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� Texty na tento týden – L 18:1–8; Mt 24–25; 1K 15:12–19; Kaz 8:14; 12:13.14; Zj 21:1–5; 22:1–5 
 

� Základní verš 
„A tak, moji milovaní brat�í, bu�te pevní, nedejte se zviklat, bu�te stále horliv�jší v díle Pán�; vždy� víte, 

že vaše práce není v Pánu marná.“ (1K 15:58) 
 

   Ježíš p�edstavil Boží království jako realitu, která m�že být naší každodenní zkušeností již v p�ítomnosti. 

Své u�edníky vyslal, aby tuto skute�nost p�ipomínali prost�ednictvím hlásání evangelia a službou druhým. 

M�li zdarma dávat, tak jak zdarma dostali (Mt 10,5–8). 

   Ježíš však velmi jasn� vysv�tloval i to, že jeho království je úpln� jiné než všechna ostatní království, 

protože „není z tohoto sv�ta“ (J 18,36), a že v plnosti má teprve p�ijít. Ježíšovým vt�lením, jeho službou, 

smrtí a vzk�íšením bylo Boží království uvedeno na sv�t. Ježíš se však díval i sm�rem do budoucnosti, do 

doby, kdy jeho království zcela nahradí království tohoto sv�ta a B�h bude vládnout v dokonalosti. 

   Podle definice jsme jako adventisté – tedy ti, co o�ekávají p�íchod Božího království – lidmi nad�je. Tato 

nad�je se však netýká jen budoucího, nového sv�ta. Dokud se s nad�jí díváme do budoucnosti, stejná nad�je 

nám pomáhá prom��ovat sou�asnost. Každý den žijeme nad�jí na budoucnost a svým jednáním usilujeme 

p�inášet zm�nu, která je v souladu s naším o�ekáváním budoucího sv�ta. 
 

� Týden ve zkratce: 
- „Až dokdy?“ 
- Nad�je prom�n�ná v �iny 
- Nad�je ve vzk�íšení 
- Nad�je ve spravedlivý soud 
- B�h set�e slzy 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 8. zá�í – „Až dokdy?“ 
Zj 6:9.10  „9Když Beránek rozlomil pátou pe�e�, spat�il jsem pod oltá�em ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží 

a pro sv�dectví, které vydali. 10A k�i�eli velikým hlasem: „Kdy už, Pane svatý a v�rný, vykonáš soud a za 

naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?““ 

� 8:18-22  „18Soudím totiž, že utrpení nyn�jšího �asu se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na 

nás zjevena. 19Celé tvorstvo toužebn� vyhlíží a �eká, kdy se zjeví sláva Božích syn�. 20Nebo� tvorstvo bylo 

vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však nad�je, 21že i samo tvor-

stvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy d�tí Božích. 22Víme p�ece, že veške-

ré tvorstvo až podnes spole�n� sténá a pracuje k porodu.“ 
Ž 94:3-7  „3Dlouho ješt� svévolníci, Hospodine, dlouho ješt� svévolníci budou jásat? 4Chrlí drzé �e�i, chvástají se všich-
ni pachatelé ni�emností 5a deptají tv�j lid, Hospodine, �iní p�íko�í d�dictví tvému, 6vraždí vdovu a bezdomovce, sirotky 
zabíjejí. 7�íkají: „Hospodin nevidí, B�h Jákob�v to nepost�ehne.““ 
Zj 6:10  „A k�i�eli velikým hlasem: „Kdy už, Pane svatý a v�rný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na 
zemi?““ 
L 18:1-8  „1Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je t�eba stále se modlit a neochabovat: 2„V jednom m�st� byl 
soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic ned�lal. 3V tom m�st� byla i vdova, která k n�mu ustavi�n� chodila a žádala: 
‚Zasta� se mne proti mému odp�rci.‘ 4Ale on se k tomu dlouho nem�l. Potom si však �ekl: ‚I když se Boha nebojím a z lidí 
si nic ned�lám, 5dopomohu jí k právu, pon�vadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit, a nakonec m� umo�í.‘“ 
6A Pán �ekl: „Všimn�te si, co praví ten nespravedlivý soudce! 7Což teprve B�h! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kte�í 
k n�mu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? 8Ujiš�uji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn �lov�ka 
víru na zemi, až p�ijde?““ 
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ST 11. zá�í – Nad�je ve spravedlivý soud 
Kaz 8:14  „Další pomíjivost, která se na zemi vyskytuje: Jsou spravedliví, které jako by poznamenalo dílo 

svévolník�, a jsou svévolníci, které jako by poznamenalo dílo spravedlivých. �ekl jsem si, že i to je pomí-

jivost.“ 

Kaz 12:13.14  „13Záv�r všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho p�ikázání zachovávej; na tom u �lov�ka 

všechno závisí. 14Veškeré dílo B�h postaví p�ed soud, i vše, co je utajeno, a� dobré �i zlé.“ 
 

