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MATEO 25:1-13 
“NAGHAHANDA SA PAGBABALIK NI CRISTO” 

NI REV WILBUR G BRUINSMA   
 
Panimula 
 
Ang taong 2015 ay narito na.  Iniligtas tayo ng Dios upang makita ang isa pang bagong taon – taon na 
naglalapit sa atin ng kaunti pa sa ikalawang pagbabalik ni Jesu Cristo. 
 
Gaya ng bawat bagong taon, inaabangan natin ang isa pang taon ng buhay sa sanlibutang ito.  Subalit 
habang gayon, pinaaalalahanan tayo ng Biblia na dapat din nating abangan ang pagbabalik ni Cristo sa 
bagong taon na ito.  Hindi natin maaaring ilagay ang ating damdamin at paningin sa mga bagay ng 
sanlibutang ito.  Ang sanlibutang ito ay hindi magtatagal.  Ito ay magwawakas at lahat ng narito ay 
mawawala.  Dapat nating ilagay ang paningin doon sa permanente – isang bagay na hindi magwawakas.  
Ang kaharian ng langit ay naghihintay sa atin.     
 
Ito ang paksa ng talinghagang pag-aaralan natin ngayon.  Si Jesus ay nagsasalita sa talinghagang ito sa 
Mateo 25:1-13.  Doon ay mababasa natin: 
 
Ang kaharian ng langit ay maihahambing sa sampung birhen na kumuha ng kanilang mga ilawan at 
lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal.  Ang lima sa kanila'y mga hangal at ang lima'y 
matatalino.  Sapagkat nang kunin ng mga hangal ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nagdala ng langis.  
Ngunit ang matatalino ay nagdala ng langis sa mga lalagyan na kasama ng kanilang mga ilawan.  
Samantalang naaantala pa ang lalaking ikakasal ay inantok silang lahat at nakatulog.  Subalit nang 
hatinggabi na ay may sumigaw, Narito na ang lalaking ikakasal! Lumabas kayo upang salubungin siya.  
Bumangon lahat ang mga birheng iyon at iniayos ang kanilang mga ilawan.  At sinabi ng mga hangal sa 
matatalino, Bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat namamatay na ang aming mga ilawan. 
Ngunit sumagot ang matatalino na nagsasabi, Maaaring hindi sapat para sa amin at para sa inyo. Kaya't 
pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo ng para sa inyo.  At habang pumupunta sila upang 
bumili, dumating ang lalaking ikakasal.  Ang mga nakapaghanda ay pumasok na kasama niya sa piging ng 
kasalan; at isinara ang pintuan.  Pagkatapos ay dumating naman ang ibang mga birhen, na nagsasabi, 
Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Ngunit sumagot siya at sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, hindi ko kayo nakikilala.  Kaya maging handa kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw o ang 
oras. 
 
Ang talinghagang ito ay malinaw na nagsasabi tungkol sa pagbabalik ni Cristo, na ating kasintahang 
lalaki, at ang pangangailangang maghanda ng masikap sa pagdating na iyon nang hindi napapagod.  At 
iyan ay may kinalamang lahat sa bagong taon na nasa atin.  Sa taong ito na darating dapat tayong 
maghanda sa pagdating ni Cristo! Siya man ay aktuwal na darating ay hindi na mahalaga.  Dapat pa rin 
tayong maghanda. 
 
Ito ang pangalawa sa tatlong talinghagang sinabi ni Jesus sa pagkakataong ito.  Nilisan ni Cristo ang 
Jerusalem nang nakaraang gabi.  Tapos na Niyang bigyang siya ng babala.  Sa partikular na araw na ito 
ginugol Niya ang Kanyang oras mag-isa kasama ang Kanyang mga alagad sa Bundok ng mga Olibo.  
Kinabukasan si Cristo ay huhulihin at dadalhin sa krus.  Lubos na mahalagang mabigyan ng paunang 
babala ang kanyang mga alagad tungkol sa ikalawa Niyang pagbabalik at sa wakas ng sanlibutan.  Kailan 
Siya darating?  Sa araw at oras na iyon walang sinumang nakakaalam.  Darating Siyang mabilis at biglaan, 
ngunit kung kailan Siya darating walang nakakaalam.  Ang una sa tatlong talinghagang sinabi ni Cristo ay 
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nagbabala tungkol dito.  Ngunit sa talinghagang ito si Jesus ngayon ay sumama sa Kanyang bayan upang 
maghanda sa pagbabalik na iyon.  Ginawa Niya ito sa pamamagitan ng isang kuwento tungkol sa isang 
kasalan at sampung birhen na tinawag upang maghintay sa pagdating ng lalaking ikakasal.  Muli, ito ay 
pinakatugmang larawan.   
 
NAGHAHANDA SA PAGBABALIK NI CRISTO 
 
I. Ang Pagdating ng Lalaking Ikakasal 
 
Inilalarawan ni Jesus ang isang pangkaraniwang pangyayari sa talinghagang ito:  isang kasalan.  
Gayunman, ang uri ng kasalang Kanyang inilalarawan marahil ay hindi natin lubusang alam.  Ayon sa 
kaugalian sa panahon ni Jesus, maagang-maaga pa sa araw ng kasal, ang lalaking ikakasal at ilang piling 
kaibigan ay magbabakasyon sa isang di-kilala at liblib na lugar.  Habang wala sila, ang babaeng ikakasal 
ay pupunta kasama ang kanyang mga aliping babae patungo sa bahay ng magiging asawa niya at doon 
ay ihahanda ang bahay at ang kanyang sarili para sa kasal.  Sa bandang hapon, karaniwan kapag 
papadilim na, ang lalaking ikakasal ay babalik na kasama ang kanyang mga kaibigan upang salubungin 
ang kanyang kasintahang babae.  Ang pagdating na ito ng lalaking ikakasal ang tuon ng pansin para sa 
kasiyahan sa kasalan.  May taong nakatalaga habang daan na, pagkakita sa pagbabalik ng lalaking 
ikakasal ay sisigaw ng babala sa babaeng ikakasal at kanyang mga abay:  “Narito na ang lalaking ikakasal!  
Lumabas kayo upang salubungin siya!”  Aayusin ng mga babaeng alipin ang kanilang ilawan (sisindihan 
ang kanilang mga ilawan) na mag-iilaw sa daan, at sasamahan nila ang babaeng ikakasal sa madilim na 
landas na hahantong sa pagsalubong sa lalaking ikakasal.  Ang babae at lalaking ikakasal sa gayon ay 
babalik kasama ng mga tagapaglingkod sa gitna ng tawanan at awit.  Sa sandaling makabalik sa bahay, 
ang seremonya ng kasal ay magaganap at susundan ng pagdiriwang.    
 
Iyon ang mga gawain sa kasalan na tinutukoy ni Cristo sa ating teksto.  Maliwanag, hindi Niya inaabala 
ang Kanyang sarili sa seremonya ng kasal ng gayon o sa handaan sa kasalan.  Itinutuon Niya ang ating 
pansin sa kung ano ang nangyayari bago ang kasalan.  Nalaman natin ang pagdating ng lalaking ikakasal 
at ang pagdating ng babaeng ikakasal upang salubungin siya. 
 
Ngunit hindi pa itong lahat.  Itinutuon ni Cristo ang ating pansin pangunahin na sa mga babaeng alipin ng 
babaeng ikakasal na tinawag upang dalhin ang kanilang mga ilawan upang ilawan ang daan.  May 
sampung babaeng alipin, lahat sila, syempre, ay kumakatawan sa babaeng ikakasal.  Kabilang sila sa 
kasiyahan ng kasalan at samakatuwid ay kumakatawan sa kanya.  Ang mga babaeng ito ay mga birhen.  
Sila ay malilinis at walang bahid na mga dalaga na iningatan ang kanilang sarili sa pakikiapid.  Hindi sa 
ang mga babaeng ito ay di-kasama sa tuntunin.  Ang mga babaeng walang asawa ay tinawag upang 
manatiling malinis at dalisay.  Ang mga birheng ito ay hindi tinawag ni Cristo ng gayon, samakatuwid, 
dahil sila ay di-kasama sa tuntunin.  Kundi sila ay tinawag na mga birhen dahil, sa gayon, kinakatawan 
nila ang mismong babaeng ikakasal, na malinis at banal. 
 
Gayunman, ang mga detalyeng ito, bagama’t kinakailangan sa talinghaga, gaya ng makikita natin, ay 
hindi ang nakakaakit sa ating pansin sa sampung birheng ito.  Ang nakakaakit ay ang mga kilos ng 
sampung birheng ito patungkol sa kanilang ilawan.  Lima sa kanila ay matalino, kaya, bago bumalik ang 
lalaking ikakasal, tiniyak nila na puno ang kanilang ilawan ng langis.  Sila sa gayon ay handa sa pagbabalik 
ng lalaking ikakasal.  Ang tawag na pabalik na siya ay hindi nakahuli sa kanilang hindi handa.  Sa kabilang 
banda, may limang birhen na hangal.  Ang mga dalagang ito ay sinayang ang kanilang araw at nabigong 
isipin ang kanilang ilawan, na mga wala ng laman.  Nang tumunog ang tawag na ang lalaking ikakasal ay 
parating na, hindi sila handa upang salubungin siya.  Sa kanilang kahangalan, humingi sila sa 
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matatalinong babaeng alipin ng langis para sa kanilang ilawan.  Sinagot sila ng mga birheng ito na, 
“Maaaring hindi sapat para sa amin at para sa inyo.  Kaya't pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili 
kayo ng para sa inyo.”  Ang mga hangal na birhen sa gayon ay tumakbo upang kumuha ng langis, ngunit 
pagbalik nila, ang lalaking ikakasal ay dumating at umalis na.  Ang kasalan ay nagsimula na at ang mga 
pintuan ng bahay ay naisara na.  Nang sinubukan ng mga hangal na birheng ito na pumasok, sila ay 
itinaboy.  Hindi sila naging tunay na mga kaibigan ng lalaking ikakasal.  Sila ay naging di-magandang 
kinatawan ng babaeng ikakasal.  Kaya, ang sagot sa kanila ay malupit: “hindi ko kayo nakikilala!”  Hindi 
sila nakapasok sa malaking kasalan nang araw na iyon. 
 
Hindi natin mahirap maunawaan ang espiritual na kahalagahan ng talinghagang ito.  Ibinigay ni Cristo 
ang babalang ito sa talatang 13, “Kaya maging handa kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw o 
ang oras.”  May nais sabihin sa atin ang talinghagang ito tungkol sa pagbabalik ni Cristo.  Ang kasalan ay 
kumakatawan sa pag-aasawa ng iglesia at ni Cristo.  Si Cristo ay inilarawan sa iba’t ibang lugar sa 
Kasulatan bilang lalaking ikakasal.  Kapwa ang Luma at Bagong Tipan ay gumagawa ng malawak na 
pagtukoy alinman sa Dios o kay Cristo bilang lalaking ikakasal at sa iglesia bilang babaeng ikakasal. 
 
Iyan, syempre, ang kahalagahan din ng sampung birhen.  Bagaman ang babaeng ikakasal ay hindi 
partikular na binanggit sa talinghagang ito, gayunpaman ang mga babaeng alipin dito ay kumakatawan 
sa babaeng ikakasal.  Sama-sama silang bumubuo sa grupo ng babaeng ikakasal.  Samakatuwid, ang mga 
birheng ito ay nagpapakahulugan sa iglesia.  Ito ang dahilan kung bakit sila ay tinutukoy bilang mga 
birhen.  Sila ay banal at walang bahid – malinis.  Gayundin naman ang iglesia.  Ang iglesia ay malinis at 
banal – walang bahid ng dumi at pagsuway ng kawalang-pananampalataya.  Ang iglesia ay pangkat ng 
mga taong tinawag ng Dios mula sa kadiliman ng sanlibutang ito at nilinis at binanal sa dugo ni Cristo.  
Siya, sa gayon, ay isang birhen – ibinukod at itinalaga upang maging banal sa Dios.  Siya rin ang asawa ni 
Cristo.  Iniibig niya Siya at sinusunod Siya at pinahahalagahan Siya bilang kanyang minamahal.  Itong 
kalinisan ng iglesia, syempre, ay matatagpuan sa katotohanang si Cristo ay namatay para sa kanya at 
ginawa siyang banal.  Subalit siya ay banal – kay Cristo.  Siya ay malinis at walang dungis.  Isang birhen.  
Kaya mayroon tayong larawan ng relasyon ni Cristo at ng iglesia. 
 
Ang kasalan mismo ay tumutukoy sa oras kapag ang buong iglesia ay titipunin doon sa dakilang kasalang 
piging sa wakas ng panahon.  Kapag ang lalaking ikakasal, si Jesu Cristo ay nagbalik, at sa wakas ng 
panahon, Siya at ang Kanyang iglesia ay magiging isa sa pag-aasawa.  Sa panahon ng Bagong Tipan, si 
Cristo, ang lalaking ikakasal, ay nasa langit.  Siya, gaya noon, ay nasa isang liblib na lugar na hindi pa 
matatagpuan.  At sa wakas ng panahon iiwan Niya ang Kanyang trono sa langit at magbabalik sa lupa 
upang kunin ang Kanyang kasintahang babae kasama Niya sa langit at doon ay walang hanggang 
magdiriwang kasama niya.  Subalit ang pagbabalik na iyan ni Cristo ay hindi walang babala.  Ang sigaw ay 
umaalingawngaw sa lahat ng panahon, “Narito na ang lalaking ikakasal! Lumabas kayo upang salubungin 
Siya!” Ang iglesia mismo ang sumisigaw ng babalang ito sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo 
– ang sigaw na iyan ay naririnig ngayon sa pasimula ng taong 2015.  Kaya ang mga pangyayari sa 
kasalang ito at sa pagdating ng lalaking ikakasal ay tugma rin sa espiritual na katotohanang ito. 
 
Gayundin naman ang mga palatandaang nakapalibot sa sampung birhen:  limang matatalino at limang 
hangal.  Ang bilang na sampu ay tumutukoy sa iglesia sa kanyang kabuuan, sa kanyang pagiging ganap.  
Tinawag ng Dios ang Kanyang iglesia mula sa sanlibutang ito, at bawat kaanib ng iglesiang iyon ay pinili 
Niya.  Nakikita Niya at nakikilala ang iglesiang iyon sa kabuuan.  Ngunit may limang hangal na birhen na 
bumubuo sa iglesiang iyon gaya rin naman ng limang matatalinong birhen.  Maliwanag, hindi lahat ng 
mga birheng ito ay mananampalataya.  Ang talinghaga samakatuwid ay itinuturing ang iglesia ni Cristo 
mula sa pananaw ng iglesia bilang natatag.  Ang iglesia habang siya ay nahahayag dito sa sanlibutan sa 
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iglesiang natatag ay hindi binubuo lamang ng mga mananampalataya.  Sa loob ng iglesia ay gumagapang 
ang mga hangal na birhen na nagmumukhang iglesia at kumikilos na parang iglesia ngunit sa katunayan 
ay mga di-mananampalataya.  Sa panahon ng pag-unlad ng iglesia sa sanlibutang ito sila ay kahalo ng 
mga sumasampalataya.  Ngunit sa wakas ng panahon ang pintuan ng langit ay isasara sa kanila.  
Bagaman tinatawag nila ang kanilang sarili na iglesia, wala silang pakialam tungkol sa pagdating ni Cristo. 
 
II. Ang Pangangailangang Maghanda 
 
Subalit nais nating umatras sandali at isaalang-alang ang pinakamahalagang aspeto ng talinghagang ito.  
Sa pagpasok natin sa bagong taon naririnig natin ang tawag ng clarion:  “Narito na ang lalaking ikakasal!”  
Binabalaan tayo ni Cristo, sa talatang 13:  “Kaya maging handa kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang 
araw o ang oras.” 
 
Mayroong pagmamadali sa tawag na ito – isang tunay na pagmamadali na itinuturo ni Jesus mula sa 
talinghaga.  Mababasa natin sa mga talatang 5, 6:  “Samantalang naaantala pa ang lalaking ikakasal ay 
inantok silang lahat [ang mga birhen] at nakatulog.  Subalit nang hatinggabi na ay may sumigaw, Narito 
na ang lalaking ikakasal! Lumabas kayo upang salubungin siya.”  Hatinggabi na at hindi pa dumarating 
ang lalaking ikakasal.  Naantala siya.  Ang lalaking ikakasal ay dapat bumalik habang papadilim pa lang at  
nagsisimula ang gabi.  Subalit ang lalaking ikakasal na ito ay naantala.  Naghintay siya hanggang sa 
pagpatak ng hatinggabi.  Ang mga bagay ay madilim at karamihan sa mga tao ay nasa higaan na at 
mahimbing na natutulog.  Ang sampung birheng ito ay nakatulog din, kapwa ang hangal at ang 
matatalino.  Nagising lang sila sa tunog ng sigaw.  
 
Naririnig natin ang sigaw ngayon:  Darating na si Cristo! Ngunit matagal na tayong naghihintay sa 
pagbabalik na iyan, hindi ba?  Sinabi sa atin ni Cristo mga 2,000 taon na ang nakalipas na Siya ay babalik 
na muli.  Pero hindi pa Siya dumarating.  At ang mga panahon ay nagiging madilim na rin.  Ang gabi ng 
kawalang-pananampalataya at ang kasalanan ay nakapaligid sa atin.  Ang mga tukso ng sanlibutang ito 
at lahat nitong pang-akit at kaginhawahan ay nakapaligid sa atin.  Napakadali para sa atin ang makatulog 
sa mga bagay na espiritual, hindi ba?  Napakadaling ilagay ang ating mga paningin sa mga bagay dito at 
kalimutan ang tungkol dito sa isang mahalagang katotohanan:  narito na ang lalaking ikakasal! Kaya, 
unti-unti tayong napapayuko sa pagtulog at hindi na tayo nakatono sa mga bagay ng kaharian ng langit! 
Ang tawag ay nasa simula ng bagong taon:  “Narito!”  Gumising kayo at buksan ang inyong mga mata!  
Tumingin at makita:  si Cristo ay dumarating! Kapag nagpatuloy ang pagtawag, sa gayon tayo ay 
gumigising.  Bumabangon tayo mula sa ating pagkaidlip at naaalala kung bakit tayo naghihintay.  Lalabas 
tayo upang salubungin ang lalaking ikakasal. 
 
Lahat ng mga birhen ay nakatulog.  Ah oo, kahit ang mga mananampalataya ay maaaring makatulog 
habang naghihintay sa pagbabalik ni Cristo.  Hindi iyan mabuti, pero ito ay totoo.  Gayunman sila ay 
matatalino! Paano nagkagano’n?  Ang kanilang mga ilawan ay maayos! May langis sila sa loob niyon.  
Handa silang salubungin ang kanilang lalaking ikakasal.  Ipinagpag nila ang antok sa kanilang mga mata 
nang marinig nila ang tawag at lumabas sila na handa sa espiritual upang salubungin ang lalaking 
ikakasal.  Ito ang dapat maglarawan sa atin sa bagong taon na ito, mga kapwa mananampalataya! Dapat 
nating marinig ang tawag at maging handa.   
 
Paano tayo magiging handa sa pagdating ni Cristo, na ating lalaking ikakasal?  Una sa lahat, dapat nating 
bantayan ang Kanyang pagdating!  Iyan ang iniuutos sa atin ni Cristo sa dulo ng talinghagang ito.  Nakita 
mo, may iba’t ibang mga tanda ng pagdating ni Cristo na kailangan nating bantayan.  May mga tanda sa 
kalikasan na dapat nating bantayan.  Makikita natin sila sa malalaking kalamidad na nagaganap sa ating 



5 
 

mundo.  May mga tanda sa mga bansa, kapwa sa pamahalaan at sa lipunan.  Makikita natin ang 
sumasaganang kaguluhan at mga digmaan at mga banta ng mga digmaan.  Makikita natin kung paanong 
ang sanlibutang ating tirahan ay patungo sa pagbuo ng pandaigdigang kaharian ng tao na tinatawag 
nating anticristo.  May mga tanda sa iglesia.  Ang ebanghelyo ay ipinangangaral sa buong mundo sa 
isang banda, at, sa kabilang banda, may lumalaganap na pagtalikod.  Ang mga ito rin ay patungo sa 
paglago ng anticristo! Dapat nating panatilihing bukas ang ating mga mata upang makita ang mga 
tandang ito at maging espiritual na sensitibo sa kanila.  
 
Ngunit may isa pang paraan upang maging handa tayo sa pagdating ni Cristo.  Ang iglesia at ang kanyang 
mga banal ay dapat mamuhay gaya ng isang birhen! Dapat nating panatilihin ang ating sarili na banal at 
malinis sa harapan ng Dios.  Hindi tayo maaaring makiapid sa mga dios ng kasalukuyang lipunan at 
sanlibutan.  Hindi tayo maaaring maglingkod sa mga paganong dios-diosan ng masasama, ni maglingkod 
man sa pera at sa mga karangyaan ng kasalukuyan nating lipunan.  Hindi tayo dapat makiayon sa 
kamalian at kasinungalingan.  Hindi tayo maaaring lumakad sa kasalanan at kawalang-pananampalataya 
ng kasalukuyan nating lipunan.  Dapat tayong manatiling banal sa Panginoon.  At ito ay para sa bawat 
bahagi ng ating buhay!  Sa kabaligtaran, dapat nating ituon ang ating mga mata sa langit at sa buhay na 
naghihintay sa atin doon.  Diyan natin dapat ilagay ang ating pagmamahal sa taong ito na darating. 
 
