£k 21,36 Czuwajcie więc i módlcie się w kaŜdym czasie, abyście mogli uniknąć tego
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».
Mt 24,42-44 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to
rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno
by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w
chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
1 Kor 16,13-14 Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie męŜni i umacniajcie się!
Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości!
1 Tes 4,14-18 Jeśli bowiem wierzymy, Ŝe Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to
równieŜ tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy
wam jako słowo Pańskie, Ŝe my, Ŝywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy
tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na
dźwięk trąby BoŜej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, Ŝywi i
pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten
sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!
1 Tes 5,4-6 Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was
zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie
jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy
trzeźwi!
2 Tm 4,5 Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij
swe posługiwanie!
1 P 4,7-8 Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się
mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość
zakrywa wiele grzechów.
Ap 16,15 Oto przyjdę jak złodziej: Błogosławiony, który czuwa i strzeŜe swych szat, by
nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano.

Nerses Šnorhali, Jezus - Syn jedyny Ojca 688-693
W dwóch punktach nie okazałem się mądrym tak, jak było mądrych pięć dziewic:
naprawdę nie nabyłem dobra łatwego wraz z trudem.
Ale stałem się największym głupcem, nie zachowując oleju w lampie: miłosierdzia wraz z
dziewictwem lub namaszczenia Świętego Źródła.
One to w ostatnią noc, kiedy nie było moŜna juŜ pracować, nie zostały mi sprzedane za
pieniądze. I dlatego teŜ bramy sali weselnej zamknięto równieŜ przede mną, niedbałym.
Ale jak długo jestem tu w ciele, na tym padole, o Ty, mój Oblubieńcze, wysłuchaj duszy
mojej, która jest Twoją oblubienicą! Na miejscu wołania tu, na tym padole, wołam do
Ciebie głosem wzbudzającym litość:
„Otwórz mi Twoją bramę niebios, wprowadź mnie do Twojej komnaty weselnej tam, na
wyŜynach, uczyń mnie godnym świętego pocałunku oraz czystego nieskalanego uścisku.
Obym nie usłyszał głosu, który by odpowiedział, Ŝe mnie nie zna, lecz racz rozpalić zagasłą
pochodnię mojego umysłu, mnie ślepcowi, dzięki Twojemu Światłu”.
Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!

XXXII Niedziela Zwykła w roku A:
Mt 25,1-13
1.

Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które
wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.
2. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.
3. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.
4. Roztropne zaś razem z lampami zabrały równieŜ oliwę w naczyniach.
5. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
6. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na
spotkanie!
7. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.
8. A nierozsądne rzekły do roztropnych: UŜyczcie nam swej oliwy, bo nasze
lampy gasną.
9. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie
raczej do sprzedających i kupcie sobie!
10. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z
nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.
11. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz
nam!
12. Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was.
13. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
1. Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien,
które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.

Mt 22,2 «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną
swemu synowi.
£k 12,35-36 Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy bądźcie
podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz
otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.
Flp 2,14-16 Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i
bez winy jako nienaganne dzieci BoŜe pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi
jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno Słowa śycia, abym mógł
być dumny w dniu Chrystusa, Ŝe nie na próŜno biegłem i nie na próŜno się trudziłem.
Tt 2,11-14 Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i
poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezboŜności i Ŝądz światowych, rozumnie i
sprawiedliwie, i poboŜnie Ŝyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia
się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego
siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na
własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
Ps 45,10-12 Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie, królowa w złocie z Ofiru stoi
po twojej prawicy. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o twym narodzie, o
domu twego ojca! Król pragnie twojej piękności: on jest twym panem; oddaj mu pokłon!

Iz 54,5 Bo małŜonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię - Pan Zastępów;

2 Tm 4,8 Na ostatek odłoŜono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu

Odkupicielem twoim - Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi.
J 3,29 Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i
słucha go, doznaje najwyŜszej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do
szczytu.

odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali
pojawienie się Jego.
1 P 1,13 Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, miejcie
doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
Hbr 3,18-19 Którym to zaś złoŜył przysięgę, Ŝe nie wejdą do Jego odpoczynku, jeśli nie
tym, którzy nie byli posłuszni? Widzimy zatem, iŜ nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa.

2. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.

Mt 7,24-27 KaŜdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, moŜna porównać z
człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki,
zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
KaŜdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, moŜna porównać z
człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały
potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».
Mt 13,47 Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i
zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy,
dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili.
3. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.

Mt 23,25-26 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość
zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są one zdzierstwa i niepowściągliwości.
Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, Ŝeby i zewnętrzna jego strona stała się
czysta.
2 Tm 3,5 Będą okazywać pozór poboŜności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń.
Iz 48,1-2 Słuchajcie tego, domie Jakuba, którzy nosicie imię Izraela i którzy pochodzicie z
nasienia Judy. Wy, którzy przysięgacie na imię Pana i wysławiacie Boga Izraela, lecz bez
szczerości i bez rzetelności. Bo bierzecie imię od Miasta Świętego i opieracie się na Bogu
Izraela, którego imię jest Pan Zastępów.
Ez 33,2-5 Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im: Jeśli na jakiś kraj
sprowadzam miecz, a jego mieszkańcy wybiorą sobie jakiegoś męŜa i wyznaczą go na stróŜa,
on zaś widzi, Ŝe miecz przychodzi na kraj, i w trąbę dmie, i ostrzega lud, ale ktoś, choć
słyszy dźwięk trąby, nie pozwala się ostrzec, tak Ŝe miecz nadchodzi i zabija go, to on sam
winien jest swej śmierci. Dźwięk trąby usłyszał, nie dał się jednak ostrzec; niech spadnie na
niego wina za własną śmierć. Tamten jednak, kto przestrzegł, ocalił samego siebie.
Hbr 12,15 Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski BoŜej, aby jakiś korzeń gorzki, który
rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni,
Ap 3,1 Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma Siedem Duchów Boga i
siedem gwiazd: Znam twoje czyny: masz imię, które mówi, Ŝe Ŝyjesz, a jesteś umarły.
Ap 3,15-16 Znam twoje czyny, Ŝe ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo
gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.
4. Roztropne
naczyniach.

zaś

razem

z

lampami

zabrały

równieŜ

oliwę

Ps 45,8 Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg,
namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niŜ równych ci losem;

w

11. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie,
otwórz nam!

Mt 7,21-23 Nie kaŜdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa
niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w
owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy
złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?"
Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie
się nieprawości!"
Hbr 12,16-17 Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski BoŜej, aby jakiś korzeń gorzki,
który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni, i aby się nie
znalazł jakiś rozpustnik i bezboŜnik, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje
pierworodztwo. A wiecie, Ŝe później, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został
odrzucony, nie znalazł bowiem miejsca na nawrócenie, choć go szukał ze łzami.
12. Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was.

Ps 1,6 Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.
Ps 5,6 Nieprawi nie ostoją się przed Tobą. Nienawidzisz wszystkich złoczyńców,
Ha 1,13 Zbyt czyste oczy Twoje, by na zło patrzyły, a nieprawości pochwalać nie moŜesz.
Czemu jednak spoglądasz na ludzi zdradliwych i milczysz, gdy bezboŜny połyka
uczciwszego od siebie?
£k 13,26-27 Wtedy zaczniecie mówić: "PrzecieŜ jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach
naszych nauczałeś". Lecz On rzecze: "Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie
ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości!"
J 9,31 Wiemy, Ŝe Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje kaŜdego,
kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę.
Gal 4,9 Teraz jednak, gdyście Boga poznali i, co więcej, Bóg was poznał, jakŜe moŜecie
powracać do tych bezsilnych i nędznych Ŝywiołów, pod których niewolę znowu chcecie się
poddać?
2 Tm 2,19 A przecieŜ trwa mocny fundament BoŜy taką oto mając pieczęć: Poznał Pan
tych, którzy są Jego, oraz: Niechaj odstąpi od nieprawości kaŜdy, kto wzywa imienia
Pańskiego.
13. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

Ps 63,2-3 BoŜe, Ty BoŜe mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni
moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona bez wody. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie,
bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.

potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza Ŝyć
będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze: są to niezawodnie łaski dla Dawida.
Iz 55,6-7 Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
Niechaj bezboŜny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się
nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyŜ hojny jest w
przebaczaniu.
Dz 8,22 Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a moŜe ci odpuści twój zamiar.
Ap 3,15-18 Znam twoje czyny, Ŝe ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo
gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Ty
bowiem mówisz: "Jestem bogaty", i "wzbogaciłem się", i "niczego mi nie potrzeba", a nie
wiesz, Ŝe to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi. Radzę ci kupić u
mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie
ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział.
10. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe,
weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.

