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All of Grace Protestant Reformed Fellowship Gabaldon, Nueva Ecija 27 November 2011

Genesis 1:6-8

6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.

7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the

firmament: and it was so.

8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.

Introduction Genesis 1:6-8

A. The repetition of the words, “And God said”

is necessary.

1. The creation always depends on what God

says.  Psalm 29 reminded us that the voice

of the Creator God gives existence and life

to every creature.

2. And, this repetition emphasizes again that

God created on the 2  day by the Wordnd

and Breath of His Mouth.  

a. He did not create by means of

evolution, which is to say falsely that

creation was made by the word, will,

and power of the creature.

b. Instead, we learn again that God

created by His Word, His will, and His

power.

B. “And God said” are words that also teach us

that the text was spoken by God Himself

because only God knows what He said on the

second day.

1. Some people say that text is not

historically true.

a. The record of what happened on the

2nd day is not scientifically accurate,

but the story of Genesis was actually

borrowed by Moses from Egyptian

history books as a teaching device

when Moses wrote down Genesis.

b. Some argue that because Moses was

the author of Genesis 1, what Moses

wrote may not be historically exact.

c. Therefore, some argue that we may

believe what evolution teaches about

the origin of the heavens and the

earth.

2. Yet, we read:  “And God said.”

a. What is written there is not a lie:  God

really did speak at the dawn of the 2nd

day.

b. What Moses wrote down in verse 6 is

exactly what God said because God

told Moses what He said and the Bible

is God’s Word.

c. Therefore, we must believe that our

text is the errorless and perfect Word 

of God.

Panimula Genesis 1:6-8

A.  Ang pag-uulit ng mga salitang, “At sinabi ng Diyos” ay
mahalaga. 
1. Ang sangnilikha ay palaging naka-depende sa kung ano ang

sasabihin ng Diyos.  Ipinapaalala sa atin ng Mga Awit 29 na
ang tinig ng Diyos na Manlilikha ay nagbibigay ng pag-iral at
buhay sa bawat nilalang.

2. At, ang pag-uulit na ito ay muling nagbibigay diin na
lumikha  ang Diyos sa ikalawang araw sa pamamagitan ng
Salita at Hininga ng Kanyang Bibig.
a. Hindi Siya lumalang na mula sa ebolusyon, na nagsasabi

ng kasinungalingan na ang sangnilikha ay ginawa sa
pamamagitan ng salita, kalooban, at kapangyarihan ng
nilalang.

b. Sa halip, ating natutuhang muli na lumalang ang Diyos
sa pamamagitan ng Kanyang Salita, Kanyang kalooban,
at Kanyang kapangyarihan.

B. “At sinabi ng Diyos” ay mga salitang nagtuturo din sa atin na
ang talata ay nagsasalita sa pamamagitan ng Diyos sa Kanyang
sarili dahil tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang
Kanyang sinabi sa ikalawang araw.
1. May ilang tao na nagsasabi na ang teksto ay hindi tunay sa

kasaysayan.
a. Ang talaan nang nangyari sa ikalawang araw ay hindi

tugma sa siyensya, bagkus ang kuwento ng Genesis ay
hiniram lamang ni Moses mula sa mga aklat ng
kasaysayan ng Ehipto bilang isang kasangkapan sa
pagtuturo nang isulat ni Moses ang Genesis.

b. Ang katwiran ng iba dahil si Moses ang sumulat ng
Genesis 1, anoman ang naisulat ni Moses ay hindi
marahil tugma sa kasaysayan.

c. Kaya naman, ang katwiran ng iba na dapat nating
paniwalaan ang itinututo ng ebolusyon tungkol sa
pinagmulan ng mga langit at ng mundo.

2. Gayonman ating mababasa:  “At sinabi ng Diyos.”
a. Anomang naisulat dito ay hindi kasinungalingan;  Ang

Diyos ay tunay ngang nagsalita nang madaling araw ng
ikalawang araw.

b. Ang naisulat ni Moses sa talatang 6 ay ang mismong
sinabi ng Diyos dahil sinabi ng Diyos kay Moses kung
ano ang Kanyang sinabi at ang Biblia ay Salita ng Diyos.

c. Kaya naman, dapat tayong maniwala na ang ating
teksto ay walang pagkakamali at ganap na Salita ng
Diyos.
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(1) Yes, it is a very difficult challenge

to understand what God made on

the 2  day, but still we mustnd

believe what God says here.

(2) We must believe that because

what God said on the 2  day wasnd

spoken by God for your salvation

in our Lord Jesus Christ, Who is

now seated in a place high above

the firmament, at God’s right hand

in heaven.

“Let There Be A Firmament!”

I. The Wonders Done on the Second Day

A.  And God said, “Let there be a firmament!”

1. That firmament is the place which extends

outwards from the surface of the earth

above and all around the earth.

a. That expanse above the earth is

literally a thing which God stretched

out.

