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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 (2)”

ni Rev. Carl Haak

Noong isang linggo sinimulan nating tunghayan ang salita ng Dios sa Job 31:13-15.  Ang ating pansin ay
nakatuon, sa liwanag ng mga talatang ito ng Kasulatan, kung iyong matatandaan, sa kasamaan ng
aborsyon.   Binigyang-diin natin na ang aborsyon ay hindi usaping pambabae, o usaping panlipunan, o
usaping pang-kalusugan, kundi ito ay usapin ng Dios.  Sapagkat ang Dios ay gumagawa sa bawat
sinapupunan.

Mga dalaga, mga kapatid kay Jesu Cristo, mga binata, ang ating katawan at ang ating kasangkapang
sekswal ay hindi ibinigay ng Dios na pampatakam ng laman.   Hindi sila ibinigay para sa kahihiyan at para
sa pornograpiko at para sa kahalayan.  Ang iyong katawan, kapatid na dalaga, ay hindi para sa kasiyahan,
upang mamigay ng pagtatalik at makipagtalik.  Kundi ang iyong katawan ay kaloob ng Lumikha, upang,
ayon sa kalooban ng Dios, kasama ng asawa, gagawin Niya sa iyo ang Kanyang kamanghaan.  Huwag
nating abusuhin ang kamanghaan at ang mga gawa ng Dios.

Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng sanlibutan.  Hiwalay sa biyaya hindi nila ito makikita.  Gayunman,
sasabihin ko, ang aborsyon ay direktang nakatali sa sekswal na imoralidad ng ating panahon.  Maaari iyang
itanggi ng sanlibutan hanggang ibig nila.  Ang aborsyon ay nakatali sa pagtatalik sa labas ng pag-aasawa.
Ito ay nakatali sa pornograpiya.  Ito ay nakatali sa lahat nang kahiya-hiya sa buhay.  Ang pornograpiya ay
nakakahiya sa buhay.  Mayroon lamang kalahating hakbang sa pagitan ng pornograpiya at aborsyon.

At saka si Job ay mayroong hindi tahasang binabanggit kundi ipinapahiwatig.  Dito sa kamanghaan ng Dios
sa sinapupunan ay hindi lamang pisikal na buhay, kundi kaluluwa ng tao.  Hindi ba Siya na lumalang sa
akin…?  

Sa paglilihi at sa loob ng sinapupunan ay may isang kaluluwa ng tao.  At yaong kaluluwa ng tao ay dapat
mabuhay, iyon ay mabubuhay, para sa ikabubuti o sa ikasasama.  Ang ipinaglihi sa sinapupunan ay hindi
isang maaaring alisin ng “pilduras na pang-umaga.”  Hindi ito maaaring alisin ng anumang anyo ng
aborsyon.  Bilang Manlilikha ng nasa loob ng sinapupunan, ang Dios ang hukom at ang Dios ang
tagapaghiganti sa lahat ng kawalang-katarungan laban sa buhay ng tao.  At ito ang punto ni Job, kung
babalikan ang ating teksto.  Ang punto ni Job, dahil ang Dios ang Lumikha ng buhay, sa Kanya ako
kailangang manindigan sa mga relasyon ko sa ibang mga nilalang.  

Dito si Job ay nanginginig.  Iniisip niya ang posibilidad na siya ay naging di-makatarungan, na siya ay naging
di-patas sa isa sa kanyang mga alipin, na ang isa sa kanyang mga alipin ay may tunay na karaingan laban
sa kanya.  Alam niya kung gaano kabilis iyon maaaring mangyari sa pagitan ng amo at ng tauhan, at nilabag
niya ang kanyang hangganan at gumawa ng dahilan para sa isang tunay na karaingan.  Alam ni Job na hindi
niya ito maaaring di pansinin na lamang at sabihing, “Ako ang panginoon dito.”  Hindi niya magagawa iyon
dahil ang Dios ang Manlilikha.  At bilang Manlilikha, ang Dios ang hukom ng lahat ng relasyon ng tao.  Ang
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Dios ay nakaupo sa Kanyang trono humahatol sa lahat ng relasyon ng mga tao.  Sinasabi ni Job sa talatang
14, “Hindi ba babangon ang Dios” bilang Manlilikha ng buhay?  Ang salita ay tumutukoy sa isang hukom na
tumatayo sa kanyang trono ng paghatol.  “Hindi ba siya,” sabi ni Job, “magtatanong?”  Ang salita ay
tumutukoy sa masusing pagtingin sa bagay gaya ng makalupang hukom na masusing titingin sa lahat ng
mga katunayan bago siya magbigay ng kanyang hatol.  Sabi ni Job, “Kung ako ay may sala, sa aking puso,
ng kasalanan laban sa isa pang nilalang, ano ang aking gagawin?  Kapag ang Dios ay bumangon sa
kahatulan, ano ang aking isasagot?”

Siya ay nakatayong nanginginig sa harap ng kanyang Manlilikha, dahil ang lahat ay mananagot sa Kanya.
Lahat ay mananagot sa Kanya sa anumang ginawa sa buhay na Kanyang nilikha sa sinapupunan.  Nilikha
Niya ang buhay na ito.  Hindi ito sakop ng Kataas-taasang Hukuman.  Hindi ito sakop ng Senado, o ng
Pangulo, o ng mga tao.  Ang Dios at ang Dios lamang ang siyang tagapaghiganti at hukom ng lahat ng mga
relasyon ng tao.  Ang tao ay hindi nagsasarili.  Ang tao ay hindi namamahala sa sarili.  Siya ay mananagot.

Nais kong gamitin yaong salita ng Dios, ang Tagapaghiganti, sa tatlong kalagayan.

Una sa lahat, sa mga babae na nagkaroon na ng aborsyon; sa mga nobyo o sa mga asawang lalaki na
pumilit o sumang-ayon dito; at sa bawat isa sa atin bilang tayo ay mga mamatay-tao sa harapan ng Dios.

Nagsasalita ako ngayon sa mga, dahil sa biyaya ng Dios, ay hinatulan ng Espiritu Santo sa kasalanan sa
kanilang puso upang sila ay masugatan at madurog.  Sinasabi ko sa iyo, bilang isang babae, huwag kang
makinig sa mga huwad na Cristianong tagapayo, kahit sa mga klinika ng aborsyon, na magsasabi sa iyo,
“Pero hindi ito kasalanan.  Ito ay pagpili.  Walang sangkot na kasalanan.”  Huwag mo silang pakinggan.
Sila ay mga huwad na propeta.  Sinasabi nilang, “Kapayapaan, kapayapaan,” gayong walang kapayapaan.
Hindi nila kayo maaakay sa isang lugar na makakatagpo ka ng kagalingan.  Iyon ay sa krus lamang ni Jesu
Cristo.  Sa lahat ng nananamlay sa kalungkutan, sa lahat ng nag-iisip na hindi siya maaaring patawarin,
ipinahahayag ko ang krus ng biyaya ni Jesu Cristo na naglilinis ng mga makasalanan mula sa lahat ng
kanilang mantsa, at naglilinis sa pamamagitan ng pagbibintang ng ating pagsalangsang sa ulo ng sarili
Niyang Anak na namatay para sa mga mamamatay-tao.  At sinasabi ko iyan sa ating lahat.  Sapagkat kapag
gumawa ang Espiritu Santo sa ating puso, makikita natin na tayo ay may sala sa harap ng Dios ng
pinasamang pagwawalang-bahala sa buhay ng tao.  Kapag tayo ay lumapit sa krus ni Jesu Cristo, hindi natin
kailanman masasabi, sa harap ng krus, na, “Paano nilang…?”  Hindi tayo makakapagturo ng daliri.  Kundi
masasabi lang natin, “Dios ko, kaawaan Mo akong makasalanan.”

Gaano na kalayo ang narating sa ating buhay ng masamang pagwawalang-bahala sa buhay?  Ano ang
pinapanood mo sa telebisyon?  Ano ang iyong palagay sa ganito-at-ganito?  Ano ang pagseselos?  Ano ang
pakainggit?  Paano mo minamaneho ang iyong sasakyan – ikaw ba ay pabaya?  Iniisip mo bang ikaw ay
dios?  Kung babangon ang Dios sa Kanyang kahatulan, ano ang isasagot mo sa Kanya?  Itago mo ang iyong
sarili sa Kanya.  Sa pamamagitan ng pananampalataya, sumampalataya kay Cristo, sa lilim ng dakilang Bato
sa gitna ng pagod na lupain.

Sumunod nais kong gamitin ang katotohanang ito na ang Dios ang Tagapaghiganti sa ating bansa.  At saka,
upang mas mailapit ito, gagamitin ko ito sa Grand Rapids at sa ating komunidad at sa mga klinika ng
aborsyon sa ating komunidad kung saan libu-libo na ang pinatay; sa ating komunidad, na marahil nang
sinalanta ng buhawing Katrina ang New Orleans, ay nagsabing, “Oo, oo.  Maruming lunsod!”  Inaakala ba
natin na sila ay mas malalaki ang kasalanan kaysa ating komunidad?  Ano ang mangyayari kapag tumayo
ang Dios upang itanong ito?  

Sa Lumang Tipan, ang Dios ay madalas na nagsasalita sa sala ng walang malay na dugo at sa katotohanan
na sa pamamagitan ng walang malay na dugong iyon ang lupain ay marurumihan.   Maaalala ninyo, mga
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bata, na ang Dios ay pumunta kay Cain matapos niyang patayin si Abel sa paraang ang dugo ni Abel ay
nabuhos at natigmak ang lupa, at sinabi ng Dios, “Ang dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula
sa lupa.”  Ngayon nauunawaan ko na si Abel ay naglalarawan sa iglesia, ang layunin ng Dios, alam ko iyan.
Ngunit huwag nating kalimutan na ang dugo ni Abel ay walang malay ring dugo.  Ito ay kinuha nang may
kasamaan at ito ay dumadaing sa Dios para sa paghihiganti.  Sinabi ng Dios na ang dugo ng walang malay
ay dumating sa Kanya bilang isang tinig.  Ang dugo ay nagkaroon ng bibig, at ito ay dumaing sa Dios upang
muling matahimik ang dugong iyon.  Awit 9:12:  “Sapagkat siya na naghihiganti ng dugo ay inaalala sila;
hindi niya kinalilimutan ang daing ng nagdurusa.”  

Ang ating lupain ay natatakpan ng dugo ng mga walang malay.  Ang ating panahon, na naghahangad na
pahirin ang ating mga budhi sa alaala ng Hiroshima, ay hinigitan pa ang mga napahamak sa Ikalawang
Digmaang Pandaigdig, na may apatnapu’t apat na milyong aborsyon sa bansang ito lamang!

Magugulat ang ating lipunan bukas ng umaga kung mababasa sa pahayagan na ngayong gabi  isang loko
na may baril ay nagwala sa Spectrum Hospital.  Kung mabasa mo na pumasok siya sa neo-natal unit,  kung
saan iniingatan ang mga kulang sa buwan at sila ay sinusuportahan ng mga tubo ng oxygen, at kinuha niya
ang kanyang baril at tinadtad ng bala yaong mga dalawa-tatlong  libra ng mga batang kulang sa buwan.
Magkakaroon ng daing ng pagkasindak.  Ngunit kasabay nito, na natatanaw lamang, mayroong pagpatay
ng mga batang hindi pa ipinapanganak sa loob ng sinapupunan, na humihinga sa pamamagitan ng tubo ng
oxygen ng Dios, ang pusod, at pinapatay ng doktor sa pamamagitan ng tubong panipsip.   

At ito ang lupain na umaawit:  “Pagpalain ng Dios ang America.”  Ito ang lupain na inilarawan na may
kumakaway na bukirin ng mga butil.  Hindi ito ganoon.  Ito ay lupang natatakpan ng dugo.  At ito ang
halimaw.  Sapagkat mula sa kanya, mula sa gayong kultura, mula sa gayong pag-iisip, ay babangon ang
Anticristo, ang Anticristo na dinadakila ang kanyang sarili sa ibabaw ng lahat na tinatawag na Dios, ayon
sa Kasulatan – ang Anticristo na, ayon sa Kasulatan, ay ginagawang Dios ang kanyang sarili.  Ito ang
halimaw.  At ito ang salita ng Dios sa ating bansa:  “Ano nga ang iyong gagawin kapag ang Dios ay
bumangon?  Ano ang isasagot mo sa kanya?”  Sinasabi ng Dios sa ating bansa, “Huwag kang matakot sa
isang Osama bin Laden.  Huwag kang matakot sa kung anong mayroon sa imbakan ng missile sa bansang
Iran.”  Ngunit sinasabi ng Dios sa Awit 2:  “Kaya't ngayon, O mga hari, kayo'y magpakapantas; O mga
pinuno ng lupa, kayo'y magsihanda.  Ang anak ay inyong hagkan, baka magalit siya at kayo'y mapahamak
sa daan; sapagkat ang kanyang poot ay madaling mag-alab.“  

Kaya nais kong gamitin ang Dios na Tagapaghiganti sa atin bilang kongregasyon ng Dios.  “Kayo’y aking
mga saksi,” sabi ng Dios sa Isaias 43, “na Ako ang Dios.”  Hindi natin ipinagtatanggol, dito sa usapin ng
aborsyon, ang paghihimagsik na panlipunan.  Ipinahahayag natin ang salita ng Dios na nagsasabing siya
na gumagamit ng tabak ay mamamatay sa tabak.  Itinuturo natin ang Kasulatan sa Bagong Tipan (Rom.
13) na dapat kayong magpasakop sa namiminuno sa pamahalaan dahil sa budhi.  At dapat kang magbayad
ng buwis, kung kanino nararapat ang buwis.  Naniniwala tayo diyan.

Subalit hindi iyan nangangahulugan na hindi natin ipapangaral ang katotohanan.  At hindi iyan
nangangahulugan na mananahimik tayo sa mga usaping ito.  Hindi iyan nangangahulugan na tayo ay
maiibsan sa ating tungkuling sumaksi tungkol sa Kanya at sa Kanyang katotohanan.  Hindi iyan
nangangahulugan na hindi na tayo mananalangin na nawa ay iligtas ng Dios ang mga dalaga mula sa
kasamaang ito.  Iyan ay nangangahulugang mapagmahal at tahasan at mapanalanginin tayong magsasalita
sa ating mga kabataan tungkol sa kalinisan at pagkadalisay.  At tayo ay magsasalita sa ating bansa.  

Marahil ay may magsasabi, “Pero hindi ako laging susulat sa aking Kongresista.”  Sige.  Sumulat ka na ba
nang minsan?  Sumulat ka na ba kahit isang sulat?  Marahil ay sinasabi natin, “Pero alam natin na ang
wakas ay parating na sa sanlibutang ito at, kung gayon, tatalikuran na lang natin ito.”  Ngunit sinasabi ng
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Dios, “Tama iyan.  Ang wakas ay darating na.  At inilagay kita sa bansang ito upang sabihin ang Aking
Salita, na magiging mabisa rin upang walang iwanang pagdadahilan at upang iligtas ang Aking bayan.”
Tayo ba ay katulad ni Jonas?  Hindi tayo pupunta dito sa Ninive.  Hindi natin sasabihin dito sa Ninive ang
Salita ng Dios dahil ayaw nating marinig nitong Ninive ang Salita ng Dios.  Sa halip sasakay tayo sa barko
at pupunta sa Tarsis?

Ngunit iniisip natin na wala tayong pagkatawag?  Habang mayroon tayong pagkakataon, tayo ay magsalita,
yamang binigyan tayo ng Dios ng kakayahan.  Magsalita tayo sa Kataas-taasang Hukuman.  Magsalita tayo
sa Pangulo.  Magsalita tayo sa mga senador.  Magsalita tayo sa mga lokal na pinuno.  At huwag tayong
maging mapagkunwari.  Ibig kong sabihin, huwag nating ibigay ang ating sarili sa mga libangan sa
panahong ito sa telebisyon, na nagbibigay ng mga eksena ng sekswal na imoralidad at pagpatay at pagkatay
at pagpapasabog ng mga tao at ang mga patay na katawan at kamatayan at kawalang-galang sa buhay ng
tao.  Huwag nating libangin ang ating sarili doon sa sarili nating pahingahan, at pagkatapos ay hahamakin
ang aborsyon!

Pakinggan natin ang Salita ng Dios:  “Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay
sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot;  sapagkat ang kanyang
mga kasalanan ay nagkapatong-patong na umaabot hanggang sa langit, at natatandaan ng Dios ang
kanyang mga kasalanan” (Apo. 18:4, 5).    

Siya ang Manlilikha.  Siya ang Tagapaghiganti.  At Siya ay soberano.  Ginawa ako ng Dios.  Ginawa ka
Niyang puti at ginawa ang isa pa na itim at ang isa pa ay kayumanggi.  Ipinasya Niya tayong ipanganak
kung nasaan tayo at ipinasya Niya ang isa pa na ipanganak sa kahirapan.  Ginawa Niya ang inyong katawan
ng may tinatawag nating kakulangan.  Ginawa Niya akong lima/tatlo, at ginawa naman Niya ang isa na
anim/pito o walo ang taas.  Ginawa iyan ng Dios.  Ipinagkaloob sa akin ng Dios na ibigin Siya.
Pinawalang-sala ako ng Dios sa Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Ibinigay Niya ang Kanyang Anak para sa
aking kamatayan.  Ibinigay ng Dios ang Kanyang Espiritu Santo upang manahan sa aking puso.  Ang aking
kabuuan, ay utang ko sa Kanya!  Iyon ay nagpapakumbaba sa atin.

At ginawa Niya tayo para sa Kanyang ikaluluwalhati.  Nakikita Niya ang lahat nating daan.  Binibilang Niya
ang lahat nating mga hakbang.  Tinatawag Niya tayo upang maging tapat sa Kanya.  At ngayon, nakatayo
sa harap ng krus kung saan ako tinubos ng Dios (nilikha Niya ako at pagkatapos ay tinubos ako), mayroon
tayo nitong kaginhawahan:  Gagawing ganap ng Dios ang may kinalaman sa akin.  “Ang iyong tapat na
pag-ibig, O Panginoon, ay magpakailanman.  Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong mga kamay.”

___________________________________________________

Manalangin tayo.

Dios at Ama na Makapangyarihan sa lahat, idinadalangin namin ang Iyong Salita at ang Iyong Salita lamang
upang maging aming liwanag.  Isugo Mo ang Iyong Salita at pagkumbabain kami sa harap nito.  Sa
pangalan ni Jesus, Amen.