Ap 22,12-14 Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak kaŜdemu
odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem Ŝycia do nich naleŜała i
aby bramami wchodzili do Miasta.
Ap 22,17A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto
odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody Ŝycia darmo zaczerpnie.
Ap 22,20 Mówi Ten, który o tym świadczy: «Zaiste, przyjdę niebawem». Amen. Przyjdź,
Panie Jezu!
Am 8,12 Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krąŜyli, by
znaleźć słowo Pańskie, lecz go nie znajdą.
Mdr 6,11-20 PoŜądajcie więc słów moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę. Mądrość jest
wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej
szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej
wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej
rozmyślać - to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie: sama
bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na drogach i
wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom. Początkiem jej najprawdziwszym pragnienie nauki, a staranie o naukę - to miłość, miłość zaś - to przestrzeganie jej praw, a
poszanowanie praw to rękojmia nieśmiertelności, a nieśmiertelność przybliŜa do Boga. Tak
więc pragnienie Mądrości wiedzie do królestwa.
£k 12,36-37 A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty
weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy,
których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i
kaŜe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał.
Kol 1,12-14 Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale
świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa
swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.
Ps 95,11 Przeto przysiągłem w moim gniewie: «Nie wejdą do miejsca mego
odpoczynku».

J 1,16 Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce.
J 3,34 Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa BoŜe: a z niezmierzonej obfitości
udziela mu Ducha.
Rz 8,9 Wy jednak nie Ŝyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch BoŜy w
was mieszka. JeŜeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie naleŜy.
2 Kor 1,22 On teŜ wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.
Gal 5,22-23 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa
1 J 2,27 Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie
potrzebujecie pouczenia od nikogo, poniewaŜ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim.
Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. ToteŜ trwajcie w nim tak, jak was nauczył.
5. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.

Mt 24,48-50 Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga", i
zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w
dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
Ha 2,3 Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi: a
jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie.
Hbr 10,36-37 Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę BoŜą, dostąpili
obietnicy. Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma
nadejść, i nie spóźni się.
2 P 3,4-9 i będą mówili: «Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie
zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata». Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego
pragną, Ŝe niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo
BoŜe, i przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony. A to samo słowo zabezpieczyło
obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezboŜnych ludzi.
Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, Ŝe jeden dzień u Pana jest jak tysiąc
lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są
przekonani, Ŝe Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem
niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia.
Jon 1,5-6 Przerazili się więc Ŝeglarze i kaŜdy wołał do swego bóstwa; rzucili w morze
ładunek, który był na okręcie, by uczynić go lŜejszym. Jonasz zaś zszedł w głąb wnętrza
okrętu, połoŜył się i twardo zasnął. Przystąpił więc do niego dowódca Ŝeglarzy i rzekł mu:
«Dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do Boga twego, moŜe wspomni Bóg na nas i nie
zginiemy».
Mk 14,37-38 Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: «Szymonie, śpisz?
Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch
wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».
Rz 13,11 A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina
powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliŜej nas, niŜ wtedy, gdyśmy uwierzyli.
Ef 5,14 Dlatego się mówi: Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci
Chrystus.
1 P 5,8 Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąŜy
szukając kogo poŜreć.

6. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu
na spotkanie!