(1) “Firmament” literally means “to

beat out” or “to spread out.”

(2) God took the substance of the sky

above the earth and stretched it

out far above the earth in order to

make the sky.

b. What God did is mentioned in several

places in the Bible.

(1) Job 37:18, “Hast Thou with Him

(God) spread out the sky, which is

strong and as a molten looking

glass?”

(2) Psalm 104:2, “Who coverest

Thyself with light as with a

garment: Who stretchest out the

heavens like a curtain.”

(3) Isa 40:22, “It is He that sitteth

upon the circle of the earth, and

the inhabitants thereof are as

grasshoppers; that stretcheth out

the heavens as a curtain, and

spreadeth them out as a tent to

dwell in.”

(4) Later also in Genesis, the Lord

speaks again of the firmament.

(a) On the 4  day, God made theth

stars, sun, and moon in their

specific places in the

firmament to give light upon

the earth and to govern the

seasons and times of earth.

(b) On the 5  day, God made theth

fish in the waters of the earth,

& then made birds to fly in the

open firmament of heaven

above the earth.

c. This firmament which God made He

called “heaven.”

(1) Literally, that word heaven is

(1) Oo, ito ay napakahirap na hamon upang
maunawaan kung ano ang ginawa ng Diyos sa
ikalawang araw, subalit dapat pa rin tayong
maniwala kung ano ang sinasabi ng Diyos dito.

(2) Dapat tayong maniwala na dahil sa kung ano ang
sinabi ng Diyos sa ikalawang araw ay isinalita ng
Diyos para sa iyong kaligtasan sa ating Panginoong
Jesu Cristo, na Siyang nakaupo sa mataas na lugar
ng kalawakan, sa kanang kamay ng Diyos sa langit.

“Magkaroon ng Isang Kalawakan!”
II. Ang Hiwagang Ginawa sa Ikalawang Araw

A. At sinabi ng Diyos, “Magkaroon ng isang kalawakan!”
1. Ang kalawakang ito ay ang lugar na umaabot sa labas mula

sa ibabaw ng mundo at sa paligid ng buong mundo.
a. Ang lawak nito sa ibabaw ng mundo ay literal na iniunat

ng Diyos.
(1) Ang “Kalawakan” ay may kahulugang “ilatag.”
(2) Kinuha ng Diyos ang sangkap ng himpapawid sa

ibabaw ng mundo at iniunat ito ng malayong
malayo sa mundo upang makalikha ng himpapawid.

b. Ang ginawa ng Diyos ay binaggit ng makailang ulit sa
Biblia.
(1) Job 37:18, “Mailalatag mo ba na kasama niya (ang

Diyos) ang langit, na matibay na gaya ng isang
salaming binubo?”

(2) Mga Awit 104:2, “Na siyang nagbabalot sa iyo ng
liwanag na parang bihisan; na siyang nag-uunat ng
mga langit na parang tabing.”

(3) Isa. 40:22, “Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa,
at ang mga nananahan doon ay parang mga balang;
siyang naglaladlad ng langit na parang tabing, at
inilaladlad na parang tolda upang tahanan.”

(4) Sa hulihan din ng Genesis, ang Panginoon ay
nagsasalitang muli tungkol sa kalawakan.
(a) Sa ikaapat na araw, nilalang ng Diyos ang mga

bituin, araw, at buwan sa kanilang
kinalalagyang lugar sa kalawakan upang
magbigay liwanag sa mundo at upang
pangasiwaan ang mga kapanuhanan at mga
oras ng mundo.

(b) Sa ikalimang araw, nilalang ng Diyos ang isda sa
mga katubigan ng mundo, at pagkatapos
nilalang ang mga ibon upang makalipad sa
malawak na kalawakan ng langit sa ibabaw ng
mundo.

c. Ang kalawakang ito na nilalang ng Diyos ay tinawag
Niyang “langit.”
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made up of 2 words which in the

Hebrew mean “waters” and

“above, or high.”

(2) God called the firmament, which

He made above the earth, the the

place of the high waters, Heaven.

d. This helps know what this firmament

is.

(1) The firmament is the open sky

above the earth and over our

heads.

(a) Where the birds fly and the

eagles soar over our heads.

(b) That blue atmospheric dome

that stretches over our heads.

(2) Through the firmament we can

see the heavens beyond of the

planets, stars, comets, galaxies,

and many other heavenly

creatures of God.

2. The purpose of the firmament was to

divide the waters below from the waters

above.

a. This means that the original earth was

a very watery creation.

(1) This watery-ness of the creation is

indicated later when we learn that

the Lord watered the plants and

trees of the earth by causing

every day a cool mist to come up

from the earth. (Genesis 2:6)

(2) The Lord had already installed His

divinely made irrigation system

before plants were made on the

3  day.rd

(3) This was necessary because in the

original creation there was no

rain.

b. And, there were waters above.

(1) The atmosphere above the earth

was not nothing, but an

atmosphere, which appeared to

be surrounded by water.

(2) That made it possible for there to

be clouds in the skies today and

after the Flood.

B. What God did was an important work.

1. This creation of the firmament was a work

of arrangement.

a. Just as we arrange our furniture in our

house, so God arranged the house of

His creation by first creating positions

in the creation.

(1) God made an above and a below.

(2) God made places for things to go

on the earth and for creatures to

go in the heavens.

b. And, God established the earth as the

(1) Na ang ibig sabihin, ang salitang langit ay gawa sa
dalawang mga salita na ang ibig sabihin sa Hebreo
“katubigan” at “kataasan, o mataas.”

(2) Tinawag ng Diyos ang kalawakan, na Kanyang
nilalang sa ibabaw ng mundo na, ang lugar ng
mataas na katubigan, ang Langit.

d. Ito ay makakatulong na malaman kung ano ang
kalawakang ito.
(1) Ang kalawakan ay ang malawak na himpapawid sa

ibabaw ng mundo at sa ibabaw ng ating mga ulo.
(a) Kung saan ang mga ibon ay lumilipad at ang

mga agila na pumapailanglang sa ating mga
ulunan.

(b) Ang asul na nakapalibot na nakaunat sa ating
mga ulunan.

(2) Sa pamamagitan ng kalawakan ating makikita ang
mga langit na higit pa sa mga planeta, mga bituin,
mga kometa, mga galaktika, at marami pang
makalangit na nilalang ng Diyos.

2. Ang layunin ng kalawakan upang hatiin ang mga katubigan
sa ibaba mula sa tubig sa itaas.
a. Ibig sabihin nito na ang orihinal na mundo ay isang

matubig na sangnilikha.
(1) Ang pagka-matubig ng sangnilikha na naitala sa

hulihan nang ating matutuhan na tinubigan ng
Panginoon ang mga halaman at mga puno ng
mundo upang maging malamig sa bawat araw mula
sa mundo. (Genesis 2:6)

(2) Inilagay na ng Panginoon sa Kanyang maka-Diyos na
sistemang irigasyon bago pa man likhain ang mga
halaman sa ikatlong araw.

(3) Ito ay mahalaga dahil sa orihinal na sangnilikha ay
walang ulan.

b. At, mayroong mga katubigan sa itaas.
(1) Ang atmospera sa ibabaw ng mundo ay may laman,

na ang larawan nito ay napapalibutan ng tubig.
(2) Kaya posible na may mga ulap sa himpapwid

ngayon at matapos ang Pagbaha.

B. Ang ginawa ng Diyos ay isang mahalagang gawain.
1. Ang pagkakalikha sa kalawakan ay isang gawa ng

pagsasaayos.
a. Tulad sa pagsasaayos natin ng ating mga kasangkapan

sa bahay, ay gayon din isinaayos ng Diyos ang bahay ng
Kanyang nilikha sa pamamagitan ng paglikha muna ng
mga posisyon sa sangnilikha.
(1) Ang Diyos ay lumalang ng ibabaw at ilalim.
(2) Ang Diyos ay lumalang ng mga bagay na mapupunta

sa mundo at para sa mga nilikhang mapupunta ng
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center of the universe and the focus of

all His labors.  And the center of the

earth, of course, would be Paradise

and, later, Adam and Eve.

2. What God did on the 2  day was a worknd

of preparation.

a. God made things on the 2  day whichnd

prepared for the creatures that would

follow.

(1) God made an atmosphere for the

animals and birds to breathe.

(2) God made a place for the sun,

moon, and stars to go from which

to shine on the earth.

(3) God made a way to water the

plants.

b. This shows that God is a very orderly

and wise God.

(1) God did not make plants first and

then a way to water the plants. 

God did not make anmials and

birds and then a day later make

for them air to breathe.

(2) God made all things ready so that

when the plants and animals were

created, they had a perfect home

in which to live and they had all

the food, water, and air to breathe

which they needed to live.

II.  The Glory Revealed Therein

A.   Psalm 19:1 tells us that this work of God in

making the firmament showed God’s

“handiwork.”

1. The work of the 2   day revealed thend

great power of God’s Hand.

a. God’s Hand is His Sovereign Almighty

Power.

b. God’s Hand did the tremendous work

of the 2  day.nd

(1) God’s hand of great power

stretched out the firmament like

we would beat and stretch out

some dough on a breadboard.

(2) God instantly measured the

distance He had to bring those

waters.

(3) God instantly stretched those

waters to the limits God had set. 

c. God’s Hand did that work without

becoming tired.  God did it all the

work of the 2  day, plus all the othernd

days, with just His Hand, according to

Psalm 19.

2. Further, that the firmament is His

handiwork, shows the skill and precision of

Jehovah’s power.

mga langit.
b. At, itinatag ng Diyos ang mundo bilang sentro ng

kalawakan at sentro ng lahat ng Kanyang mga gawa.  At
ang sentro ng mundo, siyempre, ay ang Paraiso at sa
huli, sina Adan at Eba.

2. Ang ginawa ng Diyos sa ikalawang araw ay gawa ng
paghahanda.
a. Nilalang ng Diyos ang mga bagay sa ikalawang araw na

inihanda para sa susunod na mga nilalang.
(1) Nilalang ng Diyos ang atmospera para sa mga hayop

at mga ibon upang makahinga.
(2) Ang Diyos ay lumalang ng lugar para sa araw,

buwan, at mga bituin upang magliwanag sa mundo.
(3) Ang Diyos ay lumalang ng paraan upang matubigan

ang mga halaman.
b. Ipinapakita nito na ang Diyos ay isang napakaayos at

matalinong Diyos.
(1) Hindi muna ginawa ng Diyos ang mga halaman at

pagkatapos ay ang paraan upang matubigan ang
mga halaman.  Hindi ginawa ng Diyos ang mga
hayop at mga ibon at pagkatapos ng isang araw
ginawan sila ng hangin na mahihingahan.

(2) Ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay na handa
upang kapag ang mga halaman at mga hayop ay
malikha na, sila ay may ganap na tahanan, na dito
sila mabubuhay at mayroon sila ng lahat ng
makakain, maiinom, at hangin na mahihingahan na
kailangan nila upang mabuhay.

III. Ang Kaluwalhatiang Nahayag Dito.
A. Sinasabi sa atin ng Mga Awit 19:1 na ang gawaing ito ng Diyos

sa paglikha ng kalawakan ay nagpakita ng “gawang kamay” ng
Diyos.
1. Ang gawa sa ikalawang araw ay nagpahayag ng dakilang

kapangyarihan ng kamay ng Diyos.
a. Ang kamay ng Diyos ay ang Kanyang Soberanong

Kapangyarihang Lakas.
b. Ang kamay ng Diyos ang gumawa ng kamangha-

manghang gawa sa ikalawang araw.
(1) Ang kamay ng Diyos na may dakilang kapangyarihan

ang naglatag ng kalawakan na tulad sa pag-unat
natin sa masa ng harina sa lamesa.

(2) Mabilis na sinukat ng Diyos ang layo na Kanyang
paglalagyan ng mga tubig na iyon.

(3) Mabilis na iniunat ng Diyos ang gayong katubigan sa
mga hangganang inilagay ng Diyos.

c. Ginawa itong lahat ng kamay ng Diyos nang hindi
napagod.  Ginawa ng Diyos ang lahat ng gawain sa
ikalawang araw, kasama na ang iba pang mga araw, na
gamit lang ang Kanyang Kamay, ayon sa Mga Awit 19.

2. Dagdag pa rito, ang kalawakan ay Kanyang gawang-kamay,
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a.  “Handiwork” literally means “the work

of God’s fingers.”

(1) The work which we do with our

fingers is usually precision work.

(2) When we are constructing a radio

& soldering the small, electronic

parts onto the radio’s circuit

board, when we are sewing a quilt

or a shirt, when we crochet or

knit, we do not use the brute

muscular power of our arms to

move the needles or the soldering

iron.

(3) Instead, we use the steadiness

and the agility of our fingers to

guide the needles or the soldering

iron to exactly where it needs to

go.

b. Similarly, Jehovah with His fingers

made the delicate quilt of His

firmament.

(1) He precisely crocheted the

expanse of His creation.

(2) He established places where the

pearls and gems of the stars

would eventually be placed.

(3) He placed precisely and instantly

through the unifying fabric of the

universe, the powers of the waters

above.

(4) With His fingers He established

that heavenly quilt upon which the

hosts of the heavens above would

be set.

c. This shows that although God is

Almighty, He is also so precise in the

exercise of His great power so that He

never made a mistake in His creation.

B. God revealed on the 2   day His loftiness andnd

infiniteness.

1. Who can hold the entire fabric of the

universe in his hands?

a. God can hold the entire creation in His

Hand.

b. He is so Lofty and great that He can

hold the creation in His hand and see

it continuously with His eye.

2. This firmament reminds us of not only how

high God is, but how low we are.

a. God made firmament above as a

picture of His throne and His great

glory.

(1) The height of the heavens above

remind us of the height of God’s

heavenly throne.

(2) The Bible tells us that God rides in

His chariot in the heavens to

remind us that God is the Creator,

ay nagpapakita ng kakayahan at kasiguruhan ng
kapangyarihan ni Jehovah. 
a. Ang “gawang-kamay” ay nangangahulugang “ang gawa

ng mga daliri ng Diyos.”
(1) Ang gawa na ginagawa ng ating mga daliri ay

madalas mga gawaing pang- eksakto.
(2) Kapag tayo ay bumubuo ng radio o humihinang ng

maliit, na mga piyesa ng electronic sa board ng
radyo, o kapag tayo ay tumatahi ng isang damit, o
kapag nagbubuhol tayo, hindi tayo gumagamit ng
malakas na bisig ng ating mga kamay upang galawin
ang karayom o ang panghinang.

(3) Sa halip, ginagamit natin ang mahigpit at ang
kakayahan ng ating mga daliri upang gabayan ang
karayom o ang panghinang kung saan ito dapat
mapunta.

b. Katulad ni Jehovah na gamit ang Kanyang mga daliri ay
ginagawa ang maselang gawain ng Kanyang kalawakan.
(1) Eksakto Niyang ginantsilyo ang lawak ng Kanyang

nilikha.
(2) Kanyang itinatag ang mga lugar kung saan ang mga

perlas at batong mamahalin ng mga bituin ay
ilalagay.

(3) Kanyang inilagay ng sakto at mabilis sa
pamamagitan ng nagkakaisang habi ng kalawakan,
ng kapangyarihan ng mga katubigan sa ibabaw.

(4) Sa Kanyang mga daliri, Kanyang itinatag ang
makalangit na kumbrekama kung saan ang mauupo
ay ang mga abala sa itaas ng langit.  

c. Ipinapakita nito na kahit pa ang Diyos ay
Makapangyarihan, Siya rin ay sakto sa pagsasanay ng
Kanyang dakilang kapangyarihan upang hindi Siya
magkamali sa Kanyang nilikha.

B. Ipinahayag ng Diyos sa ikalawang araw ang Kanyang kataasan at
kawalang katapusan.
1. Sino ang makakahawak ng buong tela ng kawalakan sa

kanyang mga kamay?
a. Hawak ng Diyos ang buong sangnilikha sa Kanyang

Kamay.
b. Siya ay mataas at dakila na Kanyang nahahawakan ang

sangnilikha sa Kanyang kamay at nakikita itong patuloy
sa Kanyang mata.

2. Ang kalawakang ito ay nagpapaalala sa atin hindi lang kung
gaano kataas ang Diyos, kundi kung gaano tayo kababa.
a. Nilikha ng Diyos ang kalawakan sa itaas bilang larawan

ng Kanyang trono at Kanyang kaluwalhatian.
(1) Ang taas ng mga kalangitan sa itaas ay nagpapaalala

sa atin sa kataasan ng makalangit na trono ng
Diyos.

(2) Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay nakasakay



6

Sovereign Ruler, and Judge, and

we are mere creatures and dust

upon the earth who do His will.

b. While heaven is God’s throne, the

earth, as Jesus said in Matt 5:35, is

God’s footstool.

(1) A footstool is a piece of furniture

upon which we rest our feet.  With

the doormat, the footstool is the

lowliest piece of furniture in the

house.

(2) The Lord calls the earth a

footstool to remind us that we live

on a very lowly place and a very

small place in God’s creation.

c. Why do we need to know?

(1) Man likes to become proud and

think very high thoughts about

himself.

(2) But, when God compares His glory

to the heavens, then what really is

man?  

(a) Man is only a small speck of

dust in comparison to the

entire universe. 

(b) Since that is true, then man is

less than nothing in

comparison to God.

(3) The greatness of God’s creation

reminds us to be humble, and not

proud before God.

(4) God looks upon us from His high

and lofty throne, and He

remembers His people in His

mercy.

C. God revealed His great wisdom in the creation

of the firmament.

1. This is made clear in Ps 104: 24, “O LORD,

how manifold are Thy works!  in wisdom

hast thou made them all: the earth is full

of Thy riches.”  God is very wise. Infinitely

so.

2. God is so wise that His work of the 2  nd

day was made in preparation for the

coming of Christ.

a. This means that God made the

firmament to serve the coming of

Christ.

(1) God made the firmament for that

special day when His angels would

fill that firmament above the earth

with great glory before lowly

shepherds on a hill near

Bethlehem.

(2) God made the firmament ready to

have a special star placed in it to

commemorate the birth of Christ

in Bethlehem and then to guide

the wise men from the east on

sa Kanyang karwahe sa mga kalangitan upang
ipaalala sa atin na ang Diyos ay ang Manlilikha,
Soberanong Nangangasiwa, at Hukom, at tayo ay
mga nilikha lamang at alabok sa lupa na gumagawa
ng Kanyang kalooban.

b. Habang ang langit ang trono ng Diyos, ang mundo,
tulad sa sinabi ni Jesus sa Mateo 5:35, ay tuntungan ng
Diyos.
(1) Ang tuntungan ay isang piraso ng kahoy kung saan

ipinapahinga natin ang ating mga paa.  Ang
tuntungan kasama ang basahan dito ay ang
pinakamababang piraso ng kahoy sa isang bahay.

(2) Tinawag ng Panginoon ang mundo na isang
tuntungan upang ipaalala sa atin na tayo ay
nabubuhay sa napakababang lugar at napakaliit na
lugar sa mga nilikha ng Diyos.

c. Bakit kailangan nating malaman?
(1) Ang tao ay nagnanais na maging mapagmataas at

nag-iisip nang napakataas tungkol sa sarili.
(2) Subalit, kapag inihahambing ng Diyos ang Kanyang

kaluwalhatian sa mga kalangitan, ano nga ba talaga
ang tao?
(a) Ang tao ay isa lamang maliit na alikabok

kumpara sa buong kalawakan.
(b) Dahil totoo naman talaga ito, ang tao ay

mababa kumpara sa Diyos.
(3) Ang kadakilaan ng nilikha ng Diyos ay nagpapaalala

sa atin na maging mapagpakumbaba, at hindi
mayabang sa harapan ng Diyos.

(4) Tinitingnan tayo ng Diyos mula sa Kanyang mataas
na trono, at Kanyang inaalala ang Kanyang bayan sa
Kanyang kaawaan.

C. Ipinahayag ng Diyos ang Kanyang dakilang karunungan sa
paglikha ng kalawakan.
1. Ito ay naging maliwanag sa Mga Awit 104:24, “Oh

Panginoon, pagka sarisari ng iyong mga gawa! sa
karunungan ay ginawa mo silang lahat: ang lupa ay puno ng
iyong kayamanan.”  Ang Diyos ay napakatalino.  Tunay na
walang katapusan.

2. Ang Diyos ay napakatalino na ang Kanyang ginawa sa
ikalawang araw ay nagawa bilang paghahanda sa pagdating
ni Cristo.
a. Ibig sabihin nito na ginawa ng Diyos ang kalawakan

upang magsilbi sa pagdating ni Cristo.
(1) Ginawa ng Diyos ang kalawakan para sa

natatanging araw na ito nang ang Kanyang mga
anghel ay nagpuno sa kalawakan sa ibabaw ng
mundo na may dakilang kaluwalhatian sa harap ng
abang mga pastol sa burol na malapit sa Betlehem.

(2) Ginawang handa ng Diyos ang kalawakan upang
magkaroon ng natatanging tala na nakalagay dito
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their long journey to find Jesus in

a house in Bethlehem.

(3) God prepared the firmament for

that special day when Jesus would

hang on a cross.

(4) God prepared that firmament for

the day when Jesus ascended up

into the sky, and then into heaven

where God dwells.

(5) God prepared the firmament for

these last days in order to show

the many signs of coming of Christ

again soon.

III.  The Significance for Us Now

A. The firmament points us to the truth

concerning Jehovah, Our Redeemer and

Savior.

1. The vastness and the height of the

firmament reminds us of God’s thoughts in

comparison to ours:  And God said, “For

my thoughts are not your thoughts,

neither are your ways my ways, saith the

LORD.  For as the heavens are higher than

the earth, so are my ways higher than

your ways, and my thoughts than your

thoughts.”  (Isa 55:8-9)

a. As high as the firmament above, so

are God’s thoughts high above your

thoughts.

(1) God has much loftier goals than

yours do.

(2) God has much more marvelous

things in store than what every

you could possibly imagine.

(3) God has ways which are

sovereignly better than yours,

always.

b. Because we cannot comprehend the

ways of God, our duty is to bow

before our loving and glorious

heavenly Father, Who has thoughts of

peace towards us to do us good all

our days.

2. The firmament also reminds us what God

has done with our sin.

a. The Lord has removed that sin from

us and the curse due to them.

(1) God sent Christ to die on the cross

between earth and heaven above.

(2) By the shedding of His blood on

the cross, Christ has blotted out

our sins & washed us.

(3) We are redeemed by Christ

perfectly.

b. To assure us that they are washed

away, the firmament is an illustration

of how far the Lord has removed our

upang alalahanin ang kapanganakan ni Cristo sa
Betlehem at pagkatapos ay gabayan ang mga
pantas mula sa silangan sa kanilang mahabang
paglalakbay upang hanapin si Jesus sa isang bahay
sa Betlehem.

(3) Inihanda ng Diyos ang kalawakan para sa
natatanging araw nang si Jesus ay ibitin sa krus.

(4) Inihanda ng Diyos ang kalawakan para sa araw nang
si Jesus ay umakyat sa himpapawid, at pagkatapos
ay sa langit kung saan ang Diyos ay tumatahan.

(5) Inihanda ng Diyos ang kalawakan para sa huling
mga araw na ito upang ipakita sa atin ang
maraming mga tanda sa nalalapit na pagdating muli
ni Cristo.

IV. Ang Kahalagahan Nito sa atin Ngayon
A. Itinuturo tayo ng kalawakan sa katotohanan tungkol kay

Jehovah, ang Ating Manunubos at Tagapagligtas.
1. Ang lawak at ang kataasan ng kalawakan ay nagpapalala sa

atin sa kaisipan ng Diyos kumpara sa atin:  At sinabi ng
Diyos, “Sapagka't ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo
mga pag-iisip, o ang inyo mang mga lakad ay aking mga
lakad, sabi ng Panginoon.   Sapagka't kung paanong ang
langit ay lalong mataas kay sa lupa, gayon ang aking mga
lakad ay lalong mataas kay sa inyong mga lakad, at ang
aking mga pag-iisip kay sa inyong mga pag-iisip.” (Isaias
55:8-9)
a. Tulad sa taas ng kalawakan sa itaas, ay gayon din ang

kaisipan ng Diyos na napakataas sa iyong pag-iisip.
(1) Ang Diyos ay may mas matayog na mga layunin

kaysa sa magagawa mo.
(2) Ang Diyos ay may mas kahanga-hangang mga bagay

na nahahanda kaysa sa mga magagawa mong isipin.
(3) Ang Diyos ay palaging may mga paraang soberano

na mabuti kaysa sa magagawa mo.
b. Dahil hindi natin maaabot ang pamamaraan ng Diyos,

ang ating tungkulin ay yumukod sa harap ng
mapagmahal at maluwalhating Amang makalangit, na
Siyang may kaisipan ng kapayapaan para sa atin upang
gawan tayo ng mabuti sa lahat ng ating mga araw.

2. Ipinapaalala rin sa atin ng kalawakan kung ano ang nagawa
ng Diyos sa ating kasalanan.
a. Inalis ng Diyos ang kasalanang ito mula sa atin at ang

sumpang nararapat dito.
(1) Ipinadala ng Diyos si Cristo upang mamatay sa krus

sa pagitan ng mundo at langit sa itaas.
(2) Sa pamamagitan ng pagdanak ng Kanyang dugo sa

krus, binura ni Cristo ang ating mga kasalanan at
tayo’y nilinis.

(3) Tayo ay ganap na tinubos ni Cristo.
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sin from us in His sight.

(1) Can you measure the distance

from one side of God’s firmament

to the other side?  “As far as east

is from west, so far have I

removed your transgressions from

you.”  (Ps 103:12)

(2) When Jesus declared from the

cross, it is finished, God removed

all of our transgression away in

His shed blood.

(3) They are so far away that they

can never come back.

(4) As far as the distance between

one end of universe to the other,

so far has God in His infinite

mercy removed our sins from us.

3. How great is that mercy?  

a. Is God’s mercy greater than my sin? Is

it more powerful than my afflictions

and pain and temptations which I

must face daily?

(1) When we have sickness we may

question if God is truly still

merciful to us.

(2) Our many sins appear as a very

high mountain.

(3) Is God’s mercy greater than our

affliction and troubles?

b. And God said:  “For as the heaven is

high above the earth, so great is His

mercy toward them that fear Him.”

(Psalm 103)

(1) Can you, repentant sinner,

measure the height of heaven?

(2) So, you cannot measure the

greatness of God’s mercy in Christ

toward you.   

(a) God’s mercy is everlasting,

never fails, and endures

forever.

(b) His mercy always forgives our

sins.

(c) In His mercy, He comforts us

in our pain, and by His mercy

He preserves us in true faith

and godliness.

B. Finally, God created the firmament to serve

the final, bodily appearing of Jesus soon.

1.  God created the firmament on the 2  daynd

with the Flood in mind.

a. We are told that the waters which God

made above were part of the waters

which God used to pour down upon

the earth at the time of the Great

Flood.

(1) The Flood was the time when

b. Upang tiyakin sa atin na ang mga ito ay napawi na, ang
kalawakan ang larawan kung gaano kalayo inalis ng
Panginoon ang ating kasalanan mula sa atin sa Kanyang
paningin.
(1) Masusukat mo ba ang layo mula sa isang sulok ng

kalawakan ng Diyos hanggang sa kabilang dulo
nito?  “Kung gaano ang layo ng silanganan sa
kalunuran, gayon inilayo niya ang mga
pagsalangsang natin sa atin.” (Mga Awit 103:12)

(2) Nang ipahayag ng Diyos mula sa krus, naganap na,
inalis ng Diyos ang lahat ng ating pagsuway sa
Kanyang nabuhos na dugo.

(3) Napakalayo na nila na hindi na sila makakabalik pa.
(4) Gaya sa layo sa pagitan ng isang dulo ng kalawakan

hanggang sa kabilang dako, ay gayon din ang Diyos
ay may walang hanggang kaawaan sa Kanyang pag-
alis ng ating mga kasalanan mula sa atin.

3. Gaano kadakila ang kaawaang ito?
a. Mas malaki ba ang kaawaan ng Diyos kaysa sa aking

kasalanan?  Ito ba ay mas malakas kaysa sa aking mga
kahirapan at kirot at mga tukso na aking hinaharap sa
araw-araw?
(1) Kapag tayo ay may karamdaman ating tinatanong

kung ang Diyos nga ba ay tunay na maawain sa atin.
(2) Ang ating mga kasalanan ay tila napakataas na

kabundukan.
(3) Mas malaki ba ang kaawaan ng Diyos kaysa sa ating

kahirapan at mga kaguluhan?
b. At sinabi ng Diyos:  “Sapagka't kung paanong ang mga

langit ay mataas kay sa lupa, gayon kalaki ang kaniyang
kagandahang-loob sa kanila na nangatatakot sa kaniya.”
(Mga Awit 103)
(1) Magagawa mo ba, na isang nagbabalik loob na

makasalanan, na sukatin ang kataasan ng langit?
(2) Kaya naman, hindi mo rin masusukat ang

kadakilaan ng kaawaan ng Diyos kay Cristo para sa
iyo.  
(a) Ang kaawaan ng Diyos ay walang katapusan,

hindi nabibigo, at tumatagal ng walang
hanggan.

(b) Palaging pinapatawad tayo sa ating mga
kasalanan ng Kanyang kaawaan.

(c) Sa Kanyang kaawaan, Kanyang ipinapanatag
tayo sa ating sakit, at sa pamamagitan ng
Kanyag kaawaan Kanyang iniingatan tayo sa
tunay na pananampalataya at kabanalan.

B. Sa wakas, nilikha ng Diyos ang kalawakan upang magsilbi sa
katapusan, sa nalalapit na pagpapakita ni Jesus.
1. Nilikha ng Diyos ang kalawakan sa ikalawang araw na nasa

isipan ang Pagbaha.
a. Sinabi sa atin na ang mga tubig na ginawa ng Diyos sa
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fountains of the deep were

opened up, and water gushed out

upon the earth.

(2) And, the windows of heaven, the

firmament, were opened up and

great rivers of water fell upon the

earth.

b. This teaches us that God prepared for

the Great Flood in Genesis 9 already

on the 2  day.nd

c. Since God had prepared for the Flood

which is a picture of our salvation in

Jesus Christ, God was already

preparing for the coming of Christ.

2. Therefore, we must believe that the

firmament was created and prepared for

the coming of Christ in the Old Testament,

and for His final coming at the end of

history soon.

a. In that coming soon, Christ shall

appear with His holy angels and the

saints on the clouds of glory to deliver

His Church Whom He loves and Whom

He only loves.

b. In that day, Christ will come with the

judgment of fire to destroy the wicked

world, whom Christ hates.

c. At the end of time, Christ will also roll

up the firmament like a scroll, and

burn up the entire creation.

d. Then, Christ will spread out again in

the new creation a glorious new

heavens and earth in which He, His

Church, and the Holy angels shall live

forevermore.

3. As that day approaches quickly, let us look

up into the sky to see the glory of God and

there to expect Jesus to come again for

our salvation on the clouds of His gl oAryM. EN

itaas ay bahagi ng mga tubig na ginamit ng Diyos upang
ibuhos sa mundo sa panahon ng Malaking Pagbaha.
(1) Ang Pagbaha ay panahon kung saan ang mga bukal

sa kalaliman ay nabuksan, at ang tubig ay
sumambulat sa mundo.

(2) At, ang mga bintana ng langit, ang kalawakan, ay
nabuksan at ang malaking katubigan ay nabuhos sa
mundo.

b. Itinuturo nito sa atin na ang Diyos ay naghanda na para
sa Malaking Pagbaha sa Genesis 9 sa ikalawang araw pa
lang.

c. Dahil ang Diyos ay naghanda na para sa Pagbaha na
siyang larawan ng kaligtasan kay Jesu Cristo, ang Diyos
ay naghahanda na rin para sa pagdating ni Cristo.

2. Samakatuwid, dapat tayong manampalataya na ang
kalawakan ay nilikha at inihanda para sa pagdating ni Cristo
sa Lumang Tipan, at para sa Kanyang huling pagdating sa
nalalapit na katapusan ng kasaysayan.
a. Sa nalalapit na pagdating, si Cristo ay magpapakita

kasama ang Kanyang mga banal na anghel at ng mga
banal sa mga ulap ng kaluwalhatian upang maghatid sa
Kanyang Iglesia na Kanyang minamahal at Kanyang
tanging minamahal.

b. Sa araw na iyon, si Cristo ay darating na may hatol ng
apoy upang puksain ang masamang sanlibutan, na
kinamumuhian ni Cristo.

c. At huling araw, ibabalunbon din ni Cristo ang kalawakan
na gaya sa isang rolyo ng papel (scroll), at susunugin
ang buong sangnilikha.

d. Pagkatapos, si Cristo ay maglalatag muli ng isang
bagong sangnilikha, isang maluwalhating bagong mga
langit at lupa na kung saan, Siya, ang Kanyang Iglesia, at
ang Kanyang mga anghel ay mabubuhay
magpakailanman.

3. Habang mabilis na papalapit ang araw na ito, tayo ay
tumingin sa himpapawid upang makita ang kaluwalhatian
ng Diyos at doon ating aasahan si Jesus na darating muli
para sa ating kaligtasan sa mga ulap ng Kanyang
kaluwalhatian.    AMEN.
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