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TEXT: Matthew 24:7b-8 – Psalters: 265, 83, 76, 188
(Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary)

Introduction:

1. Matthew 24 is the clearest chapter in the Bible

concerning the signs of the end of time.

a. These signs are often called “precursory

signs,” for they come just before the end

of time.

b. They are signs that tell us that the end is

coming.  They make clear that the end of

all things is near.

c. God’s purpose in giving them is so we

are ready for the end to come – Matthew

24:42, 44, Matthew 25:13.

2. As you read Matthew 24, you learn that these

signs can be divided into three groups.

a. First, signs in the history of the world –

e.g., wars, great wickedness, the

antichrist, etc.

b. Second, signs in the creation – e.g.,

earthquakes, storms, diseases, etc.

c. Third, signs in the church – e.g.,

apostasy, persecution, worldwide

preaching of the gospel, etc.

3. Recently, God sent us a very clear sign, and

thus a very clear reminder of the end of time.

a. God did that through the earthquake that

shook our country in Bohol, Cebu, and

Negros.

b. The earthquake was powerful and

destructive.  It ruined many buildings.  It

caused many deaths.

c. Through that earthquake, God said: “The

end is coming!  Judgment Day is coming!

The end is near!”

4. The ungodly were afraid.  As believers, we are

tempted to be afraid as well.

a. But we should not be.  For God is

sovereign and in control.  Our text and

its context remind us of that.

b. The text also teaches us that God sends

earthquakes and natural calamities for a

reason.

c. Luke 21:28 tells us what our response

should be: “When these things begin to

come to pass, then look up, and lift up

your heads; for your redemption draweth

nigh.”

SIGNS OF THE END: NATURAL CALAMITIES

I. The Meaning

II. The Reason

III. The Hope

Panimula:

1. Ang Mateo 24 ay isang maliwanag na kabanata sa Biblia

patungkol sa mga tanda ng wakas ng panahon.

a. Madalas tinatawag ang mga tanda na ito bilang

“paunang mga tanda,” na mangyayari bago ang wakas

ng panahon.

b. Ang mga ito ay tanda na nagsasabi sa atin na ang

kawakasan ay paparating na.  Nagiging malinaw na

ang wakas ng mga bagay ay nalalapit na.

c. Ang layunin ng Dios sa pagbibigay sa mga ito ay upang

maging handa tayo sa pagdating ng wakas – Mateo

24:42, 44, Mateo 25:13.

2. Sa iyong pagbabasa ng Mateo 24, matututunan mo na ang

mga tanda na ito ay nahahati sa tatlong pangkat.

a. Una, mga tanda sa kasaysayan ng mundo –

halimbawa: mga digmaan, kasamaan, ang anti-cristo,

atbp.

b. Pangalawa, mga tanda sa sangnilikha – halimbawa:

mga lindol, bagyo, sakit, atbp.

c. Pangatlo, mga tanda sa iglesia – halimbawa:

pagtalikod, pag-uusig, malawakang pangangaral ng

ebanghelyo, atbp.

3. Kailan lang, ang Dios ay naghatid sa atin ng isang

maliwanag na tanda, at isang malinaw na paalala sa atin sa

wakas ng panahon.

a. Ginawa ito ng Dios sa pamamagitan ng lindol na

yumanig sa ating bansa sa Bohol, Cebu, at Negros.

b. Ang lindol ay malakas at mapanira.  Sinira nito ang

maraming mga gusali.  Nagdulot ng kamatayan sa

marami.

c. Sa pamamagitan ng lindol na ito, sinabi ng Dios: “Ang

wakas ay dumarating na!  Ang Araw ng Paghuhukom

ay dumarating!  Ang wakas ay malapit na!”

4. Ang masasama ay natatakot.  Bilang mga mananam-

palataya, natutukso tayo na matakot din naman.

a. Pero hindi dapat.  Dahil ang Dios ay soberano at Siyang

may kontrol.  Ang ating teksto at ang nilalaman nito ay

nagpapaalala sa atin ng ganito.

b. Itinuturo din sa atin ng teksto na ang Dios ang

naghahatid ng lindol at likas-na-kalamidad ng may

dahilan.

c. Sinasabi sa atin ng Lucas 21:28 kung ano ang atin

dapat maging tugon: “Kapag nagsimulang mangyari

ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo

ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang

katubusan ninyo.”

MGA TANDA NG KAWAKASAN: LIKAS-NA-KALAMIDAD

I. Ang Kahulugan

II. Ang Dahilan

III. Ang Pag-asa
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I. The Meaning

A. The text mentions three natural

calamities that are signs.  The first one is

FAMINE.

1. Famine refers to a serious lack of

food and water.

a. People do not have enough to

survive.  They are without

food for days and for months.

b. This results in the pain of

hunger.  The inevitable and

final result is starvation and

death.

c. Adults become desperate, for

they cannot provide for

themselves or their children, 

d. Usually children suffer the

most.  Parents must watch

them die in their arms.

2. Our text teaches us we can expect

famine to exist in this world.

a. It has always existed.  You

read of it happening both in

the Old and New Testaments.

b. We can also expect it here in

the Philippines.  Always,

people will struggle to have

enough to eat.

c. We can expect it in other

countries, where it is much

worse.  100's die every day.

3. The text also makes clear that we

can expect famine to continue until

the end of time.  For these things

(verse 6) “must” happen.  And

famines (verse 7) “shall be” until

the end.

B. The second sign is PESTILENCES.  This

refers to sickness and disease.

1. These are present in every part of

the world today.

a. Everyone experiences sickness

at some point in his life.  Some

people suffer it every day.

b. Many diseases are life

threatening, such as cancer,

heart attacks, strokes, etc.

2. Although scientists and medical

doctors boast of their abilities to

cure those who are sick, there are

many sicknesses that they cannot

cure.

3. Our text tells us we can expect

these to continue until the end of

time.  In fact, they will even get

worse as we get closer to the end.

I. Ang Kahulugan

A. Nasabi sa atin teksto ang tatlong mga tanda ng likas-

na-kalamidad.  Ang una ay ang TAGGUTOM.

1. Ang taggutom ay tumutukoy sa isang seryosong

kakulangan ng pagkain at tubig.

a. Ang mga tao ay walang-wala para mabuhay.

Sila ay walang pagkain para sa araw-araw at

mga buwan.

b. Ito ay nagdulot ng hapdi ng pagkagutom.

Ang di-maiiwasan at huling resulta ay gutom

at kamatayan.

c. Ang matatanda ay nawawalan na ng pag-

asa, dahil wala silang maibigay sa sarili o sa

kanilang mga anak.

d. Madalas, ang mga bata ang mas

nahihirapan.  Pinapanood na lang sila ng

mga magulang na namamatay sa kanilang

bisig. 

2. Nagtuturo sa atin ang teksto na makaka-asa tayo

na ang taggutom ay iiral sa lupa.

a. Ito ay palaging umiiral.  Nabasa mo na ito ay

nangyari sa Luma at Bagong Tipan.

b. Makaka-asa rin tayo nito sa Pilipinas.  Palagi,

ang mga tao ay naghihirap para magkaroon

ng sapat na pagkain.

c. Makaka-asa tayo ng ganito sa ibang bayan,

kung saan mas matindi pa.  Isandaan ang

namamatay bawat araw.

3. Nilinaw rin sa atin ng teksto na asahan natin na

ang taggutom ay magpapatuloy hanggang sa

wakas ng panahon.  Dahil ang mga bagay na ito

(talatang 6) ay “dapat” maganap.  Ang mga

taggutom (talatang 7) “ay mangyayari” hanggang

wakas.

B. Ang ikalawang tanda ay MGA SALOT.  Tumutukoy ito

sa sakit at karamdaman.

1. Ang mga ito ay naririto sa bawat bahagi ng

sanlibutan ngayon.

a. Nararanasan ng bawat isa ang magkasakit

sa buhay nila.  May nilang tao na naghihirap

dito araw-araw.

b. Maraming sakit ay banta sa buhay, gaya ng

kanser, atake sa puso, mga stroke, atbp.

2. Kahit pa ipinagmamalaki ng mga scientists at

doktor ang kanilang kakayahan na gamutin ang

gayong mga sakit, marami pa rin mga sakit ang

hindi nalulunasan.

3. Sinasabi sa atin ng teksto na asahan natin ang

mga ito na magpapatuloy hanggang sa wakas ng

panahon.  Katunayan, mas lalo pa ito na magiging

malala habang mas nalalapit ang kawakasan.
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4. As a result, people will continue to

suffer because of sickness and

disease.  We can be sure that

hospitals will always be full of those

who are sick and dying.

C. The third sign mentioned in our text is

EARTHQUAKES.

1. What does this refer to?

a. It refers to earthquakes

themselves. These shake the

earth.  God causes the

mountains, hills, oceans, trees,

and buildings to tremble.

b. But also implied are all the

destructive forces of creation:

volcanoes, floods, typhoons,

storms, fires, tsunamis, the

heat of the sun, etc.

2. An earthquake is one of the

greatest displays of God’s power in

the creation.

a. When an earthquake happens,

God takes hold of the world

and shakes its foundations.

b. Great power! In fact, the force

of the recent earthquake was

similar to 32 atomic bombs.

3. The result (as we saw with the

earthquake in Bohol) is great

destruction.

a. Buildings collapse.  People are

crushed and killed.  1000's of

people are left homeless.

b. Homes and possessions and

crops are destroyed.  Many

buildings are unsafe to use.

c. People’s lives are devastated –

they lost all that they had,

including family members.

4. Men are powerless against this

force.  They cannot stop it.  They

cannot escape it.  They are

helpless.  They feel insecure.  When

God makes the earth quake, men

also quake in fear.

II. The Reason

A. Why do famines and pestilences and

earthquakes occur?   Why does God

make them happen?

1. The obvious answer from Matthew

24 is that God does this to show

that the end of time is near.

2. For earthquakes are “precursory

signs” that tell us that Jesus and

the end is coming soon.

4. Ang resulta, ang mga tao ay magpapatuloy na

magdusa dahil sa sakit at kamatayan.

Nakakatiyak tayo na palaging mapupuno ang mga

hospital ng mga maysakit at malapit nang

mamatay.

C. Ang ikatlong tanda na sinabi sa ating teksto ay MGA

LINDOL.

1. Ano ang tinutukoy na ito?

a. Ito ay tumutukoy sa mga lindol mismo.

Yayanigin nito ang lupa.  Ang Dios ang

nagdudulot sa mga bundok, burol,

karagatan, puno, at mga gusali upang

yumanig.

b. Pero tumutukoy din ito sa lahat ng

nakamiminsalang lakas ng sangnilikha: mga

bulkan, pagbaha, bagyo, unos, sunog,

tsunamis, mainit na araw, atbp.

2. Ang lindol ay isa sa mga dakilang pagpapakita ng

kapangyarihan ng Dios sa sangnilikha.

a. Kapag nangyayari ang lindol, hinahawakan

ng Dios ang lupa at inuuga ang mga

pundasyon nito.

b. Isang malakas na kapangyarihan!

Katunayan, ang lakas ng nagdaang lindol ay

maihahalintulad sa 32 mga atomic bomb.

3. Ang resulta (gaya sa nakita natin sa lindol na

nangyari sa Bohol) ay isang malaking

pagkawasak.

a. Ang mga gusali ay nag-bagsakan.  Ang mga

tao ay nadurog at namatay.  Libu-libong

taong ang nawalan ng tahanan.

b. Ang mga tahanan at pag-aari at mga

pananim ay nasira.  Maraming mga gusali ay

hindi na ligtas pa na gamitin.

c. Nasira ang kabuhayan ng mga tao – nawala

ang lahat nang meron sila, kasama na ang

mga kaanib sa kanilang pamilya.

4. Ang tao ay walang lakas laban sa kapangyarihang

ito.  Hindi nila ito mapipigilan.  Hindi nila ito

matatakasan.  Kapag gumawa ang Dios ng lindol,

ang tao rin ay nayayanig sa takot.