�T 12. zá�í – B�h set�e slzy 
Zj 21:1-5  „1A vid�l jsem nové nebe a novou zemi, nebo� první nebe a první zem� pominuly a mo�e již 

v�bec nebylo. 2A vid�l jsem od Boha z nebe sestupovat svaté m�sto, nový Jeruzalém, krásný jako nev�sta-

ozdobená pro svého ženicha. 3A slyšel jsem veliký hlas od tr�nu: „Hle, p�íbytek Boží uprost�ed lidí, B�h 

bude p�ebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich B�h, bude s nimi, 4a set�e jim každou slzu   

z o�í. A smrti již nebude, ani žalu ani ná�ku ani bolesti už nebude – nebo� co bylo, pominulo.“ 5Ten, 

který sed�l na tr�nu, �ekl: „Hle, všecko tvo�ím nové.“ A �ekl: „Napiš: Tato slova jsou v�rná a pravá.““ 
Zj 22:1-5  „1A ukázal mi �eku živé vody, �iré jako k�iš�ál, která vyv�rala u tr�nu Božího a Beránkova. 2Uprost�ed m�sta 
na nám�stí, z obou stran �eky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý m�síc dozrává na n�m 
ovoce a jeho listí má lé�ivou moc pro všechny národy. 3A nebude tam nic proklatého. Bude tam tr�n Boží a Beránk�v; 
jeho služebníci mu budou sloužit, 4budou hled�t na jeho tvá� a na �ele ponesou jeho jméno. 5Noci tam již nebude a nebu-
dou pot�ebovat sv�tlo lampy ani sv�tlo slunce, nebo� Pán B�h bude jejich sv�tlem a budou s ním kralovat na v�ky v�k�.“ 
 

PÁ 13. zá�í – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 30. kapitolu „Výzva k duchovnímu r�stu“ z knihy Poslové nad�je a lásky a 41. Kapitolu        
„Minulost ukon�ena“ z knihy Velké drama v�k�. 
   „Když B�h zm�ní úd�l vykoupených, lidé, kte�í ztratili všechno ve velkém životním zápasu, prožijí strašné probuzení. 

V dob�, kdy B�h nabízel svou milost, je satan zaslepil svými klamy, a oni omlouvali sv�j h�íšný život. Bohatí byli pyšní 

na to, co mají, víc než lidé, kterým se tak dob�e neda�ilo. Bohatství však získali p�estupováním Božího zákona. Nesytili 

hladové, neoblékali nahé, nejednali spravedliv� a milosrdn�. ... Prodali své duše za pozemské bohatství a radovánky; 

nesnažili se zbohatnout v Božích o�ích. Proto jejich život skon�il nezdarem. Zábavy jim zho�knou, jejich poklady budou 

bezcenné. To, co celý život budovali, se zhroutí b�hem krátkého okamžiku.“ (GC 654; VDV 421) 

   „Velký spor mezi dobrem a zlem skon�il. Není už h�íchu ani h�íšník�. Celý vesmír je �istý. V celém nezm�rném stvo-

�ení vládne soulad a št�stí. Od Boha, který všechno stvo�il, proudí život, sv�tlo a št�stí do všech stran nekone�ného 

prostoru. Od nejmenšího atomu až po nejv�tší vesmírná t�lesa, všechno živé i neživé v nezkalené kráse a dokonalé radosti 

hlásá, že B�h je láska.“ (GC 678; VDV 437) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Jak byste na základ� studia této lekce vysv�tlili, že na život� tady a te� záleží? Porovnejte vysv�tlení        
s názory lidí, kte�í jsou p�esv�d�eni, že tento život a sv�t nemusíme považovat za d�ležitý, protože B�h 
nakonec všechno zni�í a za�ne znovu. Jak a pro� bychom si m�li dávat pozor, abychom nad�ji na nový        
a dokonalý sv�t nezneužívali jako omluvu toho, že se nestaráme o své bližní v nouzi? 
 

