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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Apocalipsis 6:5-6

“Hindi Balanseng Ekonomiya”

ni Rev. Wilbur Bruinsa

Sinasabi ni Isaias patungkol sa daigdig ng di-mananampalataya na “Ang masama ay parang maunos na
dagat.” Yaon ay isang mabuting paglalarawan. Kapag ang malakas na hangin ay umiihip at ang isang
bagyo’y nililigalig ang dagat, ang mga alon ay maghagisan sa bawat isa at kanilang ipukol ang kanilang
kanilang putik at dumi.  Ang sanlibutan kung saan tayo nabubuhay ay naglalarawan din ng tulad.
Marahil ang pinaka-angkop na ating magagamit upang ilarawan ang kasalukuyang kalagayan ng
sanlibutan ay ang pagkabahala. Ang bawat isa dito ay walang pahinga at magagalitin. Mayroong
pagkatakot sa di-nalalaman. Walang kapayapaan sa ating daigdig. Ang mga natural na kalamidad, mga
digmaan at mga banta ng digmaan, kawalang batas ng lipunan – ang lahat ng ito ay galing sa
kawalang- katuntentuhan ng tao at pagkabahala.  Walang kapayapaan, wika ng ating Dios, doon sa
mga makasalanan.

Subalit ang mga di-mananampalataya ay nakatali at determinado na hanapin ang maka-mundong
kapayapaan. Ang kawalan ng pananalig ay palaging ipinapalagay na makakahanap ito ng paraan
habang namumuhay sa kasalanan, upang malupig ang mga resulta ng kasalanan at makalikha ng
kapayapaan sa sanlibutan. Sa ating palatuntunan ngayon, ating susuriin ang iba pang dahilan ng
pagkabahala sa sanlibutang ito – ang ekonomiya. Ang Apocalipsis 6:5-6 ay nagsasalita nito. Ang mga
talatang ito ay nais nating isaalang-alang ngayon.  Ganito ang pagkabasa: “At nang buksan niya ang
ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay, na nagsasabi, Halika. At tumingin ako, at
narito, ang isang kabayong maitim; at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kaniyang
kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, Sa
isang denario ay isang takal na trigo, at sa isang denario ay tatlong takal na sebada; at huwag mong
ipahamak ang langis at ang alak.”

Ang ating daigdig ay may mga suliranin. Totoong mga suliranin, kung ang ekonomiya ang pag-
uusapan.  Ang mamamayan ng ating lipunan ay isinubo nila ang sarili sa malalim na kaguluhan sa
pamamagitan ng kanilang walang halagang paggastos at sa kanilang kasuwapangan. Ano na ang
nangyayari sa ating mga tahanan at ating mga pamilya? Ano na ang mangyayari sa ating trabaho?
Ating inihalal ang pangulo na nangako sa atin ng daigdig na nasa pilak na pinggan. Subalit hindi niya
maibigay sa atin ang wala naman siya para ibigay. Takot ang umiiral sa mga tao. 

Ang anak ng Dios na siyang nakatagpo ng kapayapaan kay Cristo ngayon ay nakaupo lamang at
nagmamasid. Narito ang isa pa sa mga tanda na si Jesu Cristo ay darating. Ito ang isang tanda na
binabantayan natin upang makita kung ano ang inilalaan ng Dios para sa atin sa hinaharap. Hindi tayo
natataranta, sapagkat ating nauunawaan na kahit ang ekonomiya ay nasa mga kamay ng Dios. Hindi
ito isang ala-swerteng tanda na nangangahulugan ng pagbabalik ni Cristo. Subalit ito ay tugma bilang
panibagong piraso sa palaisipan na disensyo ng Dios upang magdadala sa katapusan. Ngayon, ating
isasaalang-alang kung paano ito tumutugma.  
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Ang pangitain ni Juan na ating isasaalang-alang ay nangangailangan ng isang maliit na
pagpapaliwanag ayon sa nilalaman. Sa Apocalipsis 5, si apostol Juan ay nakakita ng isang aklat na may
pitong mga tanda na kailangang mabuksan. Walang sinuman ang makakapag-bukas sapagkat walang
sinuman ang karapat-dapat. Sa wakas doon nagpakita ang isang Kordero na siyang pinaslang, dahil sa
Kanyang dugo, ang nararapat na magbukas ng mga tanda. Sa Apocalipsis 6 ating makikita ang
pagbubukas ng bawat isa ng mga tandang yaon. Ang unang apat ng pitong mga tandang iyun ang
nagpakawala ng apat na mangangabayo. Ang bawat mangangabayong ito ay nakasakay sa iba’t ibang
kulay ng kabayo. Ang unang kabayo ay isang puting kabayo; ang pangalawa ay pula; ang pangatlo
kabayo (na ating isasaalang-alang ngayon), ay itim; at ang huli ay putla. Ang bawat kabayong ito ay
tumakbo sa sanlibutan na tinutupad ang isang tiyakang pagtawag kung saan ay isinugo ang mga ito.
Hindi natin isasaalang-alang  ang kahulugan ng bawat mga kabayo. Ating nang nabanggit ang pulang
kabayo ng  sa ilang nagdaang palatuntunang ito. Siya ang kabayong nagdala ng mga digmaan at mga
banta ng digmaan sa sanlibutan.

Ang kabayo na ating isasaalang-alang ngayon ay ang itim na kabayo. Ang kulay nito ay mahalaga dahil
ito ay nagsasabi patungkol sa isa pang sinisimbulo ng ating paksa. Ang nakasakay sa kabayo ay may
dinadalang pambalanse.  Hindi na natin kailangan pang subukang ilarawan ang timbangan, sapat ng
sabihin na ang pambalanse ay pamamaraan ng kahatulan.  Masasabi agad ang bigat at ang halaga ng
isang bagay sa pamamagitan ng timbangan.  Na ang mangangabayo dito sa mga talatang ito na may
dalang timbangan ay nangangahulugan na ang kanyang tungkulin ay upang tiyakin ang pagpapakalat
ng kasaganaan ng sanlibutang ito sa mga bansa at mamamayan nito. Tinanggap niya ang kautusang
ito mula sa Kordero sa talatang 6: “Sa isang denario ay isang takal na trigo, at sa isang denario ay
tatlong takal na sebada; at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak.” 

Ang tagubilin na ibinigay sa kanya ay napaka-tiyak.  Titimbangin niya sa mga tao anuman sa isang
takal na trigo o tatlong takal na sebada.   Ang kahulugan ng panukat ay isang araw na kita ng pagkain.
Ang trigo ay higit na mahal kaysa sa sebada, kaya ang isang takal ng trigo ay nagkaka halaga ng isang
sentimo.  At ang tatlong takal ng sebada ay nagkaka halaga ng isang sentimo. Ang isang sentimo ay
sahod sa isang araw. Sa madaling salita, ang kabayong ito ay mamimigay sa mga bansa ng
sanlibutang ito at sa mga tao ng sapat na pagkain makakain sa isang araw. 

Sa isang banda, siya ay inutusang huwag ipahamak ang alak at ang langis. Ang alak at langis ay
kumakatawan sa kasagaanan at yaman. Ang mga sangkap na ito sa pamilihan ay binibili ng mga
mayayaman at ang mauunlad ng sanlibutan. Kaya, sa ibang banda, ang mangangabayo ay
mamamahagi sa mga bansa at mamamayan ng sanlibutang ito ng sapat lang para makakain ang mga
mahihirap – hindi hihigit pa sa isang kahig-isang tukang kalagayan, subalit hindi dapat galawin ng
mangangabayo ang mayayaman at kunin ang kanilang yaman. Marahil ang pinakamabuting paraan
upang ilarawan kung ano ang dahilan ng pagpapadala sa mangangabayo ay nilalarawan ng
kasabihang, “Ang mayaman ay lalong yumayaman at ang mahirap lalong naghihirap.” 

Tunay na ang pangitaing ito ay hindi mahirap ipaliwanag. Ang kabayo ay itim. Ang kulay ay kulay ng
kasalatan at pangangailangan, nang taggutom at kahirapan. Ating mababasa halimbawa, sa Mga
Panaghoy 5:10, “Ang aming balat ay maitim na parang hurno, dahil sa maningas na init ng kagutom.”
Subalit ang kasalatan at ang paghihirap na tinukoy sa partikular na katayuan ay hindi dahil sa salot at
maging ng ekonomiya. Sa buong kasaysayan ng sanlibutang ito ay palagiang may mga “mayroon” at
mga “walang-wala.” Mayroong mga lumalaking mga matataba dahil sa kanilang kayamanan at
kapanatagan habang marami sa sanlibutan ay binibigyan ng napaka-kaunti sa paraang maka-mundong
pangangailangan, higit na kakaunti ang kaaliwan. 