II. Ang Dahilan

A. Bakit ang taggutom at salot at lindol ay nangyayari?

Bakit hinahayaan ito ng Dios na mangyari?

1. Ang bantad na kasagutan ay mula sa Mateo 24,

na ginagawa ito ng Dios upang ipakita na ang

katapusan ng panahon ay nalalapit na.

2. Dahil ang mga lindol na ito ay “paunang mga

tanda” na sinasabi sa atin na si Jesus at ang

katapusan ay nalalapit na.



Page 4 of  7

B. God also sends natural calamities in

order to display His great power.

1. God shows that He is almighty.

a. He is able to grab this huge

e a r t h  ( w h i c h  h a s  a

circumference of over 40,000

kilometers), and shake it.  He

can also do that with the

whole universe.

b. God can make the whole

creation, and all creatures

(including man) tremble

before His mighty power.  He

is God almighty!

2. God made that clear on October 15.

That earthquake was God’s speech

to us.

a. And God not only spoke of His

power, but pointed out that

man is weak, and nothing.

b. God said: “Man is not strong.

Men cannot stand before My

almighty power in creation.

Men are helpless and weak.  I

am God alone.  And I only am

the almighty One!”

C. God also sends these natural calamities

on the world as judgments on man for

sin.

1. In the original creation, before man

fell into sin, none of these things

happened – no storms, diseases,

earthquakes, etc.  No destruction or

death.

2. But man sinned against God.

a. Man’s fall into sin brought the

curse of God on the creation –

Genesis 3:17-19.

b. God therefore sent judgments

on man, and on the world –

including natural calamities.

c. God causes turmoil in physical

creation: storms, droughts,

floods, earthquakes, etc.

3. God sends them because He is a

holy God Who hates sin.  He says:

“I punish man for his sins.  I also

use earthquakes to make you know

and feel My wrath against you for

sin!”

4. Nothing makes clearer than an

earthquake that God hates sin.  For

God takes hold of the earth and

shakes it – just as a parent

sometimes does to a disobedient

child.

B. An Dios din ay nagpapadala ng mga kalamidad upang

ipakita ang Kanyang dakilang kapangyarihan.

1. Ipinapakita ng Dios na Siya ay makapangyarihan

sa lahat.

a. Magagawa niyang hawakan ang malaking

sanlibutan (na may sukat sa kabuuan na

40,000 kilometro), at alugin ito.  Magagawa

rin Niya ito sa buong kalawakan.

b. Magagawa ng Dios sa buong sangnilikha at

sa lahat ng mga nilalang (kasama ang tao)

na yanigin sa harap ng Kanyang

kapangyarihan.  Siya ay Dios na maka-

pangyarihan sa lahat!

2. Nilinaw iyan ng Dios noong ika-labinlima ng

Oktubre.  Ang lindol ay pagsasalita ng Dios sa

atin.

a. At hindi lamang nagsalita ang Dios sa

Kanyang kapangyarihan, kundi binigyang diin

na ang tao ay mahina, at walang magagawa.

b. Sinabi ng Dios: “Ang lakas ng tao ay hindi

isang kalakasan.  Hindi makakatagal ang tao

sa harap ng Aking makapangyarihang lakas

sa sangnilikha. Ang tao ay walang

magagawa at mahina.  Ako lamang ang

Dios.  Ako lamang ang Nag-iisang

makapangyarihan sa lahat!”

C. Nagpapadala rin ang Dios ng mga kalamidad na ito sa

lupa bilang mga kahatulan sa tao dahil sa kasalanan.

1. Sa unang paglikha, bago mahulog ang tao sa

kasalanan, walang nangyari na ganitong mga

bagay – walang bagyo, sakit, lindol, atbp.  Walang

pagkawasak o kamatayan man.

2. Pero nagkasala ang tao laban sa Dios.

a. Ang pagkahulog ng tao sa kasalanan ay

naghatid ng sumpa na mula sa Dios sa

sangnilikha – Genesis 3:17-19.

b. Kaya ang Dios ay naghatid ng kahatulan sa

tao, at sa lupa – kasama na ang mga likas-

na-kalamidad.

c. Ang Dios ang pinagmulan ng pag-ungol ng

pisikal na sangnilikha: mga bagyo, tagtuyot,

pagbaha, lindol, atbp.

