Jehovah.  May alam ka bang ibang nilalang na maaaring sabihan
na, “Doon ma’y papatnubayan ako ng iyong kamay, at hahawakan ako ng iyong kanang kamay”?  May
alam ka bang ibang nilalang na maaaring sabihan na Siya ay nasa langit at nasa impiyerno, na Siya ay
nasa malayong kanluran na maaring puntahan at Siya’y nakakakita sa kadiliman?  Ito ay tunay sa Dios
na Jehovah lamang.  Sapagkat si Jehovah ay omnipresent at nalalaman ang lahat ng bagay, ang Kanyang
mga hinirang ay hindi kailangang matakot.  Hindi sila kailangang matakot sa kung ano ang magagawa
sa kanila ng tao, hindi kailangang matakot sa kung ano ang magagawa ng kasalanan at ni Satanas sa
kanila.  Hindi nila kailangang matakot sa kung ano ang magagawa sa kanila ng anumang nilalang.  Si
Jehovah ay kasama nila sa Kanyang pag-ibig.

Ginagawa mo ba iyan bilang iyong kapahayagan?  O ikaw, marahil, ay magiging matapang pa rin na
itanggi na itong si Jehovah ang tanging Dios at itong si Jehovah ay nalalaman ang lahat ng bagay? 
Sasabihin mo ba, sana na, “Iyon ang pang-unawa ni David kay Jehovah pero hindi sa akin”?  Kung gayon
ay sasabihin ko sa inyo, mga tagapakinig:  Maging maingat.  Si David ay sumulat hindi bilang isang tao
na naglalagay ng kanyang sariling kaisipan, kundi bilang anak ng Dios na nakakaalam mula sa kanyang
sariling mga karanasan ng katotohanang kanyang isinulat.  At isinulat niya ang mga iyon na kinasihan
ng Banal na Espiritu.

Samakatuwid, ang itanggi ito ay ang itanggi ang Salita ng Dios.  At nalalaman ng Dios kung kailan Siya
itinatanggi ng mga tao.  Ibigay mo sa Dios ang kaluwalhatian.  Luwalhatiin mo Siya bilang Dios na siyang
tanging soberanong Dios, nakakaalam ng lahat sapagkat Siya ay naroon kahit saang dako.  Amen.