Mk 13,33-37 UwaŜajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma
się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróŜ. Zostawił swój dom, powierzył
swoim sługom staranie o wszystko, kaŜdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał,
Ŝeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o
północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was
śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!».
£k 12,38-40 Czy o drugiej, czy o trzeciej straŜy przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak
zastanie. A to rozumiejcie, Ŝe gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma
przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy teŜ bądźcie gotowi, gdyŜ o
godzinie, której się domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
1 Tes 5,1-3 Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem
dokładnie wiecie, Ŝe dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą
mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na
brzemienną, i nie ujdą.
J 5,28-29 Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy
spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na
zmartwychwstanie Ŝycia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia.
Ap 16,15 Oto przyjdę jak złodziej: Błogosławiony, który czuwa i strzeŜe swych szat, by
nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano.
2 P 3,10 Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie,
gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione.
Ps 50,3-6 Bóg nasz przybył i nie milczy: przed Nim ogień trawiący, wokół Niego szaleje
nawałnica. Wzywa On z góry niebo i ziemię, by lud swój sądzić. «Zgromadźcie Mi moich
umiłowanych, którzy zawarli ze Mną przymierze przez ofiarę». Niebiosa zwiastują Jego
sprawiedliwość, albowiem sam Bóg jest sędzią.
Ps 98,9 przed obliczem Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi sądzić ziemię. On będzie sądził
świat sprawiedliwie i według słuszności - ludy.
Iz 25,9 I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, Ŝe nas wybawi;
oto Pan, w którym złoŜyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia!
Am 4,12 Tak uczynię tobie, Izraelu, a poniewaŜ ci to uczynię, przygotuj się, by stawić się
przed Bogiem twym, Izraelu!
Ml 3,1-2 Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle
przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego
pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto
się ostoi, gdy się ukaŜe? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy.
Ap 19,7-9 Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego
MałŜonka się przystroiła, i dano jej oblec bisior lśniący i czysty» - bisior bowiem oznacza
czyny sprawiedliwe świętych. I mówi mi: «Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na
ucztę Godów Baranka!» I mówi mi: «Te prawdziwe słowa są BoŜe».
7. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.

£k 12,35 Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie!
2 P 3,14 Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i
skazy - w pokoju,
Ap 2,4-5 Ale mam przeciw tobie to, Ŝe odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj
więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij! Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie i
ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz.
Ap 3,2 Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych
czynów doskonałymi wobec mego Boga.
Ap 3,19-20 Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć
się! Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i
będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
8. A nierozsądne rzekły do roztropnych: UŜyczcie nam swej oliwy, bo
nasze lampy gasną.

Mt 3,8-9 Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, Ŝe moŜecie sobie mówić:
"Abrahama mamy za ojca", bo powiadam wam, Ŝe z tych kamieni moŜe Bóg wzbudzić dzieci
Abrahamowi.
Hi 8,13-14 Tak z drogą niepomnych na Boga; nadzieja nieprawych zaginie, na krótko im
starczy nadziei, ich ufność jak nić pajęczyny.
Hi 21,17 Czy często gaśnie lampa niewiernych, czy na nich klęska spada? Gniew BoŜy
rujnuje nieprawych?
Prz 4,18-19 ŚcieŜka prawych - to światło poranne, wschodzi - wzrasta aŜ do południa;
droga grzeszników jak gęsty mrok, nie wiedzą, o co się potkną.
Prz 13,9 Wesoło błyszczy światło sprawiedliwych, a lampa niewiernych przygasa.
Prz 20,20 Temu, kto ojcu i matce złorzeczy, w noc ciemną lampa zagaśnie.
£k 8,18 UwaŜajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu
zabiorą i to, co mu się wydaje, Ŝe ma».
£k 12,35 Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie!
Hbr 4,1 Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego odpoczynku, aby
ktoś z was nie mniemał, iŜ jest jej pozbawiony.
9. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć.
Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!

Ps 49,8-10 Nikt bowiem siebie samego nie moŜe wykupić ani nie uiści Bogu ceny swego
wykupu - jego Ŝycie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy się to nigdy - by móc Ŝyć na wieki i nie
doznać zagłady.
Jer 15,1 Pan powiedział mi: «Nawet gdyby MojŜesz i Samuel stanęli przede Mną, serce
moje nie skłoniłoby się ku temu ludowi. Wypędź ich sprzed mojego oblicza i niech odejdą!
Iz 55,1-3 O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie
pieniędzy! Kupujcie i spoŜywajcie, dalejŜe, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i
mleko! Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie
nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych

