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All of Grace Protestant Reformed Fellowship Gabaldon, Nueva Ecija 22 April 2012

Genesis 1:20-25

Introduction
A. God is Jehovah of hosts.

1. God is the God of many hosts, or armies, of
angels and many creatures.

2. Genesis 2:1 reminds us that “Jehovah of
Hosts” is also the God of the hosts of his
earthly creation such as the animals that God
created.
a. Because even the animals are part of the

armies or hosts of God, they are ready to
obey His commands and to do what God
wills.

b. Every day God directs the armies of the
animals upon the earth to the final goal of
His counsel and purpose in history at the
end of time.

3. Today, we will hear God’s Word about the
armies of God in the creation which He made
on the fifth and sixth days of creation.

B. Our text also says something about God’s work
and our salvation.
1. It is true that we will hear God’s Word today

about the history of what God made.
2. Nevertheless, in our text we will earn more

about Jehovah as He works all things together
for the purpose of His Gospel in Jesus Christ.
a. The creatures of the fifth and sixth days of

creation have something to teach us about
our salvation in Jesus Christ.

b. The hosts of God in the air, the land and
the sea will show us something about the
Gospel of our Lord Jesus Christ which we
must believe unto our salvation.

“The Hosts which God Created in the Air, the Land,
and the Sea”
I.  Their Wondrous Creation

A. What living creatures did God make on the 5th and
early on the 6th days?
1.  On the fifth day, God created the living

creatures of the seas.
a. God made the great animals of the sea,

such as great whales.
b. God made many types of fish:  sharks,

dolphins, all the many families of fish.
c. God made squid, jellyfish, and starfish.
d. God made swimming animals that are so

small, that they can only be seen with a
microscope.

Panimula
A. Ang Dios ang Jehovah ng mga hukbo.

1. Ang Dios ng maraming mga hukbo, ng mga kawal,
ng mga anghel, at marami pang mga nilalang.

2. Ipinapaalala sa atin ng Genesis 2:1 na ang “Jehovah
ng mga Hukbo” ay siya ring Dios ng mga hukbo ng
kanyang nilalang sa lupa gaya ng mga hayop na
nilalang ng Dios.
a. Dahil kahit ang mga hayop man ay mga kawal o

mga hukbo ng Dios, sila ay handang sumunod sa
Kanyang mga kautusan at gawin kung ano ang
kalooban ng Dios.

b. Araw-araw pinapangasiwaan ng Dios ang mga
hukbo ng mga hayop sa lupa tungo sa huling
layunin ng Kanyang kalooban at layunin sa
kasaysayan sa wakas ng panahon.

3. Ngayon, ating maririnig ang Salita ng Dios patungkol
sa mga hukbo ng Dios sa paglikha na ginawa Niya sa
ika-lima at ika-anim na mga araw ng paglikha.

B. Sinasabi rin ng ating sitas ang tungkol sa gawa ng Dios
at ating kaligtasan.
1. Tunay na ating maririnig ang Salita ng Dios ngayon

tungkol sa kasaysayan ng ginawa ng Dios.
2. Gayunman, sa ating sitas ating matutuhan ang

tungkol kay Jehovah sa Kanyang paggawa sa lahat
ng mga bagay para sa layunin ng Kanyang
Ebanghelyo ni Jesu Cristo.
a. Ang mga nilalang sa ika-lima at ika-anim na araw

ng paglikha ay may bagay na itinuturo sa atin
patungkol sa ating kaligtasan kay Jesu Cristo.

b. Ang mga hukbo ng Dios sa himpapawid, sa lupa
at sa dagat ay nagpapakita sa atin ng bagay na
patungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong
Jesu Cristo na dapat nating sampalatayanan para
sa ating kaligtasan.

“Ang Mga Hukbo na Nilalang ng Dios sa Himpapawid, sa
Lupa, at sa Dagat”
I. Ang Kahanga-hanga nilang nilikha

A. Anong may buhay ang nilalang ng Dios sa ika-5 at sa
unang ika-6 na mga araw?
1. Sa ika-limang araw, nilalang ng Dios ang mga buhay

na nilalang sa mga dagat.
a. Lumikha ang Dios ng malalaking mga hayop sa

dagat, gaya ng mga malalaking balyena.
b. Lumikha ang Dios ng maraming uri ng mga isda: 

mga pating, dolpin, lahat ng mga uri ng pamilya
ng isda.

c. Lumikha ang Dios ng mga salabay, at starfish.
d. Lumikha ang Dios ng mga hayop na lumalangoy

na napakaliliit, na makikita mo lang sa
pamamagitan ng microscope.  

e. Nang sabihin ng Dios na,  ôHayaang bumukal
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e. When God said, “Let the waters bring
forth abundantly the moving creature that
hath life,” so it was.  The sea was full of
many living animals.

2. Then, God made birds that could fly above the
earth in the open firmament of heaven. (Vs
20b)
a. God made many many, many kinds of

birds:  chicken, emu, sparrow, eagle.
b. Suddenly, the sky was filled with birds and

the suddenly the silence in the creation
was filled with the singing of many
beautiful birds.

c. God made many other flying animals: flies,
insects, butterflies, dragonflies.

3. On the 6th day, God created the animals that
lived on the land.
a. God said, “Let the earth bring forth the

living creature after his kind, cattle, and
creeping thing, and beast of the earth
after his kind.”
(1) God made the cattle, sheep, goats,

dog, deer, horses, rabbits, lions,
zebras, elephants, giraffes, creatures
huge and small.

(2) God created a large variety of small
living creatures which crawled on the
ground:  ant, gecko, spider, scorpion,
and many more.

b. Because of what God made, suddenly the
land was filled with the movement,
activity, and the sounds of many different
animals.

c. Although God did not make all the
varieties of dog and cats and other
animals today, God did make all of the
original dog or cat from which today we
have all the many kinds of dogs and cats.

B. How did God make all these creatures?
1. Some teach today that God made all things by

the process of evolution, and it may seem that
the words of the text even teach this.
a. We find this in 2 places.

(1) vs 20 “Let the waters bring forth
abundantly the moving creature... and
the fowl ...”

(2) vs 24, “Let the earth bring forth the
living creature...”

b. Did the water and the earth in various
stages produce and become fish, birds,
and land animals?  No.

2. We believe that God created the living
creatures Himself directly.
a. The text does not teach that the water or

land made the fish, birds, and animals.

(1) Listen to the literal translation from

mula sa tubig ang maraming nilalang na may
buhay,ö ito nga ang nangyari.  Ang dagat ay
napuno ng maraming mga buhay na hayop.

2. Pagkatapos, nilalang ng Dios ang mga ibon na
makakalipad sa itaas ng lupa sa nakabukas na
himpapawid ng langit (v. 20b)
a. Ang Dios ay lumalang ng napakaraming mga uri

ng ibon:  manok, emu, maya, agila.
b. Bigla na lang, ang langit ay napuno ng mga ibon

at biglang ang tahimik na nilalang ay napuno ng
huni ng napakaraming magagandang mga ibon.

c. Lumalang ang Dios ng napakaraming mga
lumilipad na hayop:  mga langaw, insekto,
paru-paro, tutubi.

3. Sa ika-6 na araw, nilalang ng Dios ang mga hayop
na nabubuhay sa lupa.
a. Sinabi ng Dios, “Magkaroon ang lupa ng mga

buhay na nilalang, ayon sa kanya-kanyang uri:
ng mga hayop at mga nilalang na gumagapang,
at ng maiilap na hayop sa lupa ayon sa
kanya-kanyang uri.”
(1) Nilalang ng Dios ang baka, tupa, kambing,

aso, usa, mga kabayo, mga kuneho, mga
leon, zebra, elepante, mga giraffes, mga
nilalang na malalaki at maliliit.

(2) Lumalang ang Dios ng maraming ibaÆt
ibang maliliit na nilalang na gumagapang sa
lupa:  langgam, tuko, gagamba, alakdan, at
marami pang iba.

b. Dahil sa ginawa ng Dios, biglang ang lupa ay
napuno ng mga gumagalaw, ng pagkilos, at ng
mga tunog ng ibaÆt ibang mga hayop.

c. Kahit pa hindi ang Dios ang gumawa ng ibaÆt
ibang uri ng aso at mga pusa at iba pang mga
hayop ngayon, ang Dios pa rin ang lumalang ng
mga unang aso at pusa na ngayon ay maraming
uri ng mga ito.

B. Paano ginawa ng Dios ang mga nilalang na ito?
1. Itinuturo ng ilan ngayon na ang Dios ang lumalang

sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng proseso
ng evolution (pagbabago), at tila ang mga salita sa
teksto ay nagtuturo ng ganito.
a. Mababasa natin ito sa 2 talata.

(1) v. 20 “Hayaang bumukal mula sa tubig ang
maraming nilalang na may buhayà at ang
ibonà”

(2) v. 24, “Magkaroon ang lupa ng mga buhay
na nilalangà”

b. Ang tubig at lupa ba sa pagdaan ng ibaÆt ibang
estado ay naging isda, mga ibon, at hayop sa
lupa?  Hindi.

2. Naniniwala tayo na nilalang mismo ng Dios sa
Kanyang sarili ang mga buhay na nilalang.
a. Hindi itinuturo sa sitas na ito na ang tubig o lupa

ang gumawa ng isda, mga ibon, at mga hayop.
(1) Pakinggan mo ang literal na salin mula sa

wikang Hebreo patungkol sa sinabi ng Dios.
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the Hebrew language about what God
said.
(a) “Let the waters swarm with

swarms of living creatures.”
(b) “And birds let fly upon the earth,

upon the face of the firmament.”
(c) “Let the earth cause to bring forth

the living creatures after their
kind.”

(2) The living creatures did not evolve
from the earth itself.
(a) It is true that one will find the

same elements and minerals in
fish, birds, and animals that you
find in the earth or in the waters
of the sea.

(b) But, that does not mean that the
living creatures received their life
from the land or the sea.  

(c) We believe God took material
from the ground, molded them,
and then gave each animal its
body, form, purpose, and then its
life.

(d) The air, land, and  sea were like
wombs in which God fashioned in
a moment all these creatures, and
they came forth with beauty and
life.

b. These animals and birds and fish received
their life directly from God: “and God
said.”  God made the fish, birds, and
animals by His Word.
(1) God said “whale,” and there were

many whales, male and female, in the
sea.

(2) God said “eagle,” and the eagles, male
and female, flew high in the air.

(3) God said “lion,” and the there were
lions, male and female, on the earth.

c. When God spoke, “it was so.” 
(1) What God said, was what God made. 
(2) God said all of the names of the

animals at once, and they were at
once created.

(3) And, this work of God did not take
millions of years, but this work of God
took place very quickly on the fifth
and sixth days.

d. God made the fish, birds, and animals
mature and able to live.
(1) God did not create the animals as

babies, but as adult fish, birds, and
animals.

(2) As a result, the birds sang in the
morning of their creation; the whales

(a) “Hayaang ang tubig ay kuyugan ng
magkakalumpong buhay na nilalang.”

(b) “At ang mga ibon ay hayaang makalipad
sa lupa, sa ibabaw ng himpapawid.”

(c) “Hayaang ang lupa ay makapaghatid ng
buhay na nilalang ayon sa kanilang uri.”

(2) Ang mga buhay na nilalang ay hindi
nagbagong-anyo mula sa lupa.
(a) Totoo na makakatagpo tayo ng katulad

na sangkap ng mga elemento at mineral
sa isda, mga ibon, at mga hayop sa lupa
o sa tubig.

(b) Pero, hindi ibig sabihin nito na ang
buhay na mga nilalang ay tumanggap
lang ng buhay mula sa lupa o sa dagat.

(c) Naniniwala tayo na kinuha ng Dios ang
materyal mula sa lupa, hinugisan sila, at
pagkatapos ay binigyan ang bawat
hayop ng katawan nito, anyo, layunin, at
pagkatapos ay ang buhay.

(d) Ang himpapawid, lupa, at dagat ay gaya
sa sinapupunan na inanyuan ng Dios sa
lahat ng mga nilikhang ito, at sila’y
lumabas na magaganda at buhay.

b. Ang mga hayop at mga ibon at isdang ito ay
tumanggap ng buhay mula sa Dios: “at sinabi
ng Dios.”  Ang Dios ang lumalang ng isda, mga
ibon, at mga hayop sa pamamagitan ng Kanyang
Salita.
(1) Sinabi ng Dios, “balyena,” at nagkaroon ng

maraming mga balyena, lalaki at babae, sa
dagat.

(2) Sinabi ng Dios, “agila,” at ang mga agila,
lalaki at babae ay nagliparan sa himpapawid.

(3) Sinabi ng Dios, “leon,” at nagkaroon ng mga
leon, lalaki at babae sa lupa.

c. Nang sabihin ng Dios, “at ito ay nangyari.” 
(1) Kung ano ang sinabi ng Dios, ay siyang

ginawa ng Dios.
(2) Sinabi ng Dios ang mga pangalan ng mga

hayop ng minsan lang, at sila ay nilalang
Dios ng minsan lang.

(3) At, ang gawang ito ng Dios ay hindi inabot
ng milyun-milyong mga taon, pero ang
gawang ito ng Dios ay nangyari ng
napakabilis sa ika-lima at ika-anim na mga
araw.

d. Nilalang ng Dios ang isda, mga ibon, at mga
hayop na matatanda na at may kakayahan ng
mabuhay.
(1) Hindi nilalang ng Dios ang mga hayop na

bata, kundi matatandang isda, mga ibon, at
mga hayop.

(2) Ang resulta, ang mga ibon ay umawit sa
umaga ng paglikha; ang mga balyena at 
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and fish played in the sea in praise to
God, and all of the land animals
moved on the face of the earth.

3. How do the fish, birds, and animals live still
today? 
a. Some teach that fish, birds, and animals

live by instinct.  Is that correct?
(1) Does instinct make birds migrate great

distances from the Philippines to Asia?
(2) Does instinct make the homing pigeon

to find its home?
(3) Does instinct make the caterpillar

become a butterfly?

b. We believe that the fish, birds, and
animals live and do amazing things not
because of instinct but because of the
Word and providence of God today. 
(Psalm 29)
(1) Psalm 29 says that the voice of God

makes His creatures live in the earth.
(2) The voice of God today moves each

creature according its nature.
(a) When we see the birds and

butterflies ly in the air, the fish
swim in the sea, and the animals
run on the earth, the voice of
Jehovah does this.

(b) Every day, God takes care of His
creatures, and they obey His
voice.

II. Their Important Characteristics
A. They as “living souls” continue to speak of God.

1.  That the living creatures are “living souls”
means that they are distinct from the plant
world.
a. The plant world had its own life which was

not affected by death yet.  The plants
served to beautify the creation and serve
to be the food for the living creatures and
for man.

b. However, the plant life was attached to
the earth or motionless in the water.
(1) The plant life could not fly, walk,

swim, sing, or make noise.
(2) The plants were not given the

freedom which God gave to the birds,
fish, and animals.

c. Furthermore, the birds, fish, and animals
had a certain consciousness of life.
(1) The animals had the 5 senses with

which to see, hear, smell, touch, and
taste.

(2) In fact, some of the birds, fish, and

isda at naglaro sa dagat sa pagpupuri sa
Dios, at kasama ang lahat ng mga hayop na
gumagalaw sa ibabaw ng lupa.

3. Paanong nabubuhay pa rin hanggang ngayon, ang
isda, mga ibon, at mga hayop?
a. Itinuturo ng ilan na ang isda, mga ibon, at mga

hayop ay nabubuhay sa kanilang instinct o likas
na ugali.  Tama ba ito?
(1) Ang likas ba na ugali ng mga ibon ba ang

nagpapalakbay sa malalayong distansya
mula sa Pilipinas patungong Asia?

(2) Ang likas na ugali ba ng kalapati ang dahilan
kaya siya nakakauwi sa kanyang tahanan?

(3) Ang likas na ugali ba ng higad ang dahilan
kaya ito nagiging paru-paro?

b. Naniniwala tayo na ang isda, mga ibon, at mga
hayop ay nabuhay at nakakagawa ng mga bagay
na kamangha-mangha hindi dahil sa likas na
ugali kundi dahil sa Salita at probidensya ng Dios
ngayon.  (Mga Awit 29).
(1) Sinasabi ng Mga Awit 29 na ang tinig ng Dios

ang lumalang sa lahat ng Kanyang nilalang
sa lupa.

(2) Ang tinig ng Dios ngayon ang nagpapakilos
sa bawat nilalang ayon sa kalikasan nito.
(a) Kapag nakikita natin ang mga ibon at

paru-paro na lumilipad sa hangin, ang
isda na lumalangoy sa dagat, at mga
hayop na tumatakbo sa lupa, ang tinig ni
Jehovah ang may gawa nito.

(b) Araw-araw, pinapangalagaan ng Dios
ang Kanyang nilalang, at sumusunod sila
sa Kanyang tinig.

II. Ang mahalaga nilang mga Katangian
A. Sila, bilang “mga buhay na kaluluwa” ay

nagpapatuloy sa pagsasalita sa Dios.
1. Na ang ibig sabihin ng mga buhay na nilalang ay

ômga buhay na kaluluwaö ay nangangahulugang sila
ay iba mula sa pananim sa daigdig.
a. Ang pananim sa daigdig ay may buhay sa sarili

nito na hindi pa na-aapektuhan ng kamatayan. 
Ang mga halaman ay ay nagsilbing kagandahan
sa sangnilikha at nagsilbing pagkain para sa mga
buhay na nilalang at para sa tao.

b. Gayunman, ang halamanan ay naka-ugnay sa
lupa o sa tubig na di-gumagalaw.
(1) Ang halaman ay hindi makakalipad,

makakalakad, makakalangoy, makakaawit, o
makakagawa ng ingay.

(2) Ang mga halaman ay hindi binigyan ng
kalayaan na gaya sa ibinigay ng Dios sa mga
ibon, isda, at mga hayop.

c. Bukod pa dito, ang mga ibon, isda, at mga
hayop ay may kamalayan sa buhay.
(1) Ang mga hayop ay may 5 pandama na

magagawang makakita, makarinig,
makaamoy, makahawak, at makalasa.
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animals have senses even more
powerful than man.

2. Yet, although the birds, fish, and animals are
called living souls, they do not have a soul like
man.
a. They do not have a soul as a man does.

(1) In Lev 17:11, Moses taught Israel that
“the life of the flesh (of the animal) is
in the blood.”

(2) The animal does not have a soul that
lives after death, but when an animal
dies it cease to exist.

(3) Because they do not have a human
soul, the animals were not created in
the image of God, could not speak to
God as man, nor did they keep the
commandments of God.

b. Although there are some similarities
between the animals and man, yet the
birds, fish, and land animals have a
different life than man does.

c. We believe that man has a soul which
makes him not another animal, but
another special act of God.

B. God made the birds, fish, and animals to develop
“after their kind.” 
1. The animals were made to have baby

offspring.
a. So that they could do that, God blessed

them.
(1) God did not give to the animals His

grace which is what happens to us
when God blesses His elect in Christ.

(2) God giave to them His word by which
they could have the life and power to
have baby fish, birds, and animals.

(3) God did that so that the earth could
be filled with birds, fish, and animals.

b. This word of God continues to give the
birds, fish, and animals the power to have
babies.
(1) Why do the birds, fish, and animals

continue to multiply today? Instinct?
(2) The Reformer John Calvin said about

God’s blessing of the living creatures
that this Word of God’s blessing “was
infused into their nature, and has
taken root, and constantly bears fruit.”

(3) Even today and until Jesus comes
again, the birds, fish, and animals will
multiply because God blessed them
with the ability to do that.

2. When the living creatures multiply, God said

(2) Sa katunayan, ang ilan sa mga ibon, isda, at
mga hayop ay may pandama na higit pa
malakas kaysa sa tao.

2. Gayunman, kahit pa ang mga ibon, isda, at mga
hayop ay tinawag na buhay na mga kaluluwa, sila ay
walang kaluluwa na tulad sa tao.
a. Sila ay walang kaluluwa na gaya sa meron ang

tao.
(1) Sa Levitico 17:11, itinuro ni Moses sa Israel

na “buhay ng isang laman (ng hayop) ay
nasa dugo.”

(2) Ang hayop ay walang kaluluwa na
mabubuhay pagkatapos ng kamatayan,
kundi kapag namatay ang isang hayop, hindi
na ito iiral pa.

(3) Dahil wala silang kaluluwa na gaya sa tao,
ang mga hayop ay hindi nilalang sa wangis
ng Dios, hindi nakakapagsalita sa Dios bilang
tao, o kahit pa ang sumunod sa mga
kautusan ng Dios.

b. Kahit may ilang pagkakahawig sa pagitan ng
mga hayop at tao, ang mga ibon, isda, at mga
hayop ay may kakaibang buhay kumpara sa tao.

c. Tayo ay naniniwala na ang tao ay may kaluluwa
kaya hindi siya gaya sa hayop, kundi isang
natatanging gawa ng Dios.

B. Nilalang ng Dios ang mga ibon, isda, at mga hayop
upang lumago “ayon sa kanilang uri.”   
1. Ang mga hayop ay nilalang upang magpala-anakin.

a. Para magawa nila iyan, pinagpala sila ng Dios.
(1) Hindi nagbigay ang Dios ng Kanyang biyaya

sa mga hayop na gaya sa nangyayari sa atin
kapag pinagpapala tayo ng Dios na Kanyang
hinirang kay Cristo.

(2) Binigyan sila ng Dios ng salita para
magkaroon sila ng buhay at lakas upang
magkaroon ng batang isda, mga ibon, at
mga hayop.

(3) Ginawa ito ng Dios upang ang lupa ay
mapuno ng mga ibon, isda, at mga hayop.

b. Ang salitang ito ng Dios ay nagpapatuloy upang
makapagbigay sa mga ibon, isda, at mga hayop
ng kakayahang magkaroon ng mga anak.
(1) Bakit ang mga ibon, isda, at mga hayop ay

nagpapatuloy na dumarami ngayon?  Dahil
ba sa likas na ugali?

(2) Ang Repormador na si John Calvin ay
nagsabi tungkol sa pagpapala ng Dios sa
mga buhay na nilalang na ang Salitang ito
ng pagpapala ng Dios ôay inilagay sa
kanilang kalikasan, at naka-ugat, at patuloy
na nagbubunga.ö

(3) Kahit ngayon at hanggang sa muling
dumating si Jesus, ang mga ibon, isda, at
mga hayop at magpaparami dahil pinagpala
sila ng Dios ng kakayahang gawin iyan.

2. Nang ang mga buhay na nilalang ay lumago, sinabi
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that they would multiply after their kind.
(This is mentioned 7 times!)
a. What does this mean?

(1) The dog did not produce a donkey.
The cat did not produce a camel.  The
sparrow did not bring forth baby frogs
or chickens.

(2) The birds, fish, and land animals
brought forth offspring “after their
kind.” 
(a) The birds produced baby birds

that looked like their parents.
(b) The birds, fish, and land animals

brought forth babies in families.  
b. God created in the air, the land, and the

sea families of birds, fish, and land
animals who could bring forth offspring
within their families.
(1) Even today, God has made the

animals able to bring forth after their
kind.

(2) The chicken brings forth more
chickens, but not goats.  The dog
brings forth has puppies, and not
sheep.  The tilapia na isda brings forth
more tilapia, and not sharks.

C. When God created this tremendous diversity, God
them in a great unity.
1. We see this unity among the living creatures

in the overlap that God made among them.
a. Here are some examples.

(1) Some birds can dive and swim in the
water.

(2) Turtles lives on land to lay their eggs,
but spend the majority of their time in
the sea.

(3) The bat looks like a mouse, but flies
like a bird.

b. This reveals among the creatures a
beautiful creaturely friendship.
(1) God did not make the birds, fish, and

animals to be kept separate and
isolated from each other.

(2) Instead, God created them all to live
together in their own sphere of land,
air, or sea, and yet to interact with
each other in their spheres.

c. This reflects the glory of God.
(1) In God’s life as the Triune God, the

Father, the Son, and the Holy Spirit
are different, but not separated. 

(2) The Three Persons are different, but
They live together in the perfect
harmony of the life of God.

(3) God reflects His covenant life in the
creation of the living creatures which

ng Dios na sila ay magpalago ayon sa kanilang uri. 
(Ito ay binanggit ng maka-7 ulit!)
a. Ano ibig sabihin nito?

(1) Ang aso ay hindi magkaka-anak ng isang
bisiro.  Ang pusa ay hindi magkaka-anak ng
isang kamelyo.  Ang maya ay hindi
magkaka-anak ng mga batang palaka o mga
manok.

(2) Ang mga ibon, isda, at mga hayop sa lupa ay
nagka-anak “ayon sa kanilang uri.”
(a) Ang mga ibon ay nagkaka-anak ng mga

inakay na katulad sa kanilang mga
magulang.

(b) Ang mga ibon, isda, at mga hayop sa
lupa ay nagkaka-anak ayon sa kanilang 
mga pamilya.

b. Ang Dios ay lumalang sa himpapawid, sa lupa, at
sa dagat ng mga pamilya ng mga ibon, isda, at
mga hayop sa lupa na magkaka-anak sa loob ng
kanilang mga pamilya.
(1) Kahit ngayon, ginawa ng Dios na ang mga

hayop ay magka-anak ayon sa kanilang
kauri.

(2) Ang mga manok ay nagkaka-anak ng mga
manok, pero hindi mga kambing.  Ang aso
ay nagkaka-anak ng mga tuta, at hindi tupa. 
Ang isdang tilapia ay nagkaka-anak ng
tilapia, at hindi mga pating.

C. Nang lalangin ng Dios ang magkakaiba, ginawa ito ng
Dios na malaking kaisahan.
1. Makikita natin ang kaisahang ito sa mga buhay na

nilalang sa ginawa ng Dios sa kanila.
a. Narito ang ilang mga halimbawa.

(1) May ilang mga ibon ang nakakasisid at
nakakalangoy sa tubig.

(2) Ang mga pagong ay nabubuhay sa lupa para
mangitlog, pero inilalaan ang malaking
bahagi ng buhay nila sa dagat.

(3) Ang paniki ay parang daga, pero nakakalipad
na gaya ng ibon.

b. Ito ay nagpapahayag sa mga nilalang ng
kagandahan ng pagkakaibigan ng sangnilikha.
(1) Hindi ginawa ng Dios na ang mga ibon, isda,

at mga hayop na magkakahiwalay na
namumuhay sa isa’t isa.

(2) Sa halip, nilalang sila ng Dios na
magkakasama ayon sa tirahang lupa,
hangin, o dagat, at nakikisalamuha sa bawat
isa sa kanilang nasasakupan.

c. Ito ay naglalarawan sa kaluwalhatian ng Dios.
(1) Sa buhay ng Dios bilang Dios na Trinidad,

ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay
magkakaiba, pero hindi magkakahiwalay.

(2) Ang Tatlong Persona ay magkakaiba, pero
Sila ay magkakasama sa ganap na kaisahan
ng buhay ng Dios.

(3) Ang Dios ay naglalarawan ng Kanyang tipan
sa sangnilikha ng buhay na nilalang na
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are both different and also made to
live together as friends.

(4) Just as God is the Family God, so God
made His creatures in families and to
have the families of all the different
creatures to live and work together to
praise the living God.

2. Their unity was a unity of life.
a. Remember, there was no death in the

creation on 5th & 6th days.
(1) All the living creatures ate from the

plants.
(2) They lived together in perfect

harmony without fighting and death.
(3) The lion and the sheep could play

together and lie down together.
b. God created His creation a unity of life

which all of the creatures received from
the hand of God.

III. Their Spiritual Purpose
A. Their most important purpose was and is to serve

the glory of our God.
1. Quite obviously, the living creatures declare

the excellency of God’s wisdom and power.
a. The greatness of God is seen in the

creation of the birds. 
b. People make the study of birds, fish, and

animals their life work, and even after
many years of study, they still admit that
they do not know even half of what there
is to know about God’s animals, birds, and
fish.

2. When we see the hosts of God in the land, air,
and sea, we confess by faith to God:  “How
great Thou art!”

B. The living creatures to serve to point us to
Christ and the Gospel.
1. There are many examples of this.

a. The Holy Spirit is pictured in the Bible by
the dove.

b. A whale was used to swallow Jonah and
serve as a picture of Christ’s death and
resurrection.

c. The lion was made to be a picture of the
Lion of the Tribe of Judah, which is Christ.

d. The goat was used by God to be a picture
of Jesus death on the cross, where Jesus
died as our scape-goat.

e. Christ is the Lamb of God which is the 
perfect atonement for all our sin and Who
is coming again to deliver His church but
also coming in His wrath to destroy His
enemies.

kapwa magkakaiba at ginawa rin
magkakasamang magkakaibigan.

(4) Si Jesus bilang Dios sa Pamilya ng Dios, kaya
nilikha ng Dios ang Kanyang sangnilikha na
mga pamilya at may mga pamilya sa lahat
ng iba’t ibang uri ng sangnilikha upang
mabuhay at gumawang magkakasama na
purihin ang Dios na buhay.  

2. Ang kanilang kaisahan ay ang kaisahan sa buhay.
a. Tandaan mo, walang kamatayan sa paglikha sa

ika-5 at ika-6 na mga araw.
(1) Lahat ng mga buhay na nilalang ay

kumakain mula sa halaman.
(2) Namumuhay sila ng magkakasama sa ganap

na kaisahan ng walang pag-aaway at
kamatayan.

(3) Ang leon at tupa ay nakakapaglaro ng
magkasama at magkakasamang nahihiga.

b. Nilalang ng Dios ang Kanyang nilikha ng
kaisahan ng buhay na kung saan ang buong
sangnilikha ay tumanggap mula sa kamay ng
Dios.

III. Ang kanilang espiritual na layunin
A. Ang kanilang pinakamahalagang layunin ay ang

maglingkod sa kaluwalhatian ng ating Dios.  
1. Maliwanag, na ang buhay na mga nilalang ay

nagpapahayag ng karunungan at kapangyarihan ng
Dios.
a. Ang kadakilaan ng Dios ay makikita sa paglalang

ng mga ibon.
b. Gumagawa ng pag-aaral ang mga tao sa mga

ibon, isda, at mga hayop, at kahit sa maraming
mga taon ng pag-aaral, inaamin nila na hindi pa
rin nila nalalaman, kahit ang kalahati nang
nariyan na tungkol sa mga hayop, ibon, at isda
ng Dios.

2. Kapag ating nakikita ang mga hukbo ng Dios sa lupa,
himpapawid, at dagat, ating ipinahahayag sa
pamamagitan ng pananampalataya sa Dios na: 
“Dakila Ka!”

B. Ang paglilingkod ng mga nilalang ay nagbibigay-diin sa
atin kay Cristo at sa Ebanghelyo.  
1. Napakaraming halimbawa para dito.

a. Ang Espiritu Santo ay inilarawan sa Biblia bilang
kalapati.

b. Ang balyena ay ginamit upang lunukin si Jonas
at magsilbing larawan ng kamatayan at muling
pagkabuhay ni Cristo.

c. Ang leon ay ginawang larawan ng Leon sa
Angkan ni Juda, na siyang si Cristo.

d. Ang kambing ay ginamit ng Dios na maging
larawan ng kamatayan ni Jesus sa krus, kung
saan si Jesus ay namatay bilang ating
scape-goat o kinasangkapan.

e. Si Cristo ang Kordero ng Dios na ganap para
takpan ang lahat ng ating kasalanan at Siyang
muling darating upang palayain ang iglesia at sa
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2. God made the living creatures of the fifth and
sixth days with a view to the death and
resurrection of Christ.
a. Christ made these creatures in Genesis 1.
b. Christ governs all of the animals of the

armies of Jehovah in His creation.
c. He does that now towards the goal of that

great day when the birds, fish, and
animals shall also be present in the new
creation in which the church shall live
forever.

d. In the beginning, Christ created His army
to serve the glory of God and the
revelation of His work as our Lord and
Savior.

C. While we wonder whether Christ can save us from
our sin and apply to us the benefits of His death
on the cross, Christ uses these animals to assure
us of God’s gracious and daily care for us.
1. Christ told us that the Father cares for the

sparrows of His creation.
a. The little sparrows are insignificant birds,

but still Jehovah knows them all by name.
b. And, He feeds each bird in His providence

by many different means.
2. Since God cares for those tiny little birds and

all of the other fish, birds, and animals s in His
hosts of the creation, shall He not take care of
you, whom He has redeemed with the blood
of Christ?
a. He promises to us everlasting life as His

dear children in Jesus Christ, through His
atoning death.
(1) He loves His own in Christ from

eternity.
(2) He so loves the world of His

redemption that He sent His only
begotten Son to die for His people,
who are the people that shall believe
in Him.

(3) His people believe in Him because by
His Holy Spirit He works faith in them,
cares for them, and blesses them.

b. Now, do you think that the Captain of
Jehovah’s Hosts and Jehovah Himself will
forget and forsake His church on the
earth?  Shall He forget you?
(1) You do. I do. We fret. Worry. Trust in

ourselves. 
(2) The truth is since Jehovah so cares for

the sparrows, will He not also care for

darating din na poot Niya upang wasakin ang
Kanyang mga kaaway.

2. Ang paglalang ng Dios sa buhay na mga nilalang sa
ika-lima at ika-anim na araw ay nakatuon sa
kamatayan at pagkabuhay na muli ni Cristo.
a. Ang Dios ang lumalang ng mga nilalalang na ito

sa Genesis 1.
b. Pinamamahalaan ni Cristo ang mga hayop na

hukbo ni Jehovah sa Kanyang paglikha.
c. Ginawa Niya ito ngayon sa layunin ng dakilang

araw kapag ang mga ibon, isda, mga hayop na
nandoon din sa bagong sangnilikha na dito
maninirahan ang iglesia magpakailanman.

d. Sa pasimula, nilalang ng Dios ang Kanyang
hukbo upang maglingkod sa kaluwalhatian ng
Dios at sa pahayag ng Kanyang gawa bilang
ating Panginoon at Tagapagligtas.

C. abang Habang tayo ay namamangha kung tayo ba ay
maililigtas ni Cristo sa ating kasalanan at isagawa sa
ating ang pakinabang ng Kanyang kamatayan sa krus,
ginagamit ni Cristo ang mga hayop na ito upang tiyakin
sa atin ang mapagbiyaya at pang araw-araw na
pangangalaga sa atin ni Cristo.
1. Sinabi sa atin ni Cristo ang pangangalaga ng Ama sa

mga maya na Kanyang nilikha.
a. Ang maliliit na maya ay hindi pansining ibon,

pero nalalaman ni Jehovah ang lahat ng kanilang
mga pangalan.

b. At, pinapakain Niya ang bawat isang ibon sa
Kanyang probidensya sa ibaÆt ibang paraan.

2. Dahil ang Dios ay nangangalaga sa mga maliliit na
ibong ito at sa lahat ng iba pang isda, mga ibon, at
mga hayop na Kanyang hukbo sa sangnilikha, hindi
ka kaya Niya alagaan din, ikaw na Kanyang tinubos
ng dugo ni Cristo?
a. Kanyang ipinangako sa atin ang walang

hanggang buhay bilang minamahal Niyang mga
anak kay Jesu Cristo, sa pamamagitan ng
Kanyang kamatayan.
(1) Minamahal Niya ang Kanya kay Cristo mula

sa walang pasimula.
(2) Minamahal Niya ang sanlibutan na Kanyang

tinubos na ipinadala Niya ang Kanyang
nag-iisang Anak upang mamatay para sa
Kanyang bayan, mga tao na sasampalataya
sa Kanya.

(3) Ang Kanyang bayan ay sumasampalataya sa
Kanya dahil sa Kanyang Espiritu Santo, Siya
ay gumagawa ng pananampalataya sa
kanila, nangangalaga sa kanila, at nagpapala
sa kanila.

b. Ngayon, sa palagay mo ba ang Kapitan ng mga
hukbo ni Jehovah at ni Jehovah mismo ay
makakalimot at iiwanan ang Kanyang iglesia sa
lupa?  Iiwanan ka kaya Niya?
(1) Ganito ang ginawa mo.  Nagmamaktol. 

Nagtitiwala sa ating mga sarili.
(2) Ang katotohanan, dahil si Jehovah ang
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His church? YES!
(a) “Fear ye not therefore, ye are of

more value than many sparrows.”
(Matt 10:31)

(b) When trouble and affliction come,
the Lord shall sustain you.  

(c) Deut 32:11, “As an eagle stirreth
up her nest, fluttereth over her
young, spreadeth abroad her
wings, taketh them, beareth them
on her wings; So the LORD alone
shall lead you.”

c. Therefore, you must believe this promise
of God!  
(1) We must repent of our unbelief and

repent of our failure to trust in Him
alone and repent of our sins of
trusting in ourselves or other things
for salvation, true happiness, and
hope in life.

(2) Trust in Him alone, like God’s armies
of birds, fish, and animals do.

(3) Trust in Christ alone for all of your
forgiveness, and all of the blessings
that you need. 

(4) Trust in Him always for strength for
your work each day. 

(5) Believe that the Lord has forgiven
your sins for Jesus sake alone and
that for Jesus sake He will bless you
all the days of your life.

d. Look to Him alone for strength to be
faithful each day to Him.  “They that wait
upon the LORD shall renew their strength,
they shall mount up with wings as eagles;
they shall run, and not be weary; and they
shall walk, & not faith.” (Isa 40:31) AMEN

nangangalaga sa mga maya, hindi kaya Siya
rin ang mangangalaga sa Kanyang iglesia? 
OO!
(a) “Huwag kayong matakot; kayo ay higit

na mahalaga kaysa maraming maya.” 
(Mateo 10:31)

(b) Kapag ang kahirapan ay dumating, ang
Panginoon ang magkakaloob sa iyo.

(c) Deut. 32:11, “Parang agila na kumikilos
ng kaniyang pugad, Na pumapagaspas
sa kaniyang mga inakay, Kaniyang
ibinubuka ang kaniyang mga pakpak,
kaniyang kinukuha, Kaniyang dinadala sa
ibabaw ng kaniyang mga pakpak:  Ang
Panginoon na mag-isa ang pumatnubay
sa kaniya, At walang ibang dios na
kasama siya.”

c. Kaya nga, dapat mong sampalatayanan ang
pangakong ito ng Dios!
(1) Dapat nating pagsisihan ang ating kawalang

pananalig at pagsisihan ang ating kabiguang
magtiwala sa Kanya at pagsisihan ang ating
mga kasalanan ng pagtitiwala sa  sarili o sa
ibang mga bagay para sa kaligtasan, sa
tunay na kasiyahan, at sa pag-asa sa buhay.

(2) Magtiwala lamang sa Kanya, gaya ng
ginagawa ng mga hukbo ng Dios na mga
ibon, isda, at mga hayop.   

(3) Magtiwala lamang kay Cristo para sa lahat
ng iyong kapatawaran, at sa lahat ng mga
pagpapala na kailangan mo.

(4) Magtiwala lamang sa Kanya palagi para sa
kalakasan ng paggawa sa bawat araw.

(5) Sumampalataya na pinatawad ka ng
Panginoon sa iyong mga kasalanan dahil
lamang kay Jesus at alang-alang kay Jesus
Kanyang pagpapalain ka sa lahat ng
kaarawan ng iyong buhay.

d. Tumingin lamang sa Kanya para sa kalakasang
matapat sa bawat araw.  “Silang naghihintay sa
Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila’y
papailanglang na may pakpak na parang mga
agila, sila’y tatakbo at hindi mapapagod, sila’y
lalakad, at hindi manghihina.”  (Isaias 40:31) 
AMEN.


