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Matúš 22
2 Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. 3 Poslal sluhov, 
aby zavolali pozvaných na svadbu. Tí však nechceli prísť. 4 Opäť poslal iných sluhov so slovami: 
Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok som pozabíjal a všetko je 
hotové. Poďte na svadbu!  
8 Potom povedal svojim sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. 9 Choďte teda 
na rázcestia a koho nájdete, pozvite ho na svadbu. 10 Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, 
ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hodovníkmi.  

Matúš 24
1 Po tom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu 
chrámové stavby. 2 On im však povedal: Vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu neostane 
kameň na kameni, všetko bude zbúrané. 3 Keď sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu 
jeho učeníci a spýtali sa ho: Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a 
konca sveta.
5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. A mnohých zvedú. 6 Budete počuť 
vojnový ryk a chýry o bojoch. Hľaďte, aby ste sa nepreľakli. Lebo to musí byť, ale ešte nie je  
koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami budú hladomory 
a zemetrasenia.
23 Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je — neverte! 24 Lebo vystúpia 
falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli — ak je to možné 
— aj vyvolených.
29 Hneď po súžení tých dní, slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a 
nebeské mocnosti sa budú chvieť. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene 
zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a 
slávou. 31 On pošle svojich anjelov s veľkou poľnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch 
strán sveta, od jedného kraja nebies až po druhý. 
42 Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Uvedomte si predsa, že keby hospodár 
vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bedlil by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu.
45 Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanovil pán nad svojimi sluhami, aby im dával načas 
pokrm? 46 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. 47 Amen, hovorím 
vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. 48 Ale keby si zlý sluha povedal v duchu: Môj pán 
mešká.

Lukáš 12
39 Uvedomte si: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vlámať sa do 
svojho domu.
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