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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Job 31:13 -15

"Ang Dios Ay Gumagawa Sa Bawat Sinapupunan (1)”

ni Rev. Carl Haak

Ngayon at susunod na pagkakataon nais kong tawagin ang inyong pansin sa Job 31:13-15:  “Kung
tinanggihan ko ang kapakanan ng aking aliping lalaki o babae, nang sila'y dumaing laban sa akin, ano nga
ang aking gagawin kapag ang Diyos ay bumangon? Kapag siya'y nagtatanong, anong sa kanya'y aking
itutugon?  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?”  

Ako ay nagsasalita ngayon sa kasamaan ng aborsyon – mula sa Salita ng Dios.  Iyan ay nangangahulugan
lalo na mula sa krus ni Jesu Cristo.   Marahil ay mayroong pagkabalisa tungkol diyan.  Dapat bang
magkaroon ng pangangaral sa usaping panlipunan?  Tama bang magsalita ang isang lingkod ng ebanghelyo
sa gayong paksa mula sa pulpito?   Hindi ba tungkulin ng pulpito alinman sa pakainin ang kawan ni Jesu
Cristo o ang ipangaral ang ebanghelyo sa mga di-nagbabago?

Ang sagot natin ay ang aborsyon ay hindi usaping panlipunan.  Ito ay hindi usaping batay sa saligang batas.
Ito ay hindi usaping pambabae.  Ito ay hindi usaping pangkalusugan.  Ito ay usapin ng Dios.  Ang aborsyon
sa buhay na nilikha ng Dios sa loob ng sinapupunan, ang tao na ginawa ng Dios, ay kasalanan laban sa
Dios.  Sinabi Niya, “Huwag kang papatay.”  At ang Dios ay dapat makilala bilang soberano, sapagkat Siya
lamang ang namumuno sa lahat ng mga bansa upang malaman ang tama at mali.  Tuturuan Niya ng
katarungan ang mga bansa.  At tuturuan Niya tayo ngayon mula sa Kanyang Salita kung ano ang ating
pagkatawag.  Mahalaga at tama na tayo bilang bayan ng Dios sa araw na ito na tinatawag na “Alaala ng
Kabanalan ng Buhay,” ay marinig natin ang Salita ng Dios sa aborsyon.  

Si apostol Pablo, sa Filipos 2:15, 16, ay ibinibigay ang layuning ito sa ministeryo:  “Upang kayo'y maging
walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at
masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan, na nanghahawakan sa salita
ng buhay.”  Walang iba pang nagpapakita na tayo ay nabubuhay sa salinlahing liko at masama kaysa sa
kasamaan ng aborsyon.  Tayo ay tinawag, ayon doon sa Salita ng Dios, upang manghawakan sa salita ng
buhay habang tayo ay nakatayo dito sa kasalukuyang sanlibutan.  Dapat nating panghawakan ang krus ni
Jesu Cristo.

Mayroong tatlong tiyak na dahilan kung bakit nasa puso ko na mangaral sa katotohanang ito.  Ang una ay
upang hindi tayo makiayon.  Ang pangalawa ay upang hindi tayo madaya.  At ang pangatlo ay upang hindi
tayo manahimik.

Hindi tayo dapat makiayon sa sanlibutang ito (Roma 12:2).  Lumaki na ngayon ang henerasyon kung saan
ang di-maisip ay naging katotohanan.  Apatnapu’t apat na milyong aborsyon mula pa nang Roe vs. Wade.
 Ang tanong ay:  Ikaw at ako ba ay nasanay na dito?   Nagtataglay ba tayo ng pagkasindak dito?  O
nasanay na tayo, hindi lamang sa pamamagitan ng aborsyon, kundi sa pamamagitan ng telebisyon at sa
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pamamagitan ng lahat ng karahasan, na iniisip natin na ang buhay ng tao ay mura?  Sinasabi ba natin
kasama ng mang-aawit ng Awit 119:136, “Inaagusan ng mga luha ang mga mata ko, sapagkat hindi nila
tinutupad ang kautusan mo.”  Hindi tayo dapat makiayon sa sanlibutang ito.