Iyan, kung gayon, ang dapat nating gawing paghahanda ng ating sarili sa pagdating ni Cristo sa taong 
darating.  Hindi ito isang bagay na ginagawa natin sa malayong hinaharap.  Ito ay bagay na gagawin natin 
sa 2015! Babantayan natin ang mga tanda, at mamumuhay tayo bilang banal na bayan sa sanlibutang 
ito! Iyan ang ating pagkatawag sa 2015.  “Narito na ang lalaking ikakasal! Lumabas kayo upang 
salubungin siya!” 
 
Tunay na hindi tayo maaaring maging katulad ng mga hangal na birhen, na nabigong ihanda ang kanilang 
sarili sa pagdating ng lalaking ikakasal.  Mayroon silang buong araw.  Buong araw maaari sana silang 
umalis at pinuno ang kanilang mga ilawan.  Ngunit naghintay sila, at nakatulog sila nang hindi inihahanda 
ang kanilang sarili sa pagdating ng lalaking ikakasal.  Siguro ay may mali silang kaisipan sa pagdating ng 
lalaking ikakasal.  Sino ang nakakaalam?  Tiyak na hindi nila sineryoso ang katotohanang naantala ang 
lalaking ikakasal.  Hindi sila naghanda sa kanyang pagbabalik.  Kaya naman mayroon ding mga hangal sa 
iglesia ngayon.  Sila ay binigyang-babala tulad din ng iba.  Subalit ang mga taong ito ay mga hangal.  
Alam ng taong matalino ang katotohanan at ibinabagay ang kanyang buhay upang umangkop sa 
katotohanang iyon.  Alam niyang si Cristo ay babalik kaya ibinabagay niya ang paraan ng kanyang 
pamumuhay upang paghandaan ang pagbabalik na iyon.  Ngunit ang hangal na tao sa iglesia ay 
nalalaman ang katotohanan na si Cristo ay babalik, subalit nabibigong ibagay ang kanyang pamumuhay 
sa sanlibutan upang iayon sa katotohanang iyon.  Sa halip na magbantay sa mga tanda, wala siyang 
malay sa lahat ng mga ito.  Hindi siya tumitingin sa paligid niya na may mga matang kumikilala.  Kung 
minsan ang ganoong mga tao ay ganap na walang pakialam sa pagbabalik ni Cristo at sa wakas ng 
sanlibutan.  Ah, ang wakas ng panahon at pagbabalik ni Cristo ay hindi sa libu-libong taon pa, iniisip nila! 
Walang espiritual na pagkaunawa.  Hindi sila nag-aalala sa pagbabalik ni Cristo.  Wala silang espiritual na 
mga mata upang makita kung paanong ang sanlibutang ito at lahat ng narito ay mabilis na kumikipot 
tungo sa pagbabalik ni Cristo at sa wakas ng sanlibutan. 
 
Ang iba ay tumatangging manguna sa malinis at banal na buhay.  Sila ay lubos na nahuhulog sa mga 
yaman at kalayawan at maging sa mga pagnanasa nitong kasalukuyang buhay.  Sa halip na ihiwalay ang 
kanilang sarili sa sanlibutan, inihahalo nila ang kanilang sarili sa sanlibutan.  Ito ang nagpapahangal sa 
kanila.  Sa dahilang iyan, kapag dumating si Cristo hindi sila magiging handa o nagbabantay.  Daratnan 
sila ng pagbabalik ni Cristo nang hindi namamalayan. 
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III. Ang Bunga ng Paghahanda 
 
Tunay ngang iyon ang wakas ng mga birheng hangal:  ang pintuan ay isinara sa kanila.  Hindi sila 
makapasok sa piging ng kasalan.  At nang may sinabi sila sa bantay ng pintuan, ang tinig ay narinig, 
“Hindi ko kayo nakikilala!”  Ang kanilang wakas ay ganap na kapahamakan at kadiliman. 
 
Ngunit ang bunga ng paghahanda sa parating na taon ay ang kagalakan ng pagpasok sa piging ng 
kasalan!  Ang pagdiriwang sa kasalan ni Cristo at ng Kanyang iglesia ay mangyayari sa langit at kapag si 
Cristo ay bumalik na muli.  Itong kasalukuyang buhay ay wawasakin kapag Siya ay bumalik at ang bagong 
mga langit at lupa ay ihahatid.  Doon ang bayan ng Dios ay kakain at iinom sa mesang inihanda para sa 
kanila sa piging ng kasalan ng Kordero at ng Kanyang kasintahan.  Maghanda, bayan ng Dios! Si Cristo ay 
darating! At kapag Siya ay dumating, pakinggan Siyang magsabi:  Pumasok ka sa kagalakan ng aking 
kapahingahan! 