2. Na základ� našeho chápání biblických proroctví o�ekáváme, že p�ed p�íchodem Ježíše Krista poroste zlo, 
utrpení a bolest. Když se to d�je, �asto odkazujeme na Mt 24. kapitolu. Jak bychom m�li t�mto tragédiím 
rozum�t ve sv�tle text� v Mt 25. kapitole? 
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16Ten, který p�ijal p�t h�iven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných p�t. 17Tak i ten, který m�l dv�, získal jiné 
dv�. 18Ten, který p�ijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. 19Po dlouhé dob� se pán t�ch služebník� vrátil 
a za�al ú�tovat. 20P�istoupil ten, který p�ijal p�t h�iven, p�inesl jiných p�t a �ekl: ‚Pane, sv��il jsi mi p�t h�iven; hle, 
jiných p�t jsem jimi získal.‘ 21Jeho pán mu odpov�d�l: ‚Správn�, služebníku dobrý a v�rný, nad málem jsi byl v�rný, 
ustanovím t� nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘ 22P�istoupil ten se dv�ma h�ivnami a �ekl: ‚Pane, sv��il jsi mi 
dv� h�ivny; hle, jiné dv� jsem získal.‘ 23Jeho pán mu odpov�d�l: ‚Správn�, služebníku dobrý a v�rný, nad málem jsi byl 
v�rný, ustanovím t� nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘ 24P�istoupil i ten, který p�ijal jednu h�ivnu, a �ekl: 
‚Pane, poznal jsem t�, že jsi tvrdý �lov�k, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. 25Bál jsem se, a proto jsem šel 
a ukryl tvou h�ivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti pat�í.‘ 26Jeho pán mu odpov�d�l: ‚Služebníku špatný a líný, v�d�l jsi, že 
žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. 27M�l jsi tedy dát mé peníze pen�žník�m, abych p�išel a to, co mi 
pat�í, si vybral s úrokem. 28Vezm�te mu tu h�ivnu a dejte tomu, který má deset h�iven! 29Nebo� každému, kdo má, bude 
dáno a p�idáno; kdo nemá, tomu bude od�ato i to, co má. 30A toho neužite�ného služebníka uvrhn�te ven do temnot; tam 
bude plá� a sk�íp�ní zub�.‘ 31Až p�ijde Syn �lov�ka ve své sláv� a všichni and�lé s ním, posadí se na tr�nu své slávy;      
32a budou p�ed n�ho shromážd�ny všechny národy. I odd�lí jedny od druhých, jako pastý� odd�luje ovce od kozl�, 33ovce 
postaví po pravici a kozly po levici. 34Tehdy �ekne král t�m po pravici: ‚Poj�te, požehnaní mého Otce, ujm�te se králov-
ství, které je vám p�ipraveno od založení sv�ta. 35Nebo� jsem hladov�l, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl 
jsem na cestách, a ujali jste se mne, 36byl jsem nahý, a oblékli jste m�, byl jsem nemocen, a navštívili jste m�, byl jsem ve 
v�zení, a p�išli jste za mnou.‘ 37Tu mu ti spravedliví odpov�dí: ‚Pane, kdy jsme t� vid�li hladového, a nasytili jsme t�, 
nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? 38Kdy jsme t� vid�li jako pocestného, a ujali jsme se t�, nebo nahého, a oblékli jsme t�? 
39Kdy jsme t� vid�li nemocného nebo ve v�zení, a p�išli jsme za tebou?‘ 40Král odpoví a �ekne jim: ‚Amen, pravím vám, 
cokoliv jste u�inili jednomu z t�chto mých nepatrných brat�í, mn� jste u�inili.‘ 41Potom �ekne t�m na levici: ‚Jd�te ode 
mne, prokletí, do v��ného ohn�, p�ipraveného �áblu a jeho and�l�m! 42Hladov�l jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem,    
a nedali jste mi pít, 43byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste m�, byl jsem nemocen a ve 
v�zení, a nenavštívili jste m�.‘ 44Tehdy odpov�dí i oni: ‚Pane, kdy jsme t� vid�li hladového, žíznivého, pocestného, nahé-
ho, nemocného nebo ve v�zení, a neposloužili jsme ti?‘ 45On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neu�inili jed-
nomu z t�chto nepatrných, ani mn� jste neu�inili.‘ 46A p�jdou do v��ných muk, ale spravedliví do v��ného života.““ 
 

ÚT 10. zá�í – Nad�je ve vzk�íšení 
1K 15:12-15.19  „12Když se tedy zv�stuje o Kristu, že byl vzk�íšen, jak mohou n�kte�í mezi vámi �íkat, že 

není zmrtvýchvstání? 13Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzk�íšen ani Kristus. 14A jestliže Kristus nebyl 

vzk�íšen, pak je naše zv�st klamná, a klamná je i vaše víra, 15a my jsme odhaleni jako lživí sv�dkové         

o Bohu: dosv�d�ili jsme, že B�h vzk�ísil Krista, ale on jej nevzk�ísil, není-li vzk�íšení z mrtvých. ... 
19Máme-li nad�ji v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí!“ 
1K 15:17.22.23  „17Nebyl-li však Kristus vzk�íšen, je vaše víra marná, ješt� jste ