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Genesis 1:14-19

Introduction
A. A book has been written about God’s creation

of light, and its title is “The Fourth Day.”
1. This book teaches the false view that the

creation has a history of at least 15 billion
years, if not more.  Evolution and theistic
evolution, which is the evil form of
evolution taught in the church world, both
teach that the creation must be 15 billion
years old or more.

2. One of the foundations to that idea is that
Genesis 1 and all of the Bible must be
interpreted under the authority of science
and scientific observation.
a. What we observe today about the

creation is what we must use to
interpret and know what happened in
the past because what we see
happening today is generally what has
been happening since the beginning of
the world.

b. Since all things continue as they were
from the beginning, the changes and
characteristics of creation, that one
observes today, have been taking place
since the beginning of time.

c. Thus, what we observe about light and
the stars today determines how light
was created in the beginning.

B. The approach of the believer in true faith is
different.
1. Scripture is authoritative in all areas of life

so that when God said, “and it was so,” the
reality was not any different than how God
said it.
a. Was it possible for God to create all

that He did on the 4th day, a 24 hour
period?

b. God says,  “and it was so.”  We believe
the Word of God and say,“Yes, and it
was so.”

2. We find in our text more than just an
accurate, authoritative historical record of
fact, but also the rich Gospel of Christ.
a. The entire Scriptures are part of the

Holy Gospel. 
(1) God did not infallibly inspire

Genesis 1 in separation from the
redemption of Christ.

(2) How and when the creatures of the
4th day came into being also is also
part of the revelation of Christ.

b. Did you notice that God made Light on

Panimula
A. Isang aklat na naisulat patungkol sa pagkakalikha ng

Dios ng liwanag at ang tinawag itong  “Ang Ikaapat na
Araw.”
1. Ang aklat na ito ay nagtuturo ng huwad na pananaw

na ang pagkalikha ay may kasaysayan ng halos 15
bilyong mga taon, kung hindi lalabis.  Ang evolution
(ebolusyon) at ang theistic evolution (ebolusyon ng
mga may kinikilalang Dios), na siyang masamang
anyo ng ebolusyon na itinuro sa iglesia ngayon, ay
kapwa nagtuturo na ang pagkakalikha ay dapat 15
bilyong mga taon o higit pa.

2. Isa sa mga saligan ng kaisipang iyan na ang Genesis
1 at lahat ng buong Biblia ay dapat unawain sa ilalim
ng kapangyarihan ng agham at maka-siyensyang
obserbasyon.
a. Ang ating pagmamasid ngayon tungkol sa

paglikha ay ang dapat siya nating gagamitin
upang bigyang kahuluhan at malaman kung ano
ang naganap sa nagdaan dahil ang ating nakikita
na nangyyayari ngayon ay ang pangkalahatang
nangyayari simula pa sa pasimula ng sanlibutan.

b. ang lahat ng mga bagay ay nagpatuloy mula pa
sa pasimula, ang mga pagbabago at katangian
ng pagkalikha sa pagmamasid ngayon, ang
siyang pumalit simula pa sa pasimula ng
panahon.

c. Kaya nga, ang ating namasid tungkol sa liwanag
at ng mga bituin ngayon ay nagpapakilala kung
paanong ang ilaw ay nilikha sa pasimula.

B. Iba ang hinaharap ng mananampalataya sa totoong
pananampalataya.
1. Ang Kasulatan ay may kapangyarihan sa lahat ng

bahagi ng buhay kaya nang sabihin ng Dios,  “at ito
ay nangyari,” ang katotohanan ay walang anomang
kaibahan kung paano ito sinabi ng Dios.
a. Posible ba sa Dios na likhain ang lahat na

Kanyang ginawa sa ikaapat na araw,sa tagal na
isang 24 oras?

b. Sinasabi ng Dios, “at ito ay nangyari.”  Tayo ay
naniniwala sa Salita ng Dios at sabihing,  “Oo, at
ito ay nangyari.”

2. Ating matatagpuan sa tekto ang higit pa sa tamang-
tama, may awtoridad na tala ng kasaysayan ng
katotohanan, kundi gayon din sa kasaganaan ng
Ebanghelyo ni Cristo.
a. Ang buong Kasulatan ay bahagi ng Banal na

Ebanghelyo.
(1) Hindi sa walang kamaliang kinasihan ng Dios

ang Genesis 1 sa pagkakahiwalay mula sa
katubusan ni Cristo.

(2) Ang paano at kailan nangyari ang ika-4 na
araw ay bahagi rin ng pahayag ni Cristo
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the 1st day, and now makes the
Lightbearers on the 4th day?  The 4th

day points us to the heavenly reality of
Christ, the Light and the Daystar, Who
declares the great faithfulness of
Jehovah by His saving work in us, to
make us shining stars in this night of
sin.

The Creation of the Sun, Moon, and Stars
I.   These Amazing Creatures

A. On the 4th day God made creatures in the
heavens above.
1. God records the creation of several things

on the 4th day.
a. God made the marvelous creature: the

sun. 
(1) The earth is 8,000 miles in

diameter; the sun is 866,000 miles
in diameter.

(2) God put the sun exactly
93,000,000 miles from the earth

b. God made the moon.
(1) The moon reflects light from the

sun to us upon earth, was placed
by God about 240,000 miles from
the earth, and revolves by God’s
direction around the earth every 29
½  days.  

(2) Amazingly, as the moon rotates
around the earth, the moon also
rotates on its axis at the same
speed at which it rotates the earth. 
The result is that we always see
the same side of the moon, and
never the back side.

c. God created the planets in our solar
system.
(1) God made the planets Mercury and

Venus; Mars, Jupiter, Saturn,
Uranus, Neptune, Pluto, and
recently astronomers have found
another planet further away than
Pluto.

(2) These planets God made some
larger than the earth, and others
much smaller than the earth. 
Some have moons; some have
rings.

d. God made the stars.
(1) That word “star” in the text literally

means “what is rolled up in a ball.” 
God with His fingers rolled up
these balls which He set in their
own unique places in the
firmament above to shine.

(2) God created variety among the
stars:  

b. Napansin mo ba na ginawa ng Dios ang liwanag
sa ika-1 araw, at ginagawa naman ngayon ang
Tagapagdala ng liwanag sa ika-4 na araw?  Ang
ika-4 na araw ay nagbibigay ng punto sa atin ng
makalangit na katunayan ni Cristo, ang liwanag
at ang bituin sa umaga, na siyang nagpapahayag
ng dakilang katapatan ni Jehovah dahil sa
Kanyang pagliligtas sa atin, upang gawin tayong
maningning na mga bituin sa gabi ng kasalanan.

“Ang Pagkakalikha sa Araw, Buwan, at mga Bituin”
I. tong mga Nakapanggigilalas na mga Nilalang

A. Sa ika-4 na araw nilikha ng Dios ang mga nilalang sa
itaas ng mga langit.
1. Itinatala ng Dios ang paglalang ng ilang bagay sa

ika-4 na araw.
a. Nilikha ng Dios ang kahanga-hangang nilalang:

ang araw.
(1) Ang mundo ay may lapad na 8,000 milya;

ang araw ay may lapad na 86,000 milya.
(2) Inilagay ng Dios ang araw ng tamang-tama

lang na 93 milya mula sa mundo.
b. Nilikha ng Dios ang buwan.

(1) Ang buwan ay umaaninag ng liwanag mula
sa araw tungo sa atin sa mundo, na inilagay
ng Dios sa halos 240,000 milya mula sa
mundo, at umiikot sa direksyon ng Dios sa
paligid ng mundo tuwing ika-29 at kalating
mga araw.

(2) Ang nakapanggigilalas, habang umiikot ang
buwan sa paligid ng mundo, ang buwan din
ay umiikot sa aksis nito ng sabay na tulin sa
pag-ikot naman sa mundo.  Kaya ang
resulta, ang palagi nating nakikita lang ay
ang isang panig ng buwan, at hindi ang
kabilang panig nito.

c. Nilikha ng Dios ang mga planeta sa ating solar
system.
(1) Nilikha ng Dios ang mga planetang Mercury

at Venus; ang Mars, Jupiter, Saturn, Uranus,
Neptune, Pluto, at ang pinakabagong
natagpuan ng mga astronomers na ibang
planeta na mas malayo pa sa Pluto.

(2) Ang mga planetang ito ay nilikha ng Dios na
ang iba ay malaki kaysa sa mundo, at ang
iba ay mas maliit sa mundo.  Ang ilan ay
may mga buwan; ang iba ay may mga
arigolya (rings).

d. Nilikha ng Dios ang mga bituin.
(1) Ang salitang “bituin” sa teksto ay

nangangahulugang “siyang nakabalot sa
isang bola.”  Ang Dios sa Kanyang mga daliri
ay nagpagulong ng mga bola na Kanyang
inilagay sa kanilang magkakaibang lugar sa
itaas na himpapawid upang magliwanag.

(2) Ang Dios ay lumikha ng mga iba’t ibang uri
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(a) There are small stars; and,
stars 100s of times larger than
sun

(b) God made the galaxies of
stars, such as the Milky Way.

(c) Some stars are somewhat
isolated from the next star,
while others are concentrated
within clusters in numbers
ranging from 10 to 1000s of
stars.

(3) The number of stars is innumerable
from our viewpoint.

2. God made all these heavenly spheres with
amazing features.
a. All the heavenly spheres are in a

constant rotation and movement.
(1) The earth revolves around the sun

while the moon revolves around
the earth.

(2) The earth itself tilts back and forth
for the changing of the seasons.

(3) The planets all revolve around the
sun.

(4) The sun itself is in motion, moving
in the Milky Way galaxy.

(5) The Milky Way galaxy also rotates.
b. While there is this constant movement,

God maintains a perfect balance
among the heavenly bodies thru His
creature called gravity
(1) The earth is affected by the

gravitational force of the sun and
the moon, as well as the other
planets.

(2) God created a relationship of
balance, unity, and harmony
among the heavenly creatures in
the firmament above.

c. Have you thought about the distances
between the earth and the stars?
(1) So great are the distances, that

astronomers use the term “light
year” to measure distances in the
firmament above (how many miles
light travels in a year= ~5.9 trillion
miles= 31,500 roundtrips between
the sun and the earth)

(2) The closest star to the earth is
about 4 light years away.

(3) The distance from one end of the
Milky Way galaxy to the other end
is about 100,000 light years.

(4) We are told now that astronomers
are detecting forms of light from
stars about 15 billion light years
away.

 
B. These heavenly creatures above are part of

ng mga bituin:
(a) Ang mga ito ay maliliit na bituin; at mga

bituin na 100 ulit ang laki kaysa sa araw.
(b) Nilikha ng Dios ang mga galaxy ng mga

bituin, gaya ng Milky Way.
(c) Ang ibang mga bituin ay nakahiwalay

mula sa sumunod na mga bituin, habang
ang iba ay nandoon lang kasama sa mga
tumpok na bilang mula 10 hanggang
1,000 dami ng mga bituin.

(3) Ang bilang ng mga bituin ay hindi mabibilang
mula sa ating natatanaw.

2. Nilikha ng Dios ang lahat ng ito na mga saklaw na
makalangit na may kagilagilalas na mga katangian.
a. Ang lahat ng mga makalangit na saklaw na ito ay

nasa pag-ikot at paggalaw na hindi nagbabago.
(1) Ang mundo ay umiikot sa araw habang ang

buwan ay umiikot sa paligid ng mundo.
(2) Ang mundo naman ay nakatikwas para sa

pagbabago ng mga panahon.
(3) Ang mga planeta ay umiikot sa paligid ng

araw.
(4) Ang araw mismo ay gumagalaw, gumagalaw

sa Milky Way Galaxy.
(5) Ang Milky Way Galaxy man ay umiikot din.

b. Habang nariyan ang hindi nagbabagong
pagkilos, pinapanatili ng Dios ang isang ganap
na balance sa mga bagay sa langit sa
pamamagitan ng nilalang na tinatawag na
gravity.
(1) Ang mundo ay apektado ng lakas ng gravity

ng araw at ng buwan, gayondin ang iba
pang mga planeta.

(2) Ang Dios ay lumikha ng ugnayan sa balance,
kaisahan, at daloy sa mga nilalang sa langit
sa itaas na himpapawid

c. Naisip mo na ba ang tungkol sa layo ng mundo
at ng mga bituin?
(1) Kaya napakalaki ng mga agwat, na

ginagamit pa ng mga astronaut ang
katawagang “light year” upang sukatin ang
mga agwat sa itaas na himpapawid (ilang
mga milya ang lalakbayin ng liwanag sa
isang taon =  ~5.9 trilyong milya = 31,500
na pabalik-balik sa pagitan ng araw at ng
mundo)

(2) Ang pinakamalapit na bituin sa mundo ay
nasa  4 na light years ang layo.

(3) At agwat ng Milky Way sa dulo’’t dulo nito ay
nasa 100,000 light years.

(4) Sinasabi sa atin ngayon na ang mga
astronomers ay nakakatuklas ng mga anyo
ng liwanag mula sa mga bituin na nasa 15
bilyong light years ang layo.

B. Ang mga nilalang sa itaas ay bahagi ng eleganteng aklat
ng Dios na may dalawang ulit na dulot sa atin.
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God’s elegant book which have a 2-fold effect
upon us.
1. They declare the common theme of man’s

smallness. 
a. We are prone to pride, viewing

ourselves as the center of the universe,
wise, in control, and as quite
something because of the things we
have made or done.

b. Nevertheless, man is really nothing
before not only the creation, but even
more so before God.
(1) Isa 40:12b, “Who hath meted out

heaven with the span?” Who can
calculate the distance from east to
west in the heavens above?

(2) Ps 8:3-4a, “When I consider Thy
heavens, the work of Thy fingers,
the moon and the stars, which
Thou hast ordained;  What is man,
that Thou art mindful of him?”

2. In contrast, declare the common theme of
the greatness of God.
a. That also is the testimony of Scripture.

(1) Isa 40:25, “To whom then will ye
liken me, or shall I be equal? saith
the Holy One. “ God is the
Incomparable God of all glory.

(2) To see one of the clearest
examples of that truth, God
commands us in Isa 40:26 to look
up:  “Lift up your eyes on high, and
behold who hath created these
things, that bringeth out their host
by number: He calleth them all by
names by the greatness of His
might, for that He is strong in
power; not one faileth.”

(3) As Isaiah teaches Jehovah does
that all continuously and never
becomes weary!  “Hast thou not
known?  Hast thou not heard, that
the evrlstng God, the LORD, the
Creator of the ends of the earth,
fainteth not, neither is weary?” (Isa
40:28a)

b. God made the heavenly bodies as 
“signs” to serve the purpose of
manifesting His greatness.  “Signs”
literally means “an engraving, a mark,
an instruction, a signature.”
(1) One of the things that  “signs”

expresses is its primary purpose to
instruct us concerning the glory of
God.

(2) We can view the stars, for
example, as a mark of God, an
instruction, a signature of God.
(a) God has engraven His

1. Kanilang ipinapahayag ang karaniwang paksa sa
kaliitan ng tao.
a. Tayo ay nasa bingit ng pagmamataas,

tinitingnan ang sarili bilang sentro ng kalawakan,
matalino, nagsusupil, at isang mahalagang
bagay na dahil sa mga nagawa o nilikha natin.

b. Gayon pa man, ang tao ay walang halaga sa
harap hindi lang ng sangnilikha, kundi lalo na sa
harapan ng Dios.
(1) Isaias 40:12b,  “Siyang sumusukat ng langit

ng sa pamamagitan ng dangkal?”  Sino ang
makakabilang ng layo mula sa silangan
hanggang kanluran sa itaas ng kalangitan?

(2) Mga Awit 8:3 -4a,  “Kapag pinagmamasdan
ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong
mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na
iyong inilagay; ano ang tao upang siya’y
iyong alalahanin?”

2. Sa paghahambing, ito ay pagpapahayag ng
karaniwang paksa ng kadakilaan ng Dios.
a. Ito rin ay ang patotoo ng Kasulatan.

(1) Isa. 40:25,  “Kanino nga ninyo ako itutulad,
upang makatulad niya ako? sabi ng Banal.” 
Ang Dios ay hindi maitutulad na Dios ng
kaluwalhatian.

(2) Upang maipakita ang maliwanag na
halimbawa ng katotohanang iyan, ipinag-
uutos ng Dios sa atin sa Isa. 40:26 na
tingnan:   “Itingin ninyo ang inyong mga
mata sa itaas, at tingnan ninyo kung sinong
lumikha ng mga ito, na tinutuos ang kanilang
hukbo ayon sa bilang; tinatawag niya sila sa
pangalan; sa pamamagitan ng kadakilaan ng
kaniyang kapangyarihan, at dahil sa siya'y
malakas sa kapangyarihan ay walang
nagkukulang.”

(3) Tulad sa pagtuturo ni Isaias na ginagawa ni
Jehovah ang lahat na may pagpapatuloy at
hindi napapagod!  “Hindi mo baga
nalalaman? hindi mo baga narinig? ang
walang hanggang Dios, ang Panginoon, ang
Maylalang ng mga wakas ng lupa, hindi
nanlalata, o napapagod man?” (Isa. 40:28a)

b. Nilikha ng Dios ang kalangitan bilang “mga
tanda” upang magsilbi ng layunin ng
pagpapahayag ng Kanyang kadakilaan.  Ang
“mga tanda” ay nangangahulugang “nakaukit,
isang marka, isang pagtuturo, isang lagda.”

(1) Isa sa mga bagay na ipinapahayag ng “mga
tanda” na pangunahing layunin ay turuan
tayo patungkol sa kaluwalhatian ng Dios.

(2) Halimbawa, matatanaw natin ang mga
bituin, bilang marka ng Dios, isang
pagtuturo, isang lagda ng Dios.
(a) Iniukit ng Dios ang Kanyang lagda sa

bawat bituin, galaxy, super nova,
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signature onto every star,
galaxy, super nova, red giant,
or dwarf star.

(b) When we study them,  we are
ultimately reading the
unerasable signature of God
which declares that He is the
creator, owner of all these
things and the only God to be
glorified.

(3) You and I may understand very
little about astronomy, yet by faith
we understand and can read the
signature of the Creator upon
every one of His creatures in
firmament above.

II.  Their God-Given Duties
A. God made these creatures to be His servants

as lightbearers.
1. Because God had already created the light

on the first day, it was not until the 4th day
that God gave to the lightbearers the task
to shine forth with  light.
a. Stars and sun generate light for the

earth.
(1) The light from the Sun travels to

the earth in about 8 minutes.
(2) That light possesses the necessary

power from God to serve the life of
the plants, animals, and man.

b. At night, God gave the moon the task
of also shining its light into the night.

2. On 4th day God fixed the origin of the light
in the innumerable lightbearers.

B. These God gave the duty to divide between
the day & bthe w the night (vs 14).
1. Day and night did not start on the 4th day.

a. God had already made that division
between day and night.

b. That division already begun on the 1st

day shows that the days upon earth in
Gen 1 are 24 hour periods.

2. However, on the 4th day that God gave the
duty of making the difference between day
and night to one of His creatures.
a. Beforehand, God had done it in His

providence by His own power. 
(1) Upon the earth there was day and

then there was night.
(2) On the mornings of each day, the

light began to appear and the
shadows retreated again.

b. Now, that task was given to the sun
and the moon.
(1) When the sun rises, the day

begins. When the sun sets, the day

higanteng pulang bituin, o maliit na
bituin.

(b) Kapag ating pag-aaralan sila, ating
binabasa ang di-mabuburang lagda ng
Dios na nagpapahayag na Siya ang
Manlilikha, ang may-ari ng lahat ng mga
bagay at ang Dios na tanging dapat
luwalhatiiin.

(3) Maaaring malliit lang ang ating kaunawaan
patungkol sa astronomy, subalit dahil sa
pananampalataya ating nauunawaan at
mababasa ang lagda ng Manlilikha sa bawat
isa Niyang mga nilalang sa himpapawid.

II. Ang Ibinigay na Tungkulin sa Kanila ng Dios
A. Nilikha ng Dios ang mga nilalang na ito upang Kanyang

maging mga lingkod, bilang tagapagdala ng liwanag.    
1. Kahit pa nalikha na ng Dios ang liwanag sa unang

araw, sa ika-4 na araw lamang binigyan ng Dios ang
tagapagdala ng liwanag ng tungkulin upang maging
ilaw na nagliliwanag.
a. Ang mga bituin at araw ay nagbibigay ng

liwanag para sa mundo.
(1) Ang ilaw na buhat sa Araw ay naglalakbay sa

mundo ng halos 8 minuto.
(2) Tinataglay ng ilaw ang kinakailangang lakas

mula sa Dios upang magsilbi sa buhay ng
mga halaman, mga hayop, at tao.

b. Sa gabi, binigyan din ng tungkulin ng Dios ang
buwan na magliwanag sa gabi.

2. Sa ika-4 na araw ipinirmi ng Dios ang pinagmumulan
ng liwanag sa di-mabibilang na tagapagdala ng
liwanag.

B. Binigyan ng Dios ng tungkulin ang mga ito upang
maghati sa pagitan ng araw at ng gabi (v.14)
1. Ang araw at gabi ay hindi nagsimula noong ika-4 na

araw.
a. Nilikha na ng Dios ang hati sa pagitan ng araw at

gabi.
b. Ang hating ito ay nagpasimula sa unang araw na

nagpapakita na ang mga araw sa mundo sa Gen
1 ay may habang 24 oras.

2. Gayon man, sa ika-4 na araw ang Dios ay nagbigay
ng tungkulin upang magbigay ng kaibahan sa
pagitan ng araw at gabi sa isa sa mga nilalang.
a. Bago pa man, ginawa na ito ng Dios sa Kanyang

probidensya dahil sa Kanyang kapangyarihan.
(1) May araw at pagkatapos ay gabi sa mundo.
(2) Tuwing umaga sa bawat araw, ang liwanag

ay nagpapasimulang magpakita at ang anino
ay muling magbabalik.

b. Ngayon, ang tungkulin ay naibigay sa araw at sa
buwan.
(1) Kapag ang araw ay sumisikat, ang araw na

iyun ay nagpapasimula.  Kapag ang araw ay
lumulubog, ang araw na iyun ay nagtatapos,
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ends, and the night begins.
(2) The moon is given its prominent

position in the night sky when
night comes.

 
C. In vs 16, God gave to the sun and the moon

the purpose to govern the earth.
1. This does not mean what the evil of

astrology teaches.
a. The astrologists foolishly teach that the

lightbearers rule our lives.
(1) Each person is influenced by the

arrangement of the sun, moon,
and stars above.

(2) various astrological signs. That
means that the constellation &
stars associated with your birth
date had the greatest gravitational
influence upon you.

(3) The result of this is that you must
regulate your decisions and
activities in life based upon how
the stars line up in your life.

(4) To help decide what you may or
may not do in a day, you must
consult with the horoscope in the
local, daily newspaper.

b. That is absolute foolishness
(1) The lightbearers were not given

the power to rule men like God’s
providence does.  The idea of
astrology that the stars do rule us
leads to idolatry and many pagan
superstitions.

(2) We are not ruled by the stars, but
by the God of providence in Whom
we must place our firm trust.

2. The creation is governed by the sun and
the moon.
a. The sun during the day has the rule

over the earth.
(1) It gives light upon the plants so

that they can grow.
(2) It gives warmth upon the earth so

that man can live upon the earth.
(3) The sun controls the atmosphere;

governing the winds and the
moisture in the atmosphere.

(4) The sun has the greater power in
ruling over the day.

b. The Moon has also a rule over the
earth, but a lesser rule.
(1) It has its own power upon the

earth, causing the tides of the
oceans to ebb and flow twice a
day.

(2) Nevertheless, it merely reflects the
light of the sun upon the earth.

at ang gabi ay nagpapasimula.
(2) Ang buwan ay binigyan ng isang

prominenteng lugar sa himpapawid kapag
dumarating ang gabi.

C. Sa talatang 16, nagbigay ang Dios ng araw at ng buwan
sa layuning pangasiwaan ang mundo.
1. Hindi ito nangangahulugan sa kasamaan ng

pagtuturo ng astrolohiya,
a. Ang mga manghuhula ay nagtuturo ng

kahangalan na ang mga tagapaghatid ng liwanag
ang nasusunod sa ating mga buhay.
(1) May impluwensyang dulot sa bawat tao ang

ayos ng araw, buwan, at ng mga bituin sa
itaas.

(2) Iba’t ibang mga tanda ng astrolohiya.  Ibig
sabihin na ang ayos ng mga bituin ay may
kinalaman sa araw ng iyong kapanganakan
ay may malakas na impluwensya ng gravity
sa iyo.

(3) Ang resulta nito, dapat mong isaayos ang
iyong mga desisyon at mga gawain sa buhay
ayon sa hanay ng mga bituin sa iyong
buhay.

(4) Upang matulungan ka na magpasya kung
dapat o hindi sa araw na iyun, dapat mong
alamin ang iyong horoscope sa local na
pahayagan.

b. Ito ay tiyak na kalokohan.
(1) Ang mga tagapagdala ng liwanag ay hindi

binigyan ng kapangyarihan upang masunod
sa mga tao na gaya sa ginagawa ng
probidensya ng Dios.  Ang kaisipan ng mga
bumabasa ng mga bituin ay  ang
maghahatid sa atin sa dios-diosan at
maraming mga paganong pamahiin.

(2) Hindi tayo pinangungunahan ng mga bituin,
kundi dahil sa probidensya ng Dios na sa
Kanya natin ilagay ang matibay na
pagtitiwala.

2. Ang sangnilikha ay pinapamahalaan ng araw at ng
buwan.
a. Ang araw tuwing umaga ang namamahala sa

buong mundo.
(1) ito ay nagbibigay ng liwanag sa mga

halaman upang sila ay tumubo.
(2) Ito ay nagbibigay ng init sa mundo upang

ang tao ay mabuhay sa mundo.
(3) Ang araw ang sumusupil sa atmospera;

pinangangasiwaan ang mga hangin at
hamog sa atmospera.

(4) Ang araw ang may malaking kapangyarihan
na namamahala sa buong araw.

b. Ang Buwan ay namamahala din sa buong
mundo, subalit mas maliit na pamamahala.
(1) Ito ay may sariling lakas sa mundo, na

dahilan ng pagtaas ng tubig sa karagatan at
sa daloy nito dalawang beses sa isang araw.

(2) Kaya naman, ito ay umaaninag ng liwanag
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D. God gave the lightbearers the purpose to
govern the “seasons.”
1. God gave the sun and moon and stars for

the measurement of time.
a. God made time in the beginning.
b. On the 4th day, God created time

keepers in the heavens above.
(1) The sun, moon, stars, and planets

move about in their orbits at
predictable intervals so that they
serve the measurement of days,
weeks, months, and years.

(2) This serves the purpose of
regulating our daily lives.

2. And, after the Fall and the Flood, the
lightbearers and the heavenly bodies serve
to regulate the 4 seasons of the year.
a. It is not until Genesis 8:22 where God

speaks of the 4 seasons with  which we
are familiar:  “seedtime and harvest,
and cold and heat, and summer and
winter, and day and night shall not
cease.”

b. However, already on the 4th  day, the
sun & moon and earth were created
with the ability also at God’s Word to
regulate the seasons which we have
today and the seasons that were in
existence before the Flood.
(1) These determine when we plant

and when we harvest.
(2) The degree of the angel of the sun

affects in the maple trees when
they will begin to turn red and
orange.

(3) The angle of the sun and position
of the moon affects the migration
of the birds from the north to
warmer climates.

(4) The change of the tides by the
moon’s power affect the feeding
times of the fish in the sea.

3. This shows clearly that although the moon
is 240,000 miles from the earth and the
sun 93,000,000 miles from the earth, there
is yet a relationship est by God to show the
marvelous unity, the undefinable
complexity, in a the marvels harmony of all
the heavenly creatures.  That declares the
glory of our Incomprehensible,
Incomparable, Transcendent, & Almighty
God!

III.  Their Spiritual Significance
A. The lightbearers of the 4th day reflect to us the

glory of Jehovah, our Cov’t God.

sa araw patungo sa mundo.

D. Binigyan ng Dios ang mga tagapaghatid ng liwanag ng
layunin na pangasiwaan ang “mga kapanahunan.” 
1. Ibinigay ng Dios ang araw at buwan para sukatin

ang oras.
a. Nilikha ng Dios ang oras sa pasimula.
b. Sa ika-4 na araw, nilikha ng Dios ang

tagapagtala ng oras sa kalangitan.
(1) Ang araw, buwan, mga bituin, at mga

planeta ay gumagalaw sa kanilang pag-ikot
sa tamang pagitan upang sa gayon ay
magsilbi silang panukat ng mga araw, linggo,
mga buwan, at taon.

(2) Ito ay nagsisilbing layunin na pamahalaan
ang ating pang araw-araw na pamumuhay.

2. At matapos ang Pagkahulog sa kasalanan at ng
Pagbaha, ang mga tagapaghatid ng liwanag at ang
mga bagay sa langit ang namahala ng ika-4 na
kapanahunan ng taon.
a. Ito ay hindi ganito hanggang sa Genesis 8:22

kung saan ang Dios ay nagsasalita ng ika-4 na
kapanahunan na kung saan ay pamilyar sa atin: 
“paghahasik at pag-aani, ang tag-init at
taglamig, ang araw at gabi ay hindi hihinto.”

b. Gayon man, sa ika-4 na araw, ang araw at
buwan at mundo ay nilikha na may kakayahan
din sa  Salita ng Dios na pamahalaan ang
kapanahunan na mayroon tayo ngayon at ang
kapanahunan na umiiral bago ang Pagbaha.
(1) Natitiyak nito kapag tayo ay nagtatanim at

kapag tayo ay umaani.
(2) Ang digri ng anggulo ng araw ay

nakakaapekto sa mga puno ng mapol kapag
sila ay nagpapasimulang maging pula at
kulay dalandan.

(3) Ang anggulo ng araw at ayon ng buwan ay
nakakaapekto sa paglalakbay ng mga ibon
mula sa hilaga patungo sa mainit na klima.

(4) Ang pagbabago ng lalim ng dagat dahil sa
lakas ng buwan ay nakakaapekto ng pagkain
ng mga isda sa dagat.

3. Ito ay nagpapakita kung gaano kalinaw na kahit pa
ang buwan ay may layong 240,000 milya mula sa
mundo at ang araw ay 93,000,000 milya sa mundo,
meron pa rin ugnayang itinatag ang Dios upang
ipakita ang kahanga-hangang kaisahan, ang di-
mauunawaang kaguluhan, sa  kaisahan ng lahat ng
nasa langit na mga nilalang.  Iyan ay nagpapahayag
ng kaluwalhatian ng ating di-maaarok, walang
katulad, na Makapangkarihang Dios!

III. Ang Kanilang Kahalagahang Espiritual
A. Ang mga tagapahatid ng liwanag ng ika-4 na araw ay

lumalarawan sa atin ng kaluwalhatian ni Jehovah, na ang
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1. The Sun declares the great care of our
Covenant God. (Psalm 84:11)
a. Do you doubt and wonder about the

faithful care of Jehovah over you and
His Church?

b. He declares: “I Jehovah God am a sun
and shield;  I will give grace & glory:
no good thing will I withhold from
them that walk uprightly.”

2. To His covenant promise, God is ever
faithful. This what the moon declares in
Psalm 89:37, “It shall be est forever as the
moon, and as a faithful witness in heaven.”
a. God has given us the moon which

bears the signature of God, which the
believer reads as, “I AM THAT I AM!”

b. Though we sin against Him and though
God just chastize us for our sins and
though God had to punish them in
Christ, God declares in Psalm 89:33-
34   “nevertheless, my lovingkindness
will I not utterly take from Him, nor
suffer my faithfulness to fail.  My
covenant will I not break, nor alter the
thing that is gone out of my lips.”

B. The stars remind the believer to Christ.
1. That the stars do this is taught in several

places in the Bible.
a. Wicked Balaam spoke of Christ as “the

Star out of Jacob.” (Num  24:17)
b. Christ is declared to be the Sun of

Righteousness (Malachi 4:2). 
c. Zechariah rejoiced in Luke 1:78 that

the Dayspring from on high had come
since His forerunner had been born. 
(Literally, Dayspring means “the Rising
Sun”) 

d. God made that special star to appeaat
the birth of Christ.

e. He is the Daystar Who arises in our
hearts (II Peter 2:19) 

f. Revelation 22:16, Christ says, “I
am... the Bright and Morning Star.”

2. In the fulness of time, the Sun of
Righteousness appeared.
a. In the darkness and in that night the

faithful rejoiced to see His glory.
b. He walked the way of the darkness of

the curse until He was forsaken on the
cross.

c. He arose on the 1st  day of the week in

ating Dios ng Tipanan.
1. Ang Araw ay naghahayag ng dakilang pangangalaga

ng ating Dios ng Tipan. (Mga Awit 84:11)
a. Ikaw ba ay may alinlangan at nag-iisip tungkol

sa matapat na pangangalaga sa iyo ni Jehovah
ay ng Kanyang iglesia?

b. Kanyang ipinahahayag:  “Ako ang Dios na si
Jehovah ako ay araw at sanggalang;  Magbibigay
Ako ng biyaya at kaluwalhatian;  walang
mabuting bagay Akong pipigilin sa kanila na
lumalakad ng matuwid.”

2. Sa Kanyang pangakong Tipan, ang Dios ay palaging
tapat.  Ito ang ipinahahayag ng buwan sa Mga Awit
89:37,  “Gaya ng buwan, ito ay matatag
magpakailanman, at tapat ang saksi sa kalangitan.”
a. Ibinigay ng Dios sa atin ng buwan na nagdadala

ng lagda ng Dios, na nababasa ng
mananampalataya na,  “AKO’Y AKO NGA!”

b. Kahit tayo ay nagkakasala laban sa Kanya at
kahit pinaparusahan tayo ng Dios dahil sa ating
mga kasalanan at kahit kailangan parusahan sila
ng Dios kay Cristo, ipinahahayag sa Mga Awit
89:33 -34  “Nguni't ang aking kagandahang-loob
ay hindi ko lubos na aalisin sa kaniya, ni akin
mang titiisin na ang pagtatapat ko'y magkulang. 
Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang
babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga
labi.”

B. Ang mga bituin ay nagpapaalala sa mananampalataya
kay Cristo.
1. Na ang ginagawang ito ng mga bituin ay itinuro sa

ilang mga bahagi ng Biblia.
a. Ang masamang si Balaam ay nagsabi tungkol kay

Cristo na “bituin sa Jacob.” (Mga Bilang 24:17)
b. Si Cristo ay ipinahayag na magiging Araw ng

Katuwiran (Malakias 4:2)
c. Si Zacarias ay nagalak sa Lucas 1:78 na ang

pagbubukang liwaway buhat sa itaas ay sumilay
sa atin dahil ang nauna sa Kanya ay
ipinanganak.  (sa literal, ang Bukang liwayway ay
nangangahulugang “ang “Papasikat na Araw”)

d. Ginawa ng Dios na ang natatanging bituin ay
mapakita sa kapanganakan ni Cristo.

e. Siya ang Tala sa umaga na Siyang nabubuhay sa
ating mga puso (II Pedro 2:19)

f. Sa Apocalipsis 22:16, sinasabi ni Cristo,  “Ako…
ang Maningning na Tala sa umaga.”

2. Sa katapusan ng panahon, ang Araw ng Katuwiran
ay napakita.
a. Sa kadiliman at sa gabing iyun ang tapat ay

nagalak na makita ang Kanyang kaluwalhatian.
b. Siya ay lumakad sa daan ng kadiliman ng sumpa

hanggang sa Siya ay iwanan sa krus.
c. Siya ay nagbangon sa ika-1 unang araw ng

linggo sa kaluwalhatian, tagumpay, at
imortalidad.

3. Ang Araw na ito ng Katuwiran ay nagliliwanag, sa
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glory, victory, and immortality
3. This Sun of Righteousness shines in the

hearts of His people.
a. He is death to the unrighteous, but

salvation to His elect by grace alone.
b. When the rays of the Sun shine in us

irresistibly by His Spirit, the Sun of
righteousness has dawned in our
hearts and we become children of the
Light.

C. The stars are a picture of the children of light.
1. The Stars picture the elect of God’s

Covenant.
a. They are a picture of the number of

that seed of the covenant.
b. They picture the origin and the  cause

of our life in God’s covenant of life and
light.
(1) The Stars did not shine with their

own light which they generated.
(a) Light did not begin to shine on

day 4.
(b) The stars were given the light

which had already previously
existed, and that gift of the
light was God’s sovereign free
gift to them without their will
and work.

(c) God freely gave them duty and
power of generating light.

(2) Is that not the same for us, the
new creation of God in Christ
Jesus?
(a) Christ is the Light who is

Eternally the Light.
(b) When we are reg by the Spirit

of Christ, Christ the Light is
given to us and Christ within us
begins to shine.
i) The Light which we bear

from the moment of our
reg until now never has
had and never will have its
origin, reason, and cause
to any degree whatsoever
within us.

ii) The Light with which we
shine in this dark night of
sin is and forever remains
the Light of Christ.

(c) Ther4, our duty and privilege
to be lightbearers in the new
creation of God’s covenant is
the divine work and free, sov
gift of our Father of Light by
His grace alone.

2. The Stars picture our comfort in God’s
covenant.

puso ng Kanyang bayan.
a. Siya ay patay sa mga masasama, pero kaligtasan

sa Kanyang hinirang dahil lamang sa biyaya.
b. Kapag ang sinag ng Araw ay di mapigilang

sumikat sa atin dahil sa Kanyang Espiritu, ang
Araw ng Katuwiran ay sumisikat sa ating mga
puso at tayo ay nagiging mga anak ng Liwanag.

C. Ang mga bituin ay isang larawan ng mga anak ng
liwanag.
1. Ang mga Bituin ay naglalarawan sa hinirang ng Dios

ng Tipanan.
a. Sila ang larawan ng bilang ng binhi ng tipan.
b. Kanilang inilalarawan ang pinagmulan at ang

dahilan ng ating buhay sa tipan ng Dios ng
buhay at liwanag.
(1) Ang mga Bituin ay hindi nagliliwanag ayon sa

kanilang sariling liwanag na kanilang
inilalabas.
(a) Ang liwanag ay hindi nagpasimulang

magliwanag sa ika-4 na araw.
(b) Ang mga bituin ay binigyan ng liwanag

na nauna ng umiral, at ang kaloob na
iyan sa liwanag ng soberanong Dios ay
malayang kaloob sa kanila ng wala ang
kalooban at gawa nila.

(c) Malayang ibinigay ng Dios sa kanila ang
tungkulin at lakas na nagpapaliwanag.

(2) Hindi ba’t ito ay katulad natin, ang bagong
sangnilikha ng Dios kay Cristo Jesus?
(a) Si Cristo ang liwanag na Siyang walang

hanggang ilaw.
(b) Kapag tayo ay ipinanganak na muli ng

Espiritu ni Cristo, ibinigay na sa atin ang
Liwanag ni Cristo at si Cristo na nasa
atin ay magpapasimulang magliwanag.
i) Ang Liwanag na ating dala mula pa

sa muling kapanganakan hanggang
ngayon na wala pa sa atin noon at
walang pinagmulan, dahilan, sa
anomang bagay sa atin.

ii) Ang Liwanag na ating pinaliliwanag
sa madilim na gabi ng kasalanan ay
walang hanggang mananatili sa
liwanag ni Cristo.

(c) Kaya nga, ang ating tungkulin at
pagkakataon na maging tagapagdala ng
liwanag sa bagong sangnilikha ng Dios
ng tipan ay ang banal na gawain at
malayang kaloob ng ating Ama ng
Liwanag dahil lamang sa biyaya.

2. Ang mga Bituin ay larawan ng ating kaginhawahan
sa Dios ng tipan.
a. Ang hinirang ay tinawag upang magliwanag sa

gitna ng kadiliman.
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a. The elect are called to shine in the
midst of darkness.
(1) The life through which we pass is a

dark night.
(2) It is a life of sin and death, and it is

filled with many afflictions and
trials.

b. Yet, there is the sure hope that the
night shall soon be gone.
(1) The Daystar is about to dawn.
(2) The Light of that Sun of

righteousness even shine in the
signs of His coming.

(3) Unto that day, God shall preserve
us by His sov grace, just as He
continues to preserve the stars in
the vast & seemingly endless space
& darkness of outer space.

(4) He shall preserve us unto the day
when we shall shine forth as the
sun in the Kingdom of our Father.
(Matt 13:43)

D. As Christ made the new creation so shall He
make the new.
1. Not only shall we all be changed into our

glorious and immortal bodies. But, the
creation shall shine with glory of the Sun of
Righteousness, the Lord Jesus Christ and
the church of Christ shall reflect the Light
of Sun of righteousness and forever declare
the great faithfulness of our covenant God.

2. And, never forget, as with the old so with
the new, He shall create the new heavens
and earth in a moment, in the twinkling of
an eye because the perfection of His
covenant of Light & glory in which God
shall be all in all. 

(1) Ang buhay na ating dinadaanan ay gabing
madilim.

(2) Ang buhay ng kasalanan at kamatayan, at
puno ng maraming mga kahirapan at
pagsubok.

b. Gayunman, mayroon tayong tiyak na pag-asa na
ang gabi ay tiyak na lilipas.
(1) Ang Tala sa umaga ay sisikat na.
(2) Ang Liwanag ng Araw ng Katuwiran  na iyan

ay magliliwanag sa mga tanda ng Kanyang
pagdating.

(3) Sa araw na iyun, iingatan tayo ng Dios sa
pamamagitan ng Kanyang biyayang
nagliligtas, habang Kanyang ipinagpapatuloy
na ingatan ang mga bituin sa karamihan at
sa tila walang katapusang kalawakan at
kadiliman sa labas ng kalawakan.

(4) Kanyang iingatan tayo hanggang sa araw na
kapag tayo ay magliliwanag na gaya sa araw
sa Kaharian ng ating Ama.  (Mateo 13:43)

D. Gaya ng paglikha ni Cristo ng bagong sangnilikha ay
gayon din ang gagawin Niyang bago.
1. Hindi lamang tayo babaguhin sa ating kaluwalhatian

at katawang imortal.  Kundi, ang sangnilikha ay
magliliwanag na may kaluwalhatian ng Araw ng
Katuwiran, ang Panginoong Jesu Cristo at ang iglesia
ni Cristo ay magiging kalarawan ng Liwanag ng Araw
ng katuwiran at walang hanggang ipahahayag ang
dakilang katapatan ng ating Dios ng tipan.

2. At, huwag nating kalilimutan, gaya ng sa luma ay
gayon din sa bago, gagawin Niya ang bagong mga
langit at lupa sa sandali, sa isang kisap ng mata dahil
ang kaganapan ng Kanyang tipan ng Liwanag at
kaluwalhatian ay palaging nasa Dios.  AMEN.