Page 3 of  6

Hindi natin ito kailanman dinanas dito sa Hilagang America, hindi ba? Kahit ang mahirap ay tila may
sapat na makakain, kahit marahil ang ibang bagay ay mahirap makuha.  Noong ang aking pamilya at
ako ay pumunta sa Jamaica, ako ay napahiya sa kung ano ang mayroon ako bilang katamtamang uri
ng pamumuhay sa America noong nanirahan kami doon. Nanirahan ako kasama ang mga taong
walang wala na naninirahan sa isang maliit na barung-barong na may latang bubungan sa ibabaw ng
kanilang mga ulo.  Nagre-reklamo kami sa tuwing ang aming kama ay lumulubog na sa gitna.  Sila ay
may maliliit na higaan na may manipis na sapin na halos hindi na mapapakinabangan. Sila ay
namumuhay ng isang tuka.  Kumikita sila ng sapat lang na pangkain para sa isang araw. 

Noong nanggaling ako sa Ghanna, nakita ko ito sa isang mas kapuna-punang paraan noong dalawin ko
ang “bush country.”  Doon nakita ko ang mga batang tumatakbo sa paligid na may higit lang ng kaunti
sa karsunsilyo.  Ang kanilang mga tiyan ay matambok dahil sa kakulangan sa sustansiya o
malnutrition. Nakatira sila sa kubo na yari sa putik na may bubungang pawid. Natutulog sila sa matigas
na lupa. 

Hindi natin siguro ito nauunawaan, subalit ang itim na kabayong ito ay matagal nang umiiral sa
kasaysayan, lumilikha ng malawak na bangin sa pagitan ng mayayaman at mauunlad, ang dugong
bughaw, at ang mahihirap nangangailangan, mga naglilingkod sa mayayaman. Ito ay patuloy na
nangyayari ngayon. Ang kilala at makapangyarihan sa sanlibutang ito, ang mga nasa mataas na antas
ng pamumuhay o upper-class, ay mangingibabaw sa mga mahihirap.  Ang mayayaman at
makapangyarihan din at ito ay hindi pumapansin sa mga taong mahihirap at hinahamak siya dahil sa
kanyang kahirapan.  Sa madaling salita, kung paanong  may tunggalian sa pagitan ng mga bansa;
kung paanong may tunggalian sa lipunan; gayon din na may tunggalian sa pagitan ng mga uri ng mga
tao – naghihimagsik laban sa mayayamang namumuno ang mahihirap at sinisikap na gawing mayaman
ang kanilang mga sarili. 

Anong meron pa, ang tanda na ito ay maliwanag sa atin dito sa sariling bayan at sa lipunan. Hindi
maiiwasang tingnan ang ekonomiya ngayon mismo. Ang mga banko ay gumagawa  ng mga
kalokohang pautang at nakitang ang pangkaraniwang tao ay hindi magagawang  bayaran sila. Ang
bentahan ng mga kabahayan ay bumabagsak. Ang mga banko ay walang pera upang ipauna sa mga
tao. Ang mga nasa katamtamang uri ng mga Amerikano o middle-class ay namuhunan sa kalakalan ay
walang kinikita at ang kanilang interes ay nauubos kasama ang puhunan nito. Ang tanging tila hindi
tinatamaan ng mabigat na dagok na ito ay ang mga mayayaman. Nagagawa nilang tustusan ang
anumang naisin nila. 

Ang mangangabayo na nasa itim na kabayo ay pinagagana ang kanyang timbangan.  Ang
katamtamang uri ng mga tao sa ating bansa ay tila nauubos na. Ang puwang sa pagitan ng mayaman
at ng mahirap ay lumalawak muli. At dahil ito ay nangyayari sa Estados Unidos, ito ay nagsisimula na
ring makaapekto sa ibang mga bansa.   

Sa lahat ng ito, ang anak ng Dios na nabubuhay sa pananampalataya, ay binigyan ng espiritual na mga
mata upang makita na ang lahat ng mga bagay na ito ay kailangang maganap. Narito ang isa na
namang tanda na si Cristo ay darating. Oo, ang lahat ng ito ay makaka-apekto maging ng ating mga
pitaka. Kinakain ng lahat ng ito ang ating sariling kaginhawahan at mga karagdagan. Ito ay hapdi ng
paghilab sa panganganak. Subalit nakikita natin ito kung ano ito: isa na namang pangyayari sa mga
bansa na ginagamit ng Dios upang dalhin ang pagbabalik ni Cristo.
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Subalit ang tanong: Paano ito naging tanda? Hindi lamang natin masasabi na ito ay tanda at hayaang
maging ganito na lamang. Kung gayon mangangahulugan ito sa wala. Paano naging tanda ang
kawalang-balanse sa ekonomiya na siyang nagdadala tungkol sa pagdating ni Cristo?     

Kaugnay nito, dapat nating mapansin na ang pag-iral ng apat na mangangabayo ng Apocalipsis 6 ay
hindi patungkol sa kaganapang panghinaharap na mangyayari pa lang.  Ang kinakatawan ng mga
tanda ng pagdating ni Cristo ay hindi mga tandang mangyayari nang agaran bago magpakita si Cristo
at wala ito sa nagdaang kasaysayan. Kundi, ang mga kabayong ito ay napakawalan na simula pa
noong si Cristo ay umakyat sa kalangitan. Isinugo ni Cristo ang apat na mangangabayo. Kaya, ang
mga problema sa ekonomiya at mga matitindi na sinisimbulo ng itim na kabayo ay mga problema na
lumabas na sa nagdaan. Subalit kapuwa hindi tumitigil ang itim na kabayo at ang nakasakay dito sa
pag-iral. Ang itim na kabayo ay patuloy na tumatakbo. Siya ay tatakbo hanggang sa muling pagbabalik
ni Cristo. Ang di-pantay na ekonomiya sa ating lipunan ay bagay na nangyari na ng paulit-ulit sa
nagdaan, kagaya ng sa ngayon, at patuloy pa ring mangyayari sa hinaharap. 

Isa lamang paimbabaw na pag-aaral ng kasaysayan ang nagpapahayag sa atin nito. Tunay silang mga
mag-aaral sa paaralan ay dapat maalala ang ibang katotohanan patungkol sa lumang panahon ayon sa
kanilang pinag-aralan.  Ang hati sa pagitan ng mayaman at mahirap ay bantog noong unang panahon. 
Ang ekonomiya ay naka-depende sa pag-aawayan. May mga makapangyarihan at mga mayayamang
panginoon na siyang nag-mamay-ari nga malalaking lupain at nagagawang ipagtanggol ang sarili sa
iba sa pamamagitan ng kaunting mga mandirigma.  Ang taga bukid ay hindi magawang ipagtanggol
ang sarili, kaya siya ay nagiging busabos sa panginoon (o amo) ng lupain. Nagtratrabaho siya para sa
amo ng libre, kapalit ang proteksyon ng kanyang maliit na bahagi ng lupa. 

Ang mga kondisyong ito ay nanatili hanggang sa panahon ng Renaissance (muling pagsilang), noong
ang mga mahihirap ay nag-alsa laban sa kanilang mga panginoon.  Ito ang naging dahilan ng
rebolusyon sa France, gayon din ng iba pang mga rebolusyon, kasama na, ang rebolusyon ng mga
Amerikano. Bilang resulta, nagsama-sama, ang mga nasa katamtamang uri ng pamumuhay. At ito ang
dahilan kaya ang Estados Unidos at katulad na mga bansa ay naging makapangyarihan. 

Alam ko na ginagawa nating napaka-simple ng kasaysayan, sa paraang hindi kumplikado. Marami ang
sangkot sa lahat ng ito. Subalit narito ang punto. Kahit pa may mga panahon ng kaunlaran sa
sanlibutan at ang ekonomiya ng daigdig, ang mga ito ay mga bagay na lumilipas. Isipin mo ang  Great
Depression (matinding kasalatan) na tumama sa ating bansa. Isipin mo ang recession (paghina ng
negosyo) na ating naranasan ilang dekada pa lang ang nagdaan. Isipin mo kung ano na ang
nangyayari sa ating ekonomiya sa ngayon. Laging magkakaroon ng hindi matatag na ekonomiya,
dahilan upang ang mayaman ay laong yumama at ang mahirap ay lalong maghirap. 

Ito rin, ang dahilan ng kaguluhan sa daigdig na ito. Mayroong maling palagay. Mayroong tensyon sa
pagitan ng mga uri ng mga tao. Sino ang nakakaalam kung ano ang nakalaan para sa atin ng itim na
kabayo at ng kanyang mangangabayo sa hinaharap? 

Subalit tayo ay nakatitiyak na habang ang sanlibutan ay sumusulong tungo sa pandaigdigang
ekonomiya, lalo namang ang ekonomiya ng buong sanlibutan ay magiging matatag o sama-samang
babagsak. Ating makikita, kahit ang pamilihan sa ibang bansa sa ngayon, kung gaano nakaapekto ang
ating ekonomiya sa ibang mga bansa. Ang tanging paraan upang maayos ang pabagsak at magulong
ekonomiya, ay ang tila ang bumuo ng isang pandaigdigang ekonomiya.  Ang isang pandaigdigang
ekonomiya ay magagawang supilin lamang ng isang pandaigdigang kaharian. At ganito nagsisilbing
tanda ang hindi-balanseng ekonomiya sa pagdating ni Cristo.
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Ang isang pandaigdigang ekonomiya ay darating sa ilalim ng pamamahala at pamahalaan ng Anticristo.
na siyang magiging patunay na kalagayan mula sa Apoc. 13:16, 17, na mababasa: “[sa pamamagitan
ng Anticristo] At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang
mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay, o sa noo; At nang huwag makabili
o makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o
bilang ng kaniyang pangalan.” Ang Anticristo ay magagawang ayusin ang hindi balanseng ekonomiya
sa pamamagitan ng pag-kontrol sa kayamanan ng bawat isa sa sanlibutang ito. 

Ang Anticristo ang hahawak ng ekonomiya sa pamamagitan ng marka sa noo ng mga tao o sa kanilang
kanang kamay.  Ngayon, ang tanong kung ito man ay literal o hindi. Subalit ating malalaman ito
ngayon sa pagsulong ng teknolohiya na hindi nagiging mahirap sa banko o sa pamahalaan na kontrolin
ang kinita ng isang tao at gamitin ang kanyang pera.  Sa oras na maghari na ang Anticristo,
magkakaroon ng maikling panahon ng katatagan sa ekonomiya. Sinabi ko na maikling oras, dahil
paiikliin ng Dios ang kahariang yaon ng Anticristo.  Ang ekonomiya ng kanyang kaharian ay sasalutin
dahil sa kawalang balanse ng salapi at kayamanan.  Habang nandito sa sanlibutan ang kasalanan, ang
taong walang pananampalataya ay hindi magagawang pagtagumpayan ang problemang ito.  Kahit pa
ang masamang ekonomiya.  Walang kapayapaan, sabi ng ating Dios, sa mga makasalanan.

Sa panahon ng makiling paghahari ng Anticristo, ang mananampalataya, ang maliit na lahi ayon sa
biyaya na naiwan sa sanlibutang ito, ay uusigin ng Anticristo. Ang pag-uusig ay magaganap sa
pamamagitan ng pag-kontrol ng Anticristo sa ekonomiya. Ang mananampalataya ay hindi na
magagawang bumili o magbili sa kanyang kaharian. Siya ay madarahop sa pananalapi.  Ang lahat sa
kanyang paligid ay makikitang umuunlad.  Subalit hindi magiging madali sa kanya ang mabuhay ng
kaunti sa sanlibutang ito. Gagawin ng Anticristo na itakwil siya ng lipunan na higit pa sa  busabos sa
iba sa kanyang paligid dahil itatanggi niya sa kanyang sarili ang marka ng halimaw. 

Kaya, ang ekonomiya, ang bayan ng Dios, ay may gagampanang trabaho habang sumusulong ang
Anticristo, sa pag-uusig ng iglesia, at, samakatuwid, sa pagbabalik ni Cristo. Narito ang tagpagbalita na
nananawagan sa iyo at sa akin: “Si Cristo ay darating.”

Iyon ang magiging tunay na susubok sa pananampalataya, hindi ba?  Magiging panatag ba tayo sa
kayamanan at kalayawanan ng mundong ito na handa tayong tuligsain ang kaharian?  ni Cristo upang
sumunod sa Anticristo?

Inihahanda n’yo ba ang inyong mga sarili para sa pagdating ni Cristo sa oras na ito? Ginagamit mo ba
ang iyong pera at ang nabibili nito upang mag-imbak ng kayamanan sa langit? Maraming Kristiano ang
hindi nagbabantay sa pagbabalik ni Cristo. Ginagawa nilang lustayin ang bawat bagay na kaya nila.
Ginagastos nila ang pera ng mabilis kaysa kung paano nila ito kinita.  Masyado silang natatangay ng
biglaang kasiyahan ng sanlibutang ito na hindi nila masabing “ayoko” sa kanilang gusto at ninanais. 

Hindi sila naghahanda ng kanilang sarili ngayon para sa pagdating ni Jesu Cristo.  Kapag nakita natin
ang tanda ng pagdating ni Cristo sa pamamagitan ng espiritual na mga mata, samakatuwid ang babala
ay nananawagan sa atin: “Magbantay! Maghanda! Ang tanda ay nariyan.  Huwag mo itong ipawalang-
bahala.”

Minsan nawawalan tayo ng pag-asa sa tuwing nakikita natin ang pagputok ng ekonomiya na
nangyayari sa ating lipunan.  Lahat tayo ay apektado ng ekonomiya. Minsan tayo ay natataranta. Ano
na ang mangyayari sa atin at sa ating mga anak? Maibibigay ko ba ang pangangailangang ng aking
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pamilya? Subalit sa lahat ng ito, hindi tayo dapat matakot.  Si Cristo ang may kontrol ng lahat ng
bagay. 

Ang tandang ito ng pagdating ni Cristo ay sumisimbulo sa pamamagitan ng isang kabayo. Ang kabayo
ay malakas na nilikha, hindi lang matapang, kundi siya rin ay mapusok sa pakikidigma.  Ang tandang
ito ay tumatakbo sa kasaysayan ng sanlibutan at walang makakapigil nito. Subalit ang kabayong ito ay
kontrolado ng nakasakay.  Ang kabayo ay hindi nagwawala. Ito ang tanda – sinusupil sa lahat ng
detalye ng nakasakay. At ang mangangabayo naman ay kontrolado ni Cristo! Si Cristo’y nakaupo sa
Kanyang trono at ipinapadala ang mangangabayo at siya’y tumatakbo. Ang kabayo at mangangabayo
ay sumusunod sa banal na pagnanais ni Jesu Cristo mismo. Si Cristo ang nag-aakay sa lahat ng bagay
na nangyayari sa ating ekonomiya upang ihatid ang Kanyang pagbabalik.

Oo, sa pamamagitan ng tandang ito ang Anticristo ay magtatamo ng pagsupil sa mga kaharian ng
sanlibutan sa daigdig. Dahil sa tandang ito tayo ay uusigin. Subalit lahat ay eksaktong ayon sa
kalooban ng Nag-iisa (Tagapagligtas) na Siyang nagligtas sa atin mula sa kasalanan. Sa madaling
salita, si Cristo ay kakampi natin. Walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Dios na na kay
Cristo Jesus na ating Panginoon. 

Kung ang Dios ay kakampi natin, kung gayon, ang tanda ring ito ay, para sa atin. 

------------------------------------

Tayo’y manalangin.

Ama na nasa Langit, muli kami ay lumalapit sa iyo, pinapasalamatan Ka namin na binigyan mo kami ng
mga mata upang makakita at mga puso na makaunawa ng mga bagay ng kaharian ng langit. Kami ay
nagpapasalamat na nagagawa naming makita kahit itong mga tanda ng pagdating ni Jesu Cristo.
Kapag nakikita namin maging ang ekonomiya ay bumabagsak patungkol sa amin nalalaman namin na
ang lahat ng mga bagay ay may seguridad habang kami ay nakahimlay sa aming Panginoon at aming
Tagapaligtas na si Jesu Cristo. Turuan mo kami na magtiwala sa Kanya at sa Kanya lamang. At kami ay
pagpalain ng iyong biyaya. Palakasin kami ngayon at bukas. Hinihiling namin ito, alang alang kay
Jesus, Amen.


