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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 139:13-16

“Si Jehovah ang Dios na Nakakaalam ng Lahat:

(3) Ang Kanyang Walang Hanggang Kaalaman sa Kanyang Mga Hinirang”

ni Rev. Doug Kuiper

Nakita na natin sa pagsusuri sa Awit 139 na pinupuri ni David ang Dios sa pagiging Dios na nakakaalam
ng lahat.  Iyon ang katangian ng lubos na karunungan (omniscience) ng Dios – na nalalaman ni Jehovah
ang lahat ng bagay.  Paano iyon na nalalaman Niya ang lahat ng bagay?  Sapagkat Siya ay Dios.  Hindi
Siya nakapaloob sa panahon, hindi Siya nakapaloob sa pook.  At ibinigay ni David iyon bilang dahilan sa
mga talatang 7-12 nang kanyang banggitin ang pagka-nasa-lahat-ng-dako (omnipresence) ni Jehovah
– na si Jehovah ay nasa lahat ng lugar.

Yamang nabanggit na, ang doktrina o aral ng omniscience ng Dios at ng Kanyang omnipresence, ngayon
ay binabanggit naman ni David ang lubos na kapangyarihan (omnipotence) ng Dios – na si Jehovah ay
lubos na makapangyarihan at magagawa ang anumang nais Niyang gawin.

Ngunit ngayon, si David ay nagpapahayag nitong lubos na kapangyarihan (omnipotence) ng Dios mula
sa napaka pansariling pananaw at mula sa anggulong madalas nating makalimutan – ang
kahanga-hangang pagbibigay ng Dios ng paglilihi sa sinapupunan.   Hindi nangungusap si David tungkol
sa omnipotence ni Jehovah mula sa isang bagay na malinaw nating nakikita – mula sa pananaw ng isang
bagyo sa kalikasan, buhawi o ulang graniso.  Hindi ito binabanggit ni David sa pananaw na
pinamamahalaan ni Jehovah ang buong kasaysayan sa panlabas na paraan.  Nangungusap si David sa
lubos na kapangyarihan (omnipotence) ni Jehovah mula sa pananaw ng isang natatagong gawa ng Dios
– ang kahanga-hangang pagbibigay ng paglilihi sa sinapupunan.

Maaaring isipin ng tao na makokontrol Niya ang pagdadalang-tao sa isang bata.  Maaari niya itong
pigilan, kung gusto niya.  At maaari siyang gumamit ng mga pamamaraang medikal upang maging sanhi
nito, kung gusto niya.  Subalit ang tao ay maling-mali sa pag-iisip ng gayon.  Si Jehovah lamang ang
nagbibigay ng pagdadalang-tao.

Kaya si David ngayon ay dumating sa doktrina ng omnipotence ng Dios – ang Kanyang
lubos-na-kapangyarihan – upang maipakita na si Jehovah ang Dios na nakakaalam ng lahat.  Doon sa
loob ng sinapupunan kung saan ay hindi makikita ng tao at kung saan hindi alam ng tao kung ano ang
talagang nangyayari, si Jehovah ay kumikilos, at alam Niya ang Kanyang ginagawa.

Tungkol dito si David ay nangungusap, kung gayon, sa Awit 139:13-16.  Pakibasa lang po ng mga
talatang ito.
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Ang lubos na kapangyarihan ng Dios ang tinutukoy ni David.  Ang omnipotence ng Dios ay ang
kakayahan ng Dios na gawin ang anumang kagustuhan Niya.  Sadya kong idinagdag ang mga katagang
“anumang kagustuhan Niya”.  May ilang nagsasabi, “Kung kayang gawin ng Dios ang lahat ng bagay,
pwede ba Siyang magsinungaling?”  Ang sagot ay, “Syempre hindi! Ang Dios ay banal na Dios.”  May
ilang nagtatanong, “Kung magagawa ng Dios anumang Kanyang kagustuhan, magagawa ba Niyang
gawing itim at puti ang isang bagay nang sabay?”  Ang sagot ay:  “Tiyak na hindi.”  Hindi dahil ang Dios
ay may hangganan ang kapangyarihan, kundi dahil hindi Siya nalulugod na gawin ang gayon.  Ngunit
ang nakalulugod sa Dios na gawin, Kanyang magagawa. 