3. Inihahatid ito ng Dios dahil Siya ay isang banal na

Dios na Siyang napopoot sa kasalanan.  Sinasabi

Niya: “Parurusahan Ko ang tao dahil sa kasalanan.

Gagamitin Ko rin ang lindol upang makilala ninyo

at madama ang Aking poot sa inyong kasalanan!”

4. Wala nang mas maliwanag pa kaysa sa lindol na

ang Dios ay napopoot sa kasalanan.  Dahil hawak

ng Dios ang lupa at niyayanig Niya ito – gaya sa

ginagawa ng isang magulang kapag ang anak nito

ay sumuway.
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D. All of this means the recent earthquake

was judgment of God on the Philippines.

1. I know it is not popular to think that

way.  It is not popular to say that

publicly.  But it is true.

a. And the fact that it is God’s

judgment means not one who

died because of the earth-

quake did not deserve to die.

For they were all sinners.

b. The same would be true if an

earthquake happened here &

killed us.  We are also sinners,

who deserve God’s wrath.

2. Thus the earthquake shows us that

we need Christ, and the gospel of

salvation in Him.

a. For Christ Jesus is the only

way to escape God’s wrath

against us for our sins.

b. He died on the cross to suffer

God’s eternal wrath for the

sins of all the elect.

c. Thus, we need Him.  We need

to believe in Him.  We need to

belong to Him.

d. We need Him because we

need salvation from sin, death,

hell, and the wrath of God.

3. Only because of Christ are we safe

when natural calamities come on us

a. For although we might lose all

our possessions, and family

members, and even our own

lives, because of Christ we will

never lose salvation.

b. If an earthquake (or other

natural calamity) would kill

you, because of Christ you will

not be sent to hell (as the

wicked are), but taken to be

with your Savior in heaven.

4. Therefore we need to hear and

heed God’s warning to us.

a. That warning is given in Luke

13:3 – “Except you repent,

you shall all likewise perish!”

b. May we repent of our sins,

and seek our salvation and

eternal safety in Jesus Christ.

E. Through the recent earthquake, God

spoke!  Loudly, powerfully, and clearly.

1. He spoke to all mankind.  He spoke

especially to all of us here in the

Philippines.  But who heard and

listened to what God said?

D. Ibig sabihin sa lahat ng ito, na ang nagdaang lindol ay

kahatulan ng Dios sa Pilipinas.

1. Alam ko na hindi popular ang ganitong kaisipan.

Hindi ito popular na sabihin sa publiko.  Pero totoo

ito.  

a. At ang katotohanan na ito ay hatol ng Dios,

ibig sabihin, walang tao na mamamatay dahil

sa lindol na hindi nararapat.  Dahil lahat tayo

ay mga makasalanan.

b. Ganito rin naman kung ang lindol ay

nangyari dito at pinatay tayo nito.  Dahil

lahat tayo ay mga makasalanan, na

nararapat sa poot ng Dios.

2. Kaya ipinapakita sa atin ng lindol na kailangan

natin si Cristo, at ang ebanghelyo ng kaligtasan

na nasa Kanya.

a. Dahil si Cristo Jesus ang tanging daan para

makatakas sa poot ng Dios laban sa atin

dahil sa ating mga kasalanan.

b. Siya ay namatay sa krus upang magdusa ng

walang hanggang poot ng Dios dahil sa mga

kasalanan ng lahat ng hinirang.

c. Kaya naman, kailangan natin Siya.

Kailangan nating sumampalataya sa Kanya.

Kailangan nating mapasa-Kanya.

d. Kailangan natin Siya dahil kailangan natin

ang kaligtasan mula sa kasalanan,

kamatayan, impierno, at poot ng Dios.

3. Dahil lamang ito kay Cristo kaya tayo ligtas kapag

dumating sa atin ang likas-na-kalamidad.

a. Dahil kahit pa mawala ang lahat ng ating

mga pag-aari, at kasama sa pamilya, at kahit

pa ang mismong buhay natin, dahil kay

Cristo hindi mawawala ang ating kaligtasan.

b. Kung may lindol (o iba pang kalamidad) ang

papatay sa iyo, dahil kay Cristo, hindi ka

ihahatid nito sa impierno (gaya sa masama),

kundi dadalhin ka na kasama ng iyong

Tagapagligtas sa langit.

4. Kaya naman, kailangan natin marinig at sundin

ang babala ng Dios.

a. Ang babala na ito ay ibinigay sa Lucas 13:3

– “Subalit malibang kayo'y magsisi, mapapa-

hamak din kayong lahat tulad nila.” 

b. Atin nawang pagsisihan ang ating mga

kasalanan, at masumpungan ang ating

walang hanggang kaligtasan kay Jesu Cristo.

E. Ang Dios ay nagsalita, sa nakalipas na lindol!  Siya ay

malakas na nagsalita, makapangyarihan, at

maliwanag.

1. Siya ay nagsalita sa sangkatauhan.  Lalo na, Siya

ay nagsalita sa ating lahat dito sa Pilipinas.  Pero

sino ang nakarinig at nakinig sa sinabi ng Dios?
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2. The ungodly didn’t.  They ignored

God.  They prayed to idol gods.

And they focused on what they

themselves could do about the

destruction that was caused.

3. What about you?  Did you hear God

say: “I am almighty!  I am holy!  I

punish man for his sins!  And soon

eternal judgment will come, for

soon Jesus will return!”

III. The Hope

A. These signs are given by God also to give

hope to us who are believers.

1. The text teaches us about that hope

in verse 8.

a. The words “the beginning of

sorrows” are literally “the

beginning of birth pains.”

b. The text compares the signs of

natural calamities to the pain

and sorrow of childbirth.

2. Normally, pain indicates that

something is wrong.

a. Pain we experience in our

bodies is a negative thing.  We

could say it is “hopeless” pain.

b. Pain tells us we have a

sickness or a disease.  It

reminds us that we will die

one day.

3. But birth pains are different.

a. It is true that the pain is

intense.  The pain is very

difficult for a little while.

b. But the pain does not give a

nega t ive  and  hope less

message.

c. For birth pain is a sign of life.

It is a sign that a new life is

about to enter the world.

d. That is why a mother soon

forgets the pain of childbirth –

John 16:21.

B. Jesus tells us that these signs of the end

are like that.

1. The idea is that this present world

and creation are like a womb.

a. Within the womb of this

creation is the new creation:

new heavens and earth.  One

day that new world will be

born out of the old.  One day

God will make all things new.

2. Ang masama ay hindi ito gagawin.  Kanilang

binabalewala ang Dios.  Sila ay dumadalangin sa

dios-diosan.  At sila ay nakatuon lang sa

magagawa nila patungkol sa dahilan ng

pagkawasak.

3. Paano ka naman?  Narinig mo ba ang sinabi ng

Dios na: “Ako ang makapangyarihan sa lahat!

Ako ay banal!  Parurusahan Ko ang tao sa

kanyang mga kasalanan!  At ang walang

hanggang paghatol ay malapit na, dahil babalik na

si Jesus!”

III. Ang Pag-Asa

A. Ang mga tanda ay ibinigay din ng Dios upang magbigay

ng pag-asa sa atin na mga mananampalataya.

1. Ang teksto ay nagtuturo sa atin tungkol sa pag-

asa na nasa talatang 8.

a. Ang mga salitang “ang pasimula ng

kahirapan” ay may kahulugan na “ang

pasimula ng paghilab na gaya sa

manganganak.”

b. Inihambing ng teksto ang mga tanda ng

kalamidad sa paghilab at paghihirap sa

panganganak.

2. Malimit, ang paghilab ay nagpapahiwatig na

meron mali.

a. Ang paghilab na ating nararanasan sa

katawan ay negatibong bagay.  Masasabi

natin na ito ay isang paghilab na “walang

pag-asa.”

b. Sinasabi ng paghilab na ito sa atin ang isang

sakit.  Nagpapaalala ito sa atin na isang

araw, tayo ay mamamatay.

3. Subalit iba ang paghilab dulot ng panganganak.

a. Totoo na ang kirot ay mas masakit.  Ang

paghilab sa maikling sandali ay napakahirap.

b. Pero ang kirot na ito ay hindi nagbibigay ng

mensaheng negatibo at kawalang pag-asa.

c. Dahil ang paghilab na ito ay tanda ng isang

buhay.  Ito ay isang tanda na isang bagong

buhay ang papasok sa mundo.

d. Kaya malapit nang malimutan ng ina ang

kirot ng panganganak – Juan 16:21.

B. Sinasabi sa atin ni Jesus na ganito ang mga tanda ng

kawakasan.

1. Ang kasalukuyang lupa at sangnilikha ay gaya sa

sinapupunan.

a. Sa loob ng sinapupunan ng sangnilikha ay

ang bagong kalikasan: ang bagong mga

langit at lupa.  Isang araw, isisilang ang

isang bagong lupa na mula sa nauna.  Isang

araw, babaguhin ng Dios ang lahat ng mga

bagay.
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b. But in order for this creation to

produce the new one, this

creation must undergo birth

pains (Romans 8:21-22).

c. And that is what earthquakes

and storms and volcanoes and

floods are – birth pains!

2. Therefore these are not signs of

things going wrong in the world.

But they are signs of hope.

a. This creation is groaning in

order to make way for and

give birth to the new creation.

b. The new is coming soon.

Soon this world will be

destroyed and God will make

all things new.

c. We will live in the new

creation.  It will be perfect,

with no more suffering or sin.

d. So wonderful will that new

creation be, we will forget all

the pain & sorrow of this life.

e. We will be fully occupied in

enjoying a life of blessed

fellowship with God in Christ

(Revelation 21:3).

C. Do we notice what God is doing and

saying by means of His power in

creation?  Do we listen?

1. Let us not ignore the loud footsteps

of Jesus Christ.  And may the voice

of God in creation make a

difference in your life: you are

ready for the end, and you have

comfort and hope.

2. Once again, hear what your

response should be (Luke 21:28):

“And when these things begin to

come to pass, then look up, and lift

up your heads; for your redemption

draweth nigh.”

b. Pero upang mangyari ang isang bagong

nilalang, ang sangnilikha na ito ay dapat

dumaan sa paghilab ng panganganak (Mga

Roma 8:21-22).

c. At iyan ang sinasabi ng mga lindol at bagyo,

at mga bulkan at pagbaha – isang paghilab

ng panganganak!

2. Kaya naman ang mga ito ay hindi tanda na may

nangyayaring mali sa lupa.  Kundi ang mga ito ay

tanda ng pag-asa.

a. Ang sangnilikha na ito ay umuungol upang

bigyang-daan at magbigay ng panganganak

sa isang bagong sangnilikha.

b. Ang bago ay malapit na.  Ang lupang ito ay

malapit nang mawasak at babaguhin ng Dios

ang lahat ng mga bagay.

c. Mamumuhay tayo sa isang bagong

sangnilikha.  Ito ay ganap, wala ng

pagdurusa o kasalanan.

d. Kaya isang kahanga-hanga na bagong

sangnilikha ang darating, na atin malilimutan

ang lahat ng  mga paghihirap sa buhay na

ito.

e. Tayo ay lubos na magkakaroon ng masayang

buhay na pinagpalang pakikisama sa Dios

kay Cristo (Apocalipsis 21:3).

C. Napansin ba natin kung ano ang ginagawa at sinasabi

ng Dios sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan sa

sangnilikha?  Nakikinig ba tayo?

1. Huwag nating balewalain ang malalakas na yabag

ni Jesu Cristo.  At ang tinig nawa ng Dios sa

sangnilikha ay gumawa sa inyong buhay: na kayo

ay maging handa sa katapusan, at kayo ay may

kaginhawahan at pag-asa.

2. Minsan pa, pakinggan mo ang dapat mo na

maging tugon (Lucas 21:28): “Kapag

nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito,

tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo,

sapagkat malapit na ang katubusan ninyo."