Hindi tayo dapat padaya.  Sapagkat, gaya ng lahat ng bagay, sinasabi sa atin ng Kasulatan na ang diablo,
ang ating kaaway, ay nagpaplano laban sa iglesia ni Jesu Cristo.  Siya ay pumunta upang makipagdigma
laban sa nalabi sa binhi ng iglesia ni Jesu Cristo (Apo. 12:17).  Dapat nating maunawaan na sa likod ng lahat
nang ito ay ang diablo rin sa kanyang pag-atake laban sa iglesia.  Dapat nating maunawaan na ang
kasalanang sekswal na laganap sa ating lipunan, na siyang mga ugat ng kasalanang ito (na nasa puso ng
aborsyon), ay nakatutok sa atin at nakatutok sa ating kapahayagan at nakatutok sa inyo bilang mga dalaga
at sa inyo bilang mga binata.  Hindi tayo dapat padaya.

At hindi tayo dapat manahimik.  Mababasa natin sa Kasulatan na sumaksi si Enoc laban sa mga di-banal na
gawain na ginawa sa kanyang lipunan.  Tayo ay iglesiang nagpapahayag sa harap ng sanlibutan.  Ang ating
kapahayagan ay hindi demokratiko.  Ito ay hindi republikano.  Ito ay hindi para sa pagpili.  Ang
kapahayagan natin ay ito:  Ang pinakamahalagang bagay ay ang biyaya ng Dios – ang pawalang-sala sa
harap lamang Niya kay Jesu Cristo, sa pamamagitan ng krus, at mabuhay ng buhay ng pag-ibig at sakripisyo
sa Kanyang pangalan.

Ang tekstong ito ay titingnan sa ilalim ng paksang ito:  Ang Dios ay Gumagawa sa Bawat Sinapupunan.
Makikita natin Siyang gumagawa bilang manlilikha.  Makikita natin Siyang gumagawa bilang tagapaghiganti.
Makikita natin Siya at iibigin Siya bilang soberano.  

Nabasa natin sa talatang 15 ng Job 31, “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?”  At ang sagot ay:  Oo.  Sapagkat si Job,
sa tanong na iyon, ay nais ipahayag na ang Dios ang manlilikha ng buhay sa bawat sinapupunan.

Sa kapitulong ito, na siyang mga huling pananalita ni Job sa tatlo niyang kaibigan, sinasabi ni Job sa tatlo
niyang kaibigan na siya ay tapos na sa pakikipag-usap sa kanila at ngayon ay nais na siyang ilantad ang
kanyang sarili sa masusing pagsisiyasat ng Dios.  Sinasabi sa kanya ng mga kaibigan niya na ang
nakalulungkot na pighati na dumating sa kanya ay dahil sa kasalanan niyang hindi ipinahahayag.  At si Job,
sa halip, ay sinikap na ipaliwanag sa kanila na ito ay dahil sa sariling lihim na kalooban ng Dios.  Ngunit hindi
na ihaharap ni Job ang kanyang sarili sa pagsang-ayon ng paniniwala ng tao o sa paningin ng mga tao.
Sinabi niya sa talatang 4 ng kapitulong ito:  “Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad, at binibilang ang
lahat ng aking mga hakbang?”  Hihilingin niya sa kanyang Manlilikha na maging hukom niya.

Simula sa talatang 5 binanggit niya ang iba’t ibang kasalanan, mga kasalanang hindi mo talaga masasabi
kung ang isang tao ay lumalakad sa kanila, na tanging ang Dios lang ang nakakaalam sa kanila.  Sabi niya,
“Kung ako'y lumakad ng may kabulaanan, at ang aking paa ay nagmadali sa panlilinlang; kung ako’y
nagsinungaling at nakipagsabwatan – hindi ba malalaman iyon ng Dios?  Kung ang aking hakbang ay lumiko
sa daan, at ang aking puso ay lumakad ayon sa aking mga mata (nagpatuloy siya sa talatang 9); kung
natukso sa babae ang puso ko, at ako'y nag-abang sa pintuan ng aking kapwa tao; (kung pinag-imbutan
ko ang asawa ng aking kapwa at sinubukang kunin siya mula sa kanya) – hindi ba ito malalaman ng Dios?”

Pagkatapos sa talatang 13 ng ating teksto sinabi niya, “Kung tinanggihan ko ang kapakanan ng aking aliping
lalaki (na kanyang alipin) o babae, nang sila'y dumaing laban sa akin.”  Kung ginawa ko iyan – iyon ay, kung
hinamak ko ang karaingan ng isa sa mga alipin ko o isa sa mga manggagawa ko na may dahilan upang
dumaing kung paano ko sila pakitunguhan.  Iniisip ko lang na mas mabuti pa ako kaysa sa aliping iyon,
kaysa sa tagapaglingkod na iyon – kaya mayroon akong karapatan dahil ako ang amo, ako ang may-ari at
tagapamahala, at magagawa ko lamang kung ano ang gusto ko at ituturing siya nang di-patas – hindi ba
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ito malalaman ng Dios, sabi ni Job?  Hindi ba Siya na lumalang sa akin ang lumalang rin sa kanya, na aking
alipin?  Hindi ba iisang Dios ang humugis sa amin?  Hindi ba kami parehong mananagot sa Dios?   

Sinasabi ni Job sa gayon na ang Dios ay gumagawa sa bawat sinapupunan.  Siya ay lumilikha, humuhugis
Siya ng tao, tao na mananagot sa Dios bilang kanyang manlilikha.  Sinasabi ni Job na iyon ang katayuan
– maging siya ay alipin o malaya.  At hindi ba iisa ang humugis sa atin sa sinapupunan, tanong niya?
Maging ang ina man na manganganak ay nasa kubo ng pamilya ng alipin ni Job, o nasa sariling bahay ni
Job, hindi ba parehong nilikha ng Dios yaong buhay ng tao?  Hindi ba iyon buhay na nilikha ng Dios?  Iyan
ang Salita ng Dios.  Ang Dios ay gumagawa sa bawat sinapupunan ng tao – puti o itim, Intsik o Indian,
mataas ang kita o mahirap.  Maging sa mga lugar ng mahihirap sa mga lunsod kung saan ginagamit ng mga
ahensya ang pera ng pamahalaan sa pagpopondo sa aborsyon dahil, sabi nila, hindi natin dapat pahintulutan
yaong mga nakikinabang o yaong mga nasa mababang uri ng lipunan na magkaroon ng maraming anak
dahil pananatilihin nito ang mga problema ng ating lipunan.  Kung kaya’t ang ating bansa ay nagkakasala
ng maramihang pagpatay at pagpatay sa mga sanggol.  Sa ibang mga bansa, sa Tsina at India, ang mga
babaeng sanggol ay inilalaglag dahil hindi sila gusto, at mayroong sapilitang pagbabaog.  Sinasabi ng Dios,
“Ako ay gumagawa sa bawat sinapupunan.”  Sa mga hinirang at mga itinakwil, sa bawat sinapupunan, ang
Dios ang gumagawa ng buhay ng isang tao.

Pansinin na hindi binibigyang-pansin ni Job ang naiambag ng kanyang mga magulang sa paglilihi sa kanya,
o, sa bagay na iyon, kung ano ang naiambag ng mga magulang ng alipin sa paglilihi sa kanya.  Hindi niya
sinabing, “Nagmula ako sa aking mga magulang na may-ari ng mga lupain, at nagmula siya sa mga
magulang na alipin.”  Hindi siya tumitingin sa mga magulang.  Hindi niya sinabi, kahit mula sa pananaw na
iyon, na itinakda ng mga magulang ang kapalaran ng anak.  Hindi siya tumitingin sa mga magulang bilang
mahalaga.  Sabi niya, “Hindi ba nilalang tayo ng Dios?”  Ginawa ito ng Dios sa sinapupunan.

Oo, sa pasimula (Gen. 1), sinabi ng Dios na nilikha Niya ang lalaki at babae.  At sinabi Niya sa lalaki at sa
babae, “Kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami.”  Oo, ayon sa Salita ng Dios ang paglilihi ay
resulta ng itlog ng babae at similya ng lalaki na pinagsama.  Subalit sinabi ng Dios, gayunman, “Ito ay Aking
gawa, gawa Ko lamang.”  Hindi ba nilalang ako ng Dios sa sinapupunan, kung paanong siya ay nilalang
Niya?  Hindi ba iisang Dios ang humugis sa amin?  Ang Dios ay gumagawa sa bawat sinapupunan.    

Ito ay kamangha-mangha.  Ito ay kagila-gilalas.  Ito ang nangyayari sa paglilihi sa tuwing nagaganap ang
paglilihi.  Ang Dios ay gumagawa! Ang Dios ay gumagawa sa paglikha ng buhay ng tao.  Nananatili Siyang
manlilikha at may-ari ng buhay na iyon.  

Maaari nating isulat ngayon, sa pamamagitan ng siyensya, ang iba’t ibang proseso na ginagamit ng Dios,
ang mga zygote at embryo, at kinukunan natin ng larawan at namamangha tayo sa mga antas ng
pagdadalantao at ng paglaki.  Ngunit kung iyon lamang ang ating nakikita, hindi natin nakikita ang
nangyayari sa loob ng sinapupunan, sa bawat sinapupunan – ang Dios ay lumilikha ng tao.  Ako ay nilikha
ng Dios, hindi ito.  Ang Dios ang lumikha sa kanya.

Gawin nating itong napakalinaw, habang tayo ay nakatayo sa harap ng Salita ng Dios, na ang Dios ay
gumagawa sa bawat sinapupunan.  At bilang Nag-iisa na nagbibigay, Siya lamang ang Nag-iisa na maaaring
bumawi.  Sa simula ng aklat, si Job ay nagpahayag tungkol sa kamatayan ng kanyang mga anak:  “Ang
Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi; purihin ang pangalan ng Panginoon.”  Kapag ikaw
ay nagdadalantao, ang Panginoon ang nagbigay.  Isang dakilang manlilikha!  Kapag ikaw ay nakunan at
namatay ang sanggol sa pamamagitan ng tinatawag nating “mga natural na paraan,” ang Panginoon ang
bumawi.  Gayunpaman, Ama, sapagkat ito ay mabuti sa Iyong paningin.  Subalit ang babae, ang nobyo,
ang tao, ang pamahalaan ay hindi maaaring maging Dios ng buhay.
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Kung minsan ay may pakiusap na ginawa sa Kasulatan upang sabihin na ang Kasulatan kung minsan ay
sinasabi na ang buhay sa loob ng sinapupunan ay hindi kinakailangang ituring na buhay ng tao.  Buksan
ninyo ang inyong mga Biblia sa Exodo 21:22, 23.  Gaya ng madalas na kalagayan, kapag pinag-aaralan 
natin ang Kasulatan nakikita natin na ang mismong teksto na ginagamit laban sa katotohanan ay ang
tekstong nagpapahayag ng katotohanan na sinisikap nitong itanggi.  Marahil ito ay makakatulong din sa atin
upang maunawaan ang ating King James na Salin.  Sa mga talatang 22, 23 ng Exodo 21 mababasa natin:
“Kung mag-away ang dalawang lalaki at makasakit ng isang babaing nagdadalang-tao, na anupa't makunan,
at gayunma'y walang pinsalang sumunod, pagbabayarin ang nakasakit, ayon sa iaatang sa kanya ng asawa
ng babae; at siya'y magbabayad ng ayon sa ipasiya ng mga hukom.  Subalit kung may anumang pinsalang
sumunod, magbibigay ka nga ng buhay para sa buhay.”  

 “At gayunma’y walang pinsalang sumunod” ay inuunawa nang mali upang mangahulugang:  kung siya,
(iyon ay, ang ina) ay hindi mamatay.  At pagkatapos sa talatang 23:  “Subalit kung may anumang pinsalang
sumunod [iyon ay, kung siya, ang ina, ay mamatay], magbibigay ka nga ng buhay para sa buhay.”  Ngunit
hindi iyan ang kahulugan ng Kasulatan dito.  Nang sabihin ng talatang 22 na sila ay mag-away, at makasakit
ng isang babaeng nagdadalantao na anupa’t makunan, hindi ito tumutukoy sa pagkalaglag.  Ito ay literal
na nagsasabing, “At ang kanyang anak ay lumabas.”  Ang bata ay maagang ipinanganak, “at gayunma'y
walang pinsalang sumunod” – iyon ay, nabuhay ang bata.  Maagang ipinanganak, ngunit nabuhay ang bata.
Ang bata ay maayos.  Kung gayon ang asawa at ang hukom ay magpapasya sa kabayaran para sa
pag-aaway na nagbunga ng panganib nang maagang panganganak.  Subalit “kung may anumang pinsalang
sumunod,” iyon ay, kung ang bata ay ipinanganak at ang bata ay namatay.  Iyon ang punto.  Ang bata,
hindi ang ina, ang namatay.  Magbibigay ka nga ng buhay para sa buhay.  

Binibilang ng Dios ang buhay sa sinapupunan bilang buhay ng isang tao.

Ang Dios ay gumagawa sa bawat sinapupunan ng tao.  Sa gawaing ito, bilang manlilikha, ang Kanyang gawa
ay mahiwaga at kamangha-mangha.  Kahapon ng umaga kami ay binati, nang kami ay gumising, ng niyebe
at ng malinaw na kalangitan at maningning na araw.  At sa aming likod-bahay, habang ang mga niyebe ay
nasa mga puno at nagsisimulang matunaw, ang bawat patak ng tubig ay naipon at naging prisma ng
liwanag ng araw, at ang aming likod-bahay ay naging teatro ng pagpupuri sa Dios.  Ngunit ang teatro ng
pagpupuri sa Dios ay hindi lamang sa kaningningan ng araw.  Iyon rin ay naroon sa mga lugar na hindi
nakikita ng mata.  Sa lihim, sabi ng mang-aawit, sa loob ng sinapupunan.  Sinabi ni Job, “Ako’y ginawa
Niya.”  Ang salitang “ginawa” ay nangangahulugang lumikha, o gumupit ayon sa padron.  Iyon ay, ang Dios
ay may ginawa ayon sa paunang tiniyak na plano.  At saka yaong salitang “humugis” ay tumutukoy sa
ginawang may kasanayan, ng kasanayan ng isang dakilang alagad ng sining o kasanayan ng isang dakilang
manggagawa.  Ako’y Kanyang hinugis.  Ako’y Kanyang hinugis sa kagila-gilalas na paraan.  Tayo ay nilikha
Niya.  Nilikha Niya ang ating buhay.  Iyan ay kagila-gilalas at higit sa kakayahan ng tao upang unawain.
Sapagkat sinasabi ng Kasulatan, “Kung paanong hindi mo nalalaman kung paanong dumarating ang espiritu
sa mga buto sa bahay-bata ng babaing nagdadalang-tao.”  Ang kamanghaan na nilikha ng Dios sa daluyan
ng dugo at sa mga baga at sa ating mga isipan at sa lahat ng iba pa – ang dakilang kamanghaan ng Dios
na gumagawa sa paglilihi sa buhay ng nasa sinapupunan.

_______________________________________________________

Manalangin tayo.

Lubos na makapangyarihang Dios, idinadalangin namin ang Iyong Salita at ang Iyong Salita lamang upang
maging aming ilawan.  Ipadala Mo po ang Iyong Salita at pagkumbabain kami sa harapan nito.  Sa pangalan
ni Jesus, Amen.


