
Page 1 of  6

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit 139:14

"Kakila-kilabot At Kamangha-manghang Ginawa"

ni Rev. Carl Haak

Ang programa natin ngayon ay sumasalangsang sa kasamaan ng aborsyon.  Inilalabas natin itong pagtuligsa
sa kasindak-sindak at kahila-hilakbot na kasamaan na tinatawag na aborsyon na lantarang ayon sa Salita ng
Dios, ang Kasulatan ng katotohanan. 

Malinaw na itinuturo sa atin ng Biblia na ang paglilihi at panganganak ay mga gawa ng Dios – ang buhay ng
hindi pa ipinapanganak ay ang buhay ng isang taong ginawa ng Dios.  Ang Dios, kung gayon, bilang
may-akda at nagbibigay ng buhay ang tanging Nag-iisa na maaaring kumuha ng buhay na iyon.  Ang alisin
ang buhay na iyon sa pamamagitan ng aborsyon, ayon sa Salita ng Dios, ay pagpatay.  Ang Dios ay nag-utos,
“Huwag kang papatay” (Exo. 20:13).  At ang pagbabawal na iyon ay umaabot hanggang sa ipinaglihing buhay
ng tao.  Maging ang buhay na iyon ay sumisibol, fetal, o magagawa sa labas ng sinapupunan, ito ay isang
nilikhang inanyuan ng Dios.

Mababasa natin sa Job 31:15, “Hindi ba siya na lumalang sa akin sa bahay-bata ang sa kanya'y lumalang?
At hindi ba iisa ang humugis sa atin sa sinapupunan?”  Ginawa ako ng Dios sa sinapupunan.  Ang buhay sa
loob niya na nagdadalantao, mula sa paglilihi pasulong, ay buhay ng isang tao.  Patungkol sa buhay na iyan,
karapatan ng Dios na Manlilikha na ibigay at kunin ito.  Hindi karapatan ng bawat isa na gumawa nitong
pagpili.  Mababasa nating muli sa Job 1:21, “Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi.”
Ang kapanganakan at kamatayan ay kapahintulutang bukod-tangi ng buhay na Dios.  Siya ang tagapagbigay
at Siya ang tagabawi dito sa kamangha-manghang gawain ng buhay.  Wala tayong karapatan na gumawa
ng indibidwal na pagpili tungkol sa bagay na ito.  Ang tungkulin natin ay alagaan ang ibinibigay Niya sa atin
at gamitin ang buhay na ibinigay Niya sa atin sa sarili Niyang kaluwalhatian.    

Ang America bilang isang bansa ay nakatalaga sa pamamagitan ng batas at kasanayan sa anyo ng
maramihang pagpatay.  Ang maramihang pagpatay na iyon ay tinatawag na aborsyon.  Ang America ay
naninindigan dito sa tinuligsa ng Salita ng Dios.  Ng Salita ng Dios?  Oo.  Ng buhay na Dios, ang Dios na
nagsasabi sa atin sa Kanyang Salita na lahat ng lalaki at lahat ng babae ay dapat humarap sa Kanya at dapat
tumayo sa Kanyang harapan sa paghuhukom.  Ang Dios na nagsasabi sa lahat ng tao:  “Huwag kang
papatay.”  

Ngunit ang mensahe natin ngayon ay hindi lang mensahe ng pagtuligsa sa kasamaan ng aborsyon, ito rin ay
mensahe ng krus ni Jesu Cristo, at, samakatuwid, mensahe ng pag-asa sa bawat mananampalataya sa
Panginoong Jesu Cristo.

Anumang kalagayan mo matatagpuan ang iyong sarili bilang isang pamilya, anumang kalagayan mo
matatagpuan ang iyong sarili bilang kabataang nagdadalantao, isang babaeng nagdadalantao, isang tinedyer,
o ina, ang paraan ng pagtakas, kung naniniwala ka na itong panganganak ay isang bagay na masama, ay
hindi aborsyon.  Isasangkot ka ng aborsyon sa isang bagay na mas malala pa kaysa nararanasan mo ngayon.
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Ang paraan ng pagtakas sa lahat ng pagsubok sa buhay ay si Jesu Cristo – pagsampalataya sa Kanyang
Salita, pagkakilala sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, paggalang sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya,
pagtingin sa Kanya, at pagsunod sa Kanya kapwa bilang Dios at Panginoon.

Maraming katwiran ang iniaalok para sa aborsyon sa sekular na mundo.  Hindi tayo papasok sa mga
katwirang iyon.  Ngunit may mga katwiran din ngayon na nasa tono ng relihiyon.  Halimbawa, sabi sa atin
na kung titingnan natin ang maaaring isipin na masamang buhay ng tao na maaaring dumating, hindi ba mas
mabuti kung kunin muna natin ang buhay na iyon at mapigilan ang trahedya ng di-kailangang buhay o paglaki
sa mga kalagayan kung saan ang pagkabigo ay tiyak?  O paano kung alam natin na may mga depekto sa
panganganak – hindi ba mas mabuting kunin ang buhay na iyon?

Ito ang paraan na nais ikatwiran ng mga aborsyonista.  Ngunit ang mga katwirang ito ay lubos ding mali.
Sapagkat sinasalungat nito ang biblikal na aral na nais ng Dios na ipakita ang Kanyang mapagbiyayang
kapangyarihan mismong sa paraan ng pagsubok at kahirapan.  Hindi sinasabi ng Salita ng Dios na tayo ay
mapalad lamang kung iiwasan natin ang pagdurusa at paghihirap.  Ang Salita ng Dios ay nagtuturo sa atin
na tayo ay mapalad sa paraan ng pagdurusa at paghihirap at pagsubok.  Itinuturo sa atin ng Dios sa Kanyang
Salita na tingnan ang lahat ng bagay, pati ang mga mahihirap na pangyayari, bilang paraan ng malalim na
paglago sa Dios at nagiging malakas sa pananampalataya dito sa kasalukuyang buhay.  Tinuturuan tayo ng
Dios na ang Kanyang biyaya ay sapat.  At, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, bagama’t marahil ay
nahaharap tayo sa isang bagay na sa palagay natin ay hindi natin kayang gawin (at marahil ang tukso ng
isang kasamaan ay nasa harap natin ngayon sa aborsyon), gayunman sa pamamagitan ng Salita ng Dios at
Kanyang biyaya, ang madidilim na pagsubok ay nagiging isang maluwalhati sa ating buhay.  Iyon ay,
ginagawa sila ng Dios upang hubugin sa atin ang pagtitiwala at pananampalataya kay Jesu Cristo.  Nagiging
daan sila kung saan ang Dios ay gumagawa sa atin ng malalim at matibay na paglakad kasama Niya sa
pananampalataya.

Kapag ang aborsyonista ay nagdahilan na ang pagkuha sa buhay ng isang di pa naisisilang ay mas kaunting
kasamaan kaysa sa paghihirap na darating kung hahayaan nating mabuhay ang taong iyon, ginagawa nilang
mas marunong sila kaysa sa Dios, na nagtuturo sa atin sa Kanyang Salita  na ang Kanyang biyaya ay may
kakayahan sa mga kahanga-hangang gawa at lakas at pag-ibig at ang Dios ay gumagawa sa paraan ng
pagdurusa, lalo na sa buhay ng Kanyang mga anak.

Subalit may isa pang katwiran na gagamitin ng marami na, marahil, mabibigyang-katwiran natin ang aborsyon
sa pagkakaroon ng kaaliwan sa katotohanang ang lahat nang maliliit na batang ito kung gayon ay pupunta
sa langit at bibigyan pa ng ganap na buhay ng isang matanda sa muling pagkabuhay.  Ngayon tunay na may
kahanga-hangang pag-asa sa anak ng Dios na, sa pamamagitan ng kamatayan, mayroon tayong ganap na
katiyakan na tayo ay pupunta sa langit.  Iyan ang pag-asa na maaaring taglayin ng anak ng Dios habang
namumuhay tayo ngayon sa pagsisisi at paghahanap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan.  Ngunit
kasamaan ang bigyang-katwiran ang pagpatay sa pagsasabing magkakaroon ng masayang kalalabasan para
sa taong papatayin natin.  Ang ganito ring pagbibigay-katwiran ng pagpatay sa hindi pa ipinapanganak ay
maaaring gamitin upang bigyang-katwiran ang pagpatay sa isang taong gulang, o sinumang patungo-sa-langit
na mananampalataya sa usaping iyan.  Ang Biblia ay nagtatanong:  “Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala
upang ang biyaya ay sumagana” (Rom. 6:1)?  At ang sagot ay matunog na “Hindi!”  Kapangahasan ang
tumungtong sa lugar ng Dios at subukang gumawa ng pagtatakda sa langit o sa impierno o upang magpasya
kung kailan ang oras para sa langit (o impierno!).  Ang tungkulin natin ay sumunod sa Dios, hindi gumanap
na Dios.

Maninindigan tayo ngayon ng walang takot sa Salita ng Dios.  Sinasalangsang natin ang aborsyon bilang
kasamaan sa harap ng Dios, ang Dios ng paghihiganti at katarungan.  At kasabay nito ay ipapahayag natin
ang krus ni Jesu Cristo, ang kapangyarihan ng biyaya ni Jesu Cristo, para sa bawat kalagayan sa buhay at
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ang dakilang pag-asa na mayroon tayo sa biyayang iyon upang panatilihin tayo at makasama natin sa bawat
daan ng kahirapan at kalungkutan. 

Sinabi ko na malinaw na nagtuturo ang Biblia sa atin na ang buhay ng tao ay nilikha ng Dios lamang, at ang
buhay na nasa loob niya na nagdadalantao, ang buhay ng di pa isinisilang, ay buhay ng tao.

Mababasa natin iyan, halimbawa, sa Awit 139:14:  “Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa
sa akin ay kakila-kilabot at kamang-hamangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga; at iyon ay
nalalamang mabuti ng aking kaluluwa.”  Ang mang-aawit ay si David.  At si David doon ay nagpasyang
pasalamatan ang Dios sa hiwaga ng kanyang kapanganakan at paglikha sa kanya sa loob ng sinapupunan
ng kanyang ina.  “Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakila-kilabot at
kamangha-mangha.”  Ngunit siya ay nagpasya sa mga talatang iyon upang pasalamatan ang Dios para sa
mas dakilang gawa kaysa sa paglikha ng pisikal na buhay.  Pinupuri niya ang Dios doon para sa hiwaga ng
espiritual na buhay, ng pananampalataya kay Jesu Cristo.  Sabi niya, “Ang iyong mga gawa ay
kahanga-hanga; at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa” – mula sa kanyang kaluluwa, kaluluwa na
nabuksan ng kahanga-hangang gawa ng biyaya ng Dios.  Yamang nalalaman, kung gayon, na ang Dios ang
kanyang Manlilikha, pisikal at espiritual, si David ay nagpasyang mabubuhay siya sa pagpupuri sa Dios.  Kaya
ang lahat ng nabuksan ang puso sa Dios, ng Dios, at nakakakilala sa Dios bilang kamangha-manghang Dios,
ang may akda ng buhay, pisikal at espiritual, bawat isa ngayon na nakakakilala sa Dios na ito ay tinawag
upang purihin Siya at purihin Siya dahil sa Kanyang kahanga-hangang gawa ng kapanganakan.  

Dito si David ay nagbubunton ng salita upang ipahayag ang walang wakas na hiwaga ng Dios sa paglilihi ng
isang anak, sa pagdadalantao ng tao, at sa kapanganakan.  Ang katawagan na kanyang ginagamit una sa
lahat ay kahanga-hanga.  Iyon ay tumutukoy sa isang bagay na ginawa ng may kasanayan at karunungan,
isang bagay na gumagawa ng pagkamangha sa iyo kapag nakita mo ito.  Ginamit niya ang mga salitang, “ang
pagkagawa sa akin ay kakila-kilabot.”  Ang salitang iyon ay isang bagay na gumagawa ng pagkamangha at
paggalang sa iyong puso para sa Dios.  Ginamit niya ang salitang “kamangha-mangha.”  Ang salitang iyon
ay tumutukoy sa isang bagay na isinagawa sa isang nag-uumapaw na paraan upang ito ay makagawa sa atin
ng mga “ooh,” at “ah.”  Lahat nang ito, sabi ni David, ay totoo sa gawa ng Dios sa paglikha ng isang bata
sa sinapupunan ng kanyang ina.  Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga.  Ang pagkagawa sa akin ay
kakila-kilabot at kamangha-mangha! 

Ang nangyayari kapag ang isang bata ay ipinaglilihi sa loob ng sinapupunan ay hindi isang bagay na
nagkataon.  Ito ay hindi produkto ng pagka-mabunga ng isang lalaki at isang babae.  Ito ay hindi lamang
pag-iisa ng itlog at sperm.  Ito ay hindi lamang paghahalo ng mga selula sa mitosis.  Kundi ito ang pinaka
kamangha-manghang hiwagang gawa ng buhay na Dios.  Mababasa natin sa Ecclesiastes 11:5, “Kung
paanong hindi mo nalalaman kung paanong dumarating ang espiritu sa mga buto sa bahay-bata ng babaing
nagdadalang-tao, gayon mo hindi nalalaman ang gawa ng Dios na lumalang sa lahat.”  Dios ang gumagawa
nito.

Oo, gumagamit ang Dios ng mag-asawa.  Ginagamit Niya ang pag-iisang iyon upang maghatid ng buhay sa
isa pang kaluluwa.  Gumagawa Siya ng buhay na kaluluwa sa sinapupunan.  Dahil dito (at sa marami pang
ibang kadahilanan) sinasabi sa atin ng Biblia na ang pagtatalik ay hindi para sa labas ng pag-aasawa.  Hindi
ito isang laruan.  Ito ay mahiwaga at kahanga-hangang bagay na ibinigay ng Dios sa pag-aasawa.  Upang
ihayag ang pagiging malapit ng pag-ibig na mayroon ang mag-asawa sa Dios?  Oo.  Ngunit ginagamit din ito
ng Dios, sa pamamagitan ng Kanyang kamay, upang bumuo ng isang buhay,  upang bumuo ng isang
kaluluwa, kaluluwa na dapat mabuhay sa ikabubuti o ikasasama, alinman sa malaman ang liwanag ng Dios
o Kanyang walang hanggang poot sa impierno.  Para sa pagbuo ng kaluluwa.
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Ang Dios ang may akda ng buhay.  At ang ginawa ng Dios sa loob ng sinapupunan, kung gayon, ay hindi
isang pagkakamali.  Sabi ni David, “Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga.”  Inanyuan tayo ng Dios.
Ginawa Niya ang ating taas, ang kayarian ng ating buto (ito man ay magiging mabigat na kayarian ng buto
o maliit), ang ating anyo at ating mukha at ang kulay ng ating mga mata at ang kulay ng ating buhok.
Titingin ka sa salamin at sasabihin mo, “Hindi ko gusto….”  Hindi gusto ang ano?  Ginawa tayo ng Dios.
Ginawa Niya tayo sa paraang tinatawag nating karaniwan at malusog.  Ngunit si David ay hindi gumagawa
ng di-pagkasali dito sa Salita ng Dios.  Hindi niya sinasabing, “Ang ibang mga bata, masasabi mo kung gaano
kamangha-mangha sila ginawa ng Dios.  Para sa ibang mga bata sasabihin natin, ‘ang Iyong mga gawa ay
kahanga-hanga,’ ngunit hindi para sa iba.”  Ah, hindi.  Ang Iyong mga gawa ay kahanga-hanga.  Lahat ng
gawa ng Dios sa pagbuo ng bata sa loob ng sinapupunan ng isang ina ay kahanga-hangang gawa – ito man
ay Down’s Syndrome, ang pagkawala o labis na ika-21 kromosom, mga depekto sa kapanganakan na ngayon
ay makikilala na bago ipanganak at nagiging bagong katwiran para sa aborsyon.  Hindi, hindi, mga minamahal
sa Panginoong Jesu Cristo.  Iyan ay hindi tama.  Walang di-pagkakasali dito sa Salita ng Dios.  Ang
pagkagawa sa atin ay kakila-kilabot at kamangha-mangha.    Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga; at iyon
ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa.  Ang gawa ng Dios ay kahanga-hanga.

Ang gawa ng Dios sa pagdadalantao at kapanganakan ay nangangahulugan na dapat nating makita ang
detalyadong pangangalaga ng Dios.  Iyan ang kahulugan ng salitang “kahanga-hanga”.  Ito ang maliliit na
bagay ng paglikha ng Dios na sumasalamin sa kapangyarihan at karunungan Niyang walang wakas.  Sabi ng
Panginoong Jesus na kahit isang hibla ng ating buhok ay hindi nalalaglag sa ating ulo na hindi niloloob ng
Dios.  Itinuturo sa atin ng Biblia na ang ating hininga, ang paghinga natin ngayon, at ang pintig ng ating
puso, at ang pagkakabahagi ng oxygen sa ating mga baga upang maging enerhiya, at ang lahat ng iba pa,
lahat nang ito ay sa Dios.  Sinabi ni David sa talatang 3 ng Awit 139, “Iyong sinisiyasat ang aking landas at
ang paghiga ko, at ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo.”  Ang kamay ng Dios ay ang kamay na
nagpapanatili sa atin sa buhay, na bumubuo sa atin.  Ang kamay ng Dios ay kahanga-hanga sa kanyang
detalyadong pangangalaga.  Ito ay isang hiwaga.

Ang gawa ng Dios sa paglikha ng pisikal na buhay sa loob ng sinapupunan ng isang babae ay isang
kahanga-hangang gawa.  Sinasabi ito ni David sa mga talatang 15 at 16 ng Awit 139:  “Ang katawan ko'y
hindi nakubli sa iyo, nang ako'y lihim na ginagawa… Nakita ng iyong mga mata ang aking wala pang anyong
sangkap (hindi pa kumpleto); 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.”  Sinabi ni David na ginawa ng Dios itong kahanga-hangang
gawa ng pagdadala ng buhay ng tao sa lihim.  Hindi ko iyon nakita.  Hindi mo ito nakita bilang magulang.
Ngunit nakita ito ng Dios sa bawat sandali – sa pinaka unang araw ng paglilihi, nang ang libu-libong bagong
selula ay ginawa sa loob ng ipinaglihing buhay. 

Ngayon masasabi sa atin ng obstetrisyan ang lahat ng panahon ng pagdadalantao, hanggang sa mga linggo
at hanggang sa mga araw ng pagdadalantao at ang paglago ng buhay ng tao.  Maipapaliwanag nila sa atin
kung paano ito lumalago at lumalaki.  Ngunit lahat ng tanong kung paano ito nangyari at bakit ito nangyari,
Dios lamang ang nakakaalam noon. 

Lahat ng iyon ay alam ng Dios.  Ginagawa ng Dios ang tainga at ang mata.  Mababasa natin sa Awit 94:9,
“Siyang naglagay ng pandinig, hindi ba siya nakakarinig?  Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita?”
Ginagawa ng Dios ang tainga.  Marahil ay gusto mong makinig sa musika.  Natutunan mo ang tamang taas
at tono.  Alam mo ba na ang gitnang C ay kapag ginagawa ng Dios ang loob ng iyong tainga (na binubuo ng
tatlong buto – hammer, anvil, at stirrup) na manginig ng 256 na beses bawat segundo?  Ang iyong mata.
Sa iyong pantaong mata ay may 107 milyong selula, ang iba ay tinatawag na cones – ang bawat isa ay
kargado upang magpadala ng mensahe sa utak kapag tinamaan ito ng liwanag, kung kaya’t ang iyong mata,
bilang ginawa ng Dios, ay kayang kumilala ng 1,000 uri ng kulay.  Ang iyong mga buto.  Gumawa ang Dios
ng 206 na buto sa loob ng iyong katawan.  Ang iba ay ginawang malambot at sunud-sunuran sa sanggol, at
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pagkatapos sila ay nagiging matigas habang lumalaki ang sanggol.  Sa palad ng kamay, ang masalimuot na
pagkakagawa ng iyong kamay.  Alam mo ba na sa isang pulgadang parisukat ng iyong kamay ay mayroong
3,000 glandula ng pawis?  Ang mga selula na nasa iyong dugo, ang pula at ang puting selula ng dugo, ang
mga ito ay ginawa ng Dios.  Ginawa ng Dios ang selulang di-tinatablan na makakagawa ng selulang panlaban,
2,000 sa isang segundo, upang labanan ang impeksyon.  Kahanga-hanga, kahanga-hanga ang mga gawa ng
Dios; at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa!  Ang buhay ng tao ay nilikha ng Makapangyarihan sa
lahat.  

Kung minsan ay naglalakad-lakad tayo, bilang mga anak ng Dios, sa loob ng ilang araw at sinasabi natin,
“Panginoon, Panginoon, ipakita mo sa akin ang tanda ng Iyong kapangyarihan at kabutihan.  Panginoon, hindi
ako masyadong masaya.  Nasaan ang Panginoon sa aking buhay?”  At sinasabi natin, “Panginoon,
nagmamalasakit ka ba sa akin?  Nariyan ka ba?”  Ngayon maaari bang makinig kang mabuti?  Ang Iyong mga
gawa ay kamangha-mangha.  Ang pagkagawa sa akin ay kakila-kilabot at kamangha-mangha!  Sa
kamangha-manghang paraan ay ginawa tayo ng Dios at patuloy na hinahawakan tayo ng Kanyang
makapangyarihang kamay at walang wakas na karunungan na umiiral.  Ginawa Niya tayo pangkaisipan,
pisikal, at pang-sikolohiya.  Ginawa Niya tayo sa paraang humihigit sa lahat ng ating pang-unawa.

Ang sangkatauhan ngayon ay dumadaldal tungkol sa bilis ng computer at ng pagkakarga, wireless o cable
na koneksyon.  Binigyan ng Dios ang tao upang may magawang maliit na bagay.  Ngunit mababasa natin sa
Mga Gawa 17:28, “Sapagkat sa kanya [Dios] tayo'y nabubuhay, at kumikilos, at nasa kanya ang ating
pagkatao.”  Ang Dios ang nag-uutos sa pagkilos ng ating mga katawan, ang laki at ang hugis at ang mga
kakayahan.  Ang mga gawa ng Dios ay kahanga-hanga.

Ginagamit ni David ang salitang “katawan” – ang katawan ko’y hinugis.  Iyon ay tumutukoy sa mga potensyal.
Kapag ipinanganak ang isang sanggol, mayroong puting selula ng dugo.  Ang iba sa mga selulang ito ay
handang lumaban sa mga tiyak na karamdaman bago pa man sila dumating.  Sabi ni David, “Ako ay mahusay
na binuo.”  Iyon ay, ako ay binuo nang may dakilang kasanayan at karunungan.    Sino ang makakabuo ng
kamay ng tao?  Sino ang makakagawa ng pandamdam at ng paghipo at ng pang-amoy?  Balik sa puting
selula ng dugo.  Kung minsan ang puting selula ng dugo, sabi sa atin, ay mukhang mabagal sa loob ng
daluyan ng dugo – hanggang masugatan o salakayin ng impeksyon.  Kaya bigla-bigla ang mga selulang ito
ay nagiging aktibo.  Bakit?  Dahil sinasabi sa kanila ng Dios.  Kumikilos sila gaya ng mga sinanay na sundalo.
Ang iba sa kanila ay nagmamadali sa lugar at pinipigil ang dugo sa pagdaloy papunta sa lokasyon.  Ang iba
ay pinipigilan ang sugat, ang iba naman ay nililinis ang kalat, ang iba ay pinanunumbalik ang mga selula.  Ang
Dios ang gumagawa ng lahat ng mga ito! debris

Hawak mo sa iyong bisig ang panganay mong anak.  Marahil sa kapanganakang iyon, lalo ang iyong
panganay na anak, ito ay sandaling hindi mo malilimutan kailanman.  Bilang ina sinisimulan mong bilangin
ang lahat ng maliliit na daliri.  Tinitingnan mo ang iyong sanggol.  Ito ay isang hiwaga mula sa Dios. 

Ang mga gawa ng Dios ay kahanga-hanga.  Ngayon si David, gaya ng sinabi ko, ay nagagalak hindi lamang
sa pagkamangha sa Dios, ang Manlilikha ng buhay ng tao, kundi sa Dios din na Manlilikha ng espiritual na
buhay.  Sabi niya, “Iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa.”  Iyon ay, sa biyaya ng Dios si David ay
pinagkalooban ng espiritual na pang-unawa sa lahat ng mga bagay.  Hiwalay sa espiritual na pang-unawa
sa lahat ng mga bagay, sinasabi ng Biblia, tayo ay gaya ng mga hayop na walang pag-iisip.  Wala tayong
nauunawaang anuman.  Iyan ay napakalinaw ngayon.  Ang tao sa kanyang ipinagmamalaking karunungan
ay itinatanggi ang Dios.  At sila ay nagiging hangal sa lahat ng kanilang iniiisip, ayon sa Banal na Kasulatan.

Subalit ang Dios, sa kapangyarihan ng biyaya, ay binubuksan ang puso ng mananampalataya upang makita
niya, upang makatayo siya at mamangha sa lahat ng Kanyang ginawa.  At pagkatapos ay ipinagkakaloob sa
atin ng Dios na malaman ang higit na dakilang hiwaga, higit na dakilang hiwaga kaysa pisikal na buhay –
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pisikal na buhay kasama ang lahat nitong hiwaga.  Ngunit may isang higit na dakila.  Ang hiwagang iyon ay
muling kapanganakan.  Na ang Dios, sa pamamagitan ng biyaya, sa biyaya lamang, ay tiningnan ako, isang
makasalanang di karapat-dapat, sa Kanyang walang hanggang pag-ibig at awa at ipinagkaloob sa akin, kay
Jesu Cristo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang biyaya, biyaya Niya lamang sa aking puso, na
sumampalataya sa Kanya.  Ah, pagkatapos tayo ay pinalibutan lamang, nabuhos sa atin ang
kahanga-hangang mga gawa ng Dios.  At sasabihin natin, ako’y magpapasalamat sa Dios!  Sapagkat ang
pagkagawa sa akin ay kakila-kilabot at kamangha-mangha.  Kahanga-hanga, kahanga-hanga ang mga gawa
ng Dios.  At iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa.

Nalalaman mo ba itong mabuti?  Pinasasalamatan mo ba ang Dios ngayon gaya ng ginawa ni David?  Ang
pananampalatayang nagliligtas kay Jesu Cristo ay nagdadala sa atin ng kamalayan ng kapatawaran ng mga
kasalanan at ng paglilinis ng ating mga budhi mula sa lahat ng ating kasalanan.  Ang pananampalatayang
nagliligtas ay ipinagkakaloob sa atin upang malaman na tayo ay ginawa ng Dios.  Ang pananampalatayang
nagliligtas ay nagbibigay sa atin ng kalakasan upang mabuhay ngayon sa ikaluluwalhati ng Dios.
Napapalibutan ng gayong lubos na makapangyarihang pag-ibig, ang mga tagasunod ng Panginoong Jesu
Cristo ay malaya mula sa mga pagkatakot at mula sa mga tukso na maaaring umakit sa kanila upang iwan
ang katotohanan ng Dios at mahulog sa kasalanan ng aborsyon.
 
Ang aborsyon ay kasamaan.  Magsisi!  Manumbalik sa Panginoong Jesu Cristo.  Ipahayag ang buhay na Dios
na kahanga-hanga sa lahat Niyang mga gawa.

________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita at hinihiling namin ang pagpapala nito ngayon sa aming mga puso.  Sa
pangalan ni Jesus, Amen.