Itinuturo ito sa atin ng mang-aawit sa Awit 115:3, “Ang aming Diyos,” sabi niya, tumutukoy kay Jehovah
ang Dios ng Israel na taliwas sa ibang diyus-diyosan, “ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang
anumang kanyang kagustuhan.”  At si apostol Pablo, na kinasihan, ay itinuturo sa iglesia ng Efeso na ang
Dios ay makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip (Efe. 3:20).

Ang anak ng Dios ay ginagawa ang ganitong kapahayagan:  “Ang ating Dios na Jehovah ay lubos na
makapangyarihan.”  Sa paggawa ng gayong kapahayagan, tayo’y tumatangis kapag ating naririnig ang
ilan na itinatanggi ang kapangyarihan ng Dios.  Ang itanggi na ang mga himalang nakatala sa Kasulatan
ay ginawa ng Dios sa isang kamangha-manghang paraan kundi sa halip ay mga natural na pangyayari
na maaaring ipaliwanag ng siyensya; ang sabihing kaya ng Dios, marahil, na likhain ang sanlibutan mula
sa wala ngunit hindi talagang nililikha ang sanlibutan sa gayong paraan, kundi hinahayaang umunlad
ang sanlibutan; ang sabihing kaya ng Dios kung gusto Niya, marahil, na iligtas ang bawat tao o iligtas
ang Kanyang bayan nang di-mapaglalabanan ngunit hindi naman talagang gayon ang ginagawa dahil nais
Niyang magkaroon ng papel ang tao at ng masasabi sa kanyang kaligtasan – wala sa mga iyon ang
totoo.  Itinatanggi nito ang omnipotence ni Jehovah.  Ang Dios ay soberano at lubos na
makapangyarihan.  Itinakda Niya ang Kanyang nais maisagawa at Kanyang isasagawa ito sa Kanyang
sarili.  Iyan ang doktrina ng lubos na kapangyarihan (omnipotence) ng Dios.

Sa Kanyang paglikha sa sanlibutan; sa mga himalang Kanyang ginawa; sa mga pangunahing himala –
pagpapadala kay Jesu Cristo ang Kanyang bugtong na Anak sa ating laman sa pamamagitan ng birheng
kapanganakan; sa himala ng muling pagkabuhay ni Jesu Cristo; at gayundin sa himala ng pagkilos ng
Banal na Espiritu sa iyong puso at sa akin binabago at binubuhay tayong muli – sa lahat ng mga ito, ang
Dios na Jehovah ay lubos na makapangyarihan at soberano.  Sinasabi ni propeta Isaias sa mga tao ng
Dios  sa kapitulo 59:1, “Narito, ang kamay ng PANGINOON ay hindi maikli na di makapagligtas.”

Sa pagninilay-nilay ni David sa walang hangganang kapangyarihan ng Dios na siya niyang ginawa mula
sa pananaw ng pagbubuo ng isang bata sa sinapupunan ng isang ina.  Alam natin ang isang bagay
tungkol sa kahanga-hangang gawang iyon.  Alam natin na ang itlog ay pinahihinog.  Kapag nahinog, ito
ay lumalaki at nahahati sa maraming selula, na muling nahahati upang pagdating ng panahon, mula sa
isang nahinog na selula, ang mga sangkap ay  lumalago – utak, puso, baga, ang mga sangkap ay
lumalago – kamay at binti; mga buto, mga litid, kalamnan, at balat ay lumalago, hanggang, sa araw ng
kapanganakan ng bata, ang isang selula ay naging milyun-milyon.  At kadalasan sila ay ganap na
nahuhubog sa hugis ng isang bata.

Alam ba talaga ni David kung paano ang bata ay lumalaki?  Sa pamamagitan ng pagkasi at kapahayagan
ng Dios, may alam siya tungkol dito.  Binanggit niya ito sa ating teksto:  “At sa bahay-bata ng aking ina
ako’y iyong hinabi,” sabi niya sa talatang 13.  Binabanggit niya ang balat at laman na nakabalot sa
kanyang panloob na sangkap.  Binanggit niya rin yaong mga panloob na sangkap sa talatang 13:
“Sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi.”  Ang “reins” ay ang mga bato.  Ginamit niya
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ang katawagan  sa tekstong ito upang tumukoy sa lahat ng panloob na sangkap ng katawan.  Alam niya
kung anong bumubuo sa kanyang katawan.

Subalit totoo ba na alam lamang ni David kung ano ang bumubuo sa kanyang katawan mula sa pananaw
ng katawang iyon tulad ng pagkasilang nito?  Alam ba niya kung ano ang ginawa ni Jehovah sa
sinapupunan?  Binabanggit din iyon ni David.  Sa talatang 16 sinabi niya, “Nakita ng iyong mga mata ang
aking wala pang anyong sangkap.”  Ang kanyang sangkap – tinutukoy niya ang unang, wala pang
anyong bulto ng selula na siyang pasimula ng pagbuo ng isang bata.  Ang salitang sangkap sa talatang
16 ay ibang salita mula sa salitang sangkap sa talatang 15, na tumutukoy sa kayarian ng buto ng tao.
Si David ay nagsasalita na tila may alam siya sa bahagi ng katawan ng tao at sa paghuhubog ng tao.
Iniisip ang lahat nang iyon, sinabi niya:  “Ako’y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin
ay kakila-kilabot at kamangha-mangha.”

Bakit kailangan magbigay ng papuri kay Jehovah para sa paghuhubog ng isang bata?  Ang sagot ay,
dahil si Jehovah ang nagiging sanhi ng paghuhubog na iyon.  Sinasabi iyan ni David.  “Ang iyong mga
gawa ay kahanga-hanga;  … hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi:  at sa bahay-bata ng aking
ina ako’y iyong hinabi … nakita ng iyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap.”  Walang
kaisipan sa ulo ni David tungkol sa kakayahan ng tao na magbigay ng pagdadalang-tao o paghuhubog.
Ang papuri ay sa Dios.

Na si Jehovah ay lubos na makapangyarihan (omnipotent) sa paglikha at paghuhubog ng isang bagong
buhay sa sinapupunan ng ina ay nagpapatunay na kilala ni Jehovah ang Kanyang hinirang mula sa
walang hanggan.  Sapagkat kung ano ang totoo pangkalahatan sa paghubog ng bawat tao ay totoo lalo
na ngayon sa paghuhubog ng anak ng Dios.  Kilala ng Dios ang Kanyang hinirang kay Cristo, hindi
lamang sa sandali ng pagdadalang-tao sa kanila, kundi bago pa.  Kilala Niya tayo mula sa walang
hanggan sa Kanyang payo.  Ipinapakita ni David iyan sa talatang 16, “Nakita ng iyong mga mata ang
aking wala pang anyong sangkap; at sa iyong aklat bawat isa sa mga iyon ay nakasulat, ang mga araw
na sa akin ay itinakda, nang wala pang anuman sa kanila.”  Maging kahit bago pa man tayo ipinaglihi,
kilala na tayo ng Dios.  Tayo ay nasa aklat na Niya.  Ang aklat na iyon ay ang aklat ng kautusan ng Dios.
Kasama sa kautusang iyon, una sa lahat, ay ang lahat ng nangyayari sa panahon at kasaysayan.
Tinatawag natin itong kautusan ng probidensya ng Dios.  Kaya ang panahon ng pagdadalang-tao ng
Kanyang hinirang, ang panahon ng kapanganakan ng hinirang ng Dios,  ang layunin ng kapanganakan
ng hinirang ng Dios – ang lahat ay iniutos ng Dios.  Ito ay bahagi ng Kanyang walang hanggang
kaalaman ng Kanyang hinirang.

Subalit ang kaalaman ng Dios sa Kanyang mga hinirang mula sa walang hanggan ay hindi lamang
kaalaman ng hubad na katotohanan – kailan tayo isisilang, kailan tayo mamamatay, at anong layunin
ang pagsisilbihan natin sa makalupang buhay na ito – kundi ito rin ay isang kaalaman sa atin sa pag-ibig
para sa atin kay Cristo.  Sapagkat ang aklat na binabanggit ni David, ang kautusan ng Dios, ay hindi
lamang ang kautusan ng probidensya ng Dios, ang Kanyang pagtatakda ng lahat ng nangyayari sa
panahon at kasaysayan, kundi gayundin ang kautusan ng Kanyang katalagahan, ang Kanyang
pagkakatakda kung sino ang ipapanganak  at sino ang maliligtas at sino ang hindi maliligtas.  Oo,
bagaman hindi ito binanggit ni David sa tekstong ito, ay ipinakita niya ito pagkatapos sa awit na
mayroong iba na hindi maliligtas.  Sinabi niya sa talatang 19, “Sana’y patayin mo, O Diyos, ang masama.”
Hindi lahat ng tao ay maliligtas.  At nalalaman ito ni Jehovah mula sa walang hanggan.

Kaya binabanggit ni David ang lugar na mayroon ang mga anak ng Dios sa katawan ni Cristo.  Tulad ng
pagbanggit ni David sa kamanghaan ng paghuhubog ng anak ng Dios sa sinapupunan ng kanyang ina,
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masasabi natin na iniisip din niya ang isa pang katawan – ang katawan kung saan ang ating makalupang
katawan ay isang larawan – ang katawan ni Jesu Cristo at ang paghuhubog ng katawang yaon.  Kung
paanong alam ng Dios ang bawat bahagi ng ating katawan mula sa walang hanggan, gaano pa kaya na
Kanyang nakikilala ang bawat kaanib ng katawan ni Jesu Cristo mula sa walang hanggan.  Aling kaanib
ang kailangan upang ang katawang iyon ay maging ganap, kailan dapat isilang ang mga kaanib na iyon,
paano sila mabubuo, paano ang kanilang makalupang pagdadalang-tao at paghuhubog ay kinakailangan
upang magsilbi sa kanilang lugar sa katawan ni Cristo – alam itong lahat ng Dios mula sa walang
hanggan.

Mga mahal na tagapakinig, si Jehovah ay Dios na nakakaalam ng lahat!

Anong epekto mayroon sa iyo at sa akin ang kaalaman kay Jehovah bilang nakakaalam ng lahat?  Kay
David mayroong ganitong epekto:  umawit siya ng mga papuri sa Dios.  “Ako’y magpapasalamat sa iyo
sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakila-kilabot at kamangha-mangha.”  Purihin din natin Siya.  Sa
tuwing maiisip natin ang alinman sa mga gawa ng Dios sa panahon at kasaysayan, dapat nilang akayin
tayo upang purihin Siya.  Kaya gayundin kapag ating naiisip ang mga gawa ng pagbuo sa isang bata.
Kapag ating naiisip ang kamanghaan ng katawan ng tao, isipin natin ito:  ang katawan ng tao ay binubuo
ng maraming iba’t ibang sistema – ang nervous system, endocrine system, cardio-vascular, respiratory,
muscular/skeletal, reproductive, digestive, at immune systems.  Gayunman lahat ng iba’t ibang sistemang
ito ay magkakasamang gumagawa para sa kabutihan ng isang katawan.  Sa bawat ibang sistema
mayroong maraming sangkap na gumagawa – ang puso o ang mga baga, ang tiyan at mga bituka.
Gayunman, kahit maraming iba’t ibang sangkap, ang bawat isa ay nag-aambag ng kinakailangang bahagi
sa kabutihan ng buong katawan.  Ang bawat sangkap ay naglalaman ng mga selula – hindi lamang ilang
selula o isang milyong selula – kundi trilyong selula.  Gayunman ang bawat selula ay mahalaga para sa
tamang pagganap ng katawan.  Ang bawat selula ay naglalaman ng DNA – mga hibla ng DNA –
naglalaman ng sapat na impormasyon na maaaring pumuno sa labinglimang daang pahina sa aklat ng
tao.  Gayunman hanggang sa pinakamaliit na detalye itinakda ni Jehovah ang pagbubuo at kabuuan ng
katawan ng tao.  Syempre pupurihin natin Siya!  “Ako’y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa
sa akin ay kakila-kilabot at kamangha-mangha.”  

Minsan pa, ang paglikha sa iglesia ay humihikayat sa mga mananampalataya at mga anak ng Dios upang
purihin ang Dios.  Ang Dios, mula sa walang hanggan, yamang itinakda kung sino ang maliligtas kay Jesu
Cristo ay itinakda na sila ay maliligtas sa isang katawan.  Ang isang tao ay ginagampanan ang ganitong
papel sa katawan, ang iba naman ay ginagampanan ang ganoon.  Ang isa ay may matibay na
pananampalataya, ang iba naman ay may kaalaman, ang iba ay may karunungan.  Hindi natin agad ito
makikita ngayon kung paano iyon magiging totoo sa iglesia ni Jesu Cristo.  Masisimulan nating makita
ito sa indibidwal na kongregasyon ng mananampalataya habang nagmamahalan sila sa isa’t isa at
kumikilos para sa kabutihan ng bawat isa.  Ngunit sa langit makikita nating ganap na ang Dios, mula sa
walang hanggan, ay itinakda ang katawan ni Cristo at dinala ito sa kanyang katuparan.

At ito ay isang dahilan upang purihin ang Dios!

Dahil ang Dios ay soberano, dahil ang Dios ay nakakaalam ng lahat, dahil ang Dios ay lubos na
makapangyarihan, dapat din nating sabihin na ang Dios ay karapat-dapat sa ating papuri dahil sa
paggawa ng lahat Niyang ginagawa ay hindi Siya gumagawa ng mali.  Kung minsan maiisip natin, habang
pinagninilayan natin ang pagbuo sa katawan ng tao, na nakakagawa Siya ng kamalian.  Hindi lahat ng
bata ay nabubuo ng ganap.  Ang ibang bata ay isinisilang na may mga kakulangan na nagiging sanhi ng
maaga nilang pagkamatay o nakakasakit sa kanila buong buhay nila.  Nakagawa ng mali ang Dios?
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Magkakamali ba ang Dios na Jehovah?  Si Jehovah, ang Dios na nakakaalam ng lahat, ang Isa na
gumaganap sa lahat na Kanyang nilayong gawin kay Jesu Cristo – maaari bang isipin o posible ba na Siya
ay magkamali?  Hindi ang Dios na Jehovah.  Siya ay matalino, at ang Kanyang mga gawa ay
pinakamabuti.

Makikita nating muli sa langit kapag ating nakita ang katawan ni Jesu Cristo ay ganap na natupad.  Ang
Dios ay hindi nagkamali sa pagtupad sa katawang iyon.  Ang bawat kaanib doon sa langit ay maglilingkod
sa Dios tulad ng Kanyang itinakda.  At sa kadahilanang iyan, kung minsan ang mga batang isinilang sa
mga magulang na mananampalataya ay hindi ganap na nabuo, sa makataong salita.  Nagkamali ba ang
Dios?  Hindi! Si Jehovah, na kakila-kilabot at kamangha-manghang ginawa ang lahat Niyang hinirang sa
gayong paraan na pinapupurihan Siya, ay nalalaman din kung paano gumawa ng mga natatanging bata
sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan para sa katuparan ng Kanyang iglesia.

Huwag magsalita ng laban sa gawang ito ni Jehovah.  Huwag magsalita ng laban sa Kanyang
kapangyarihan.  Bagkus, mga mahal na tagapakinig, purihin Siya para dito.  “Ang iyong mga gawa ay
kahanga-hanga,”  Inaawit ito ni David.  Ang mga ginawa ng Dios sa paglikha  ay humihikayat sa atin
upang purihin Siya dahil ipinapakita nila sa atin na walang mas hihigit at walang mas tatalino pa sa Dios
na Jehovah.

Yamang napagnilayang pareho ang pagbuo ng katawan ni Jesu Cristo at ang pagbuo ng katawan ng tao,
makapagpupuri tayo sa Dios sa bawat anak ng Dios na Kanyang ginawa.  Subalit higit pa, masasabi ng
anak ng Dios ng may katiyakan:  “Ikaw Dios ay mas nakakaalam sa akin kaysa sa aking sarili.”  At ang
anak ng Dios na hindi nasisiyahan sa kanyang sarili o sa ibang aspeto ng kanyang buhay ay
makapagsasabi ng may katiyakan, “Ito ang kalooban ng Dios sa kalagayang ito sa buhay o sa
kakulangang ito sa katawang pantao.  Ako’y magpapasalamat sa Iyo, sapagkat ang pagkagawa sa akin
ay kakila-kilabot at kamangha-mangha.”  Amen.


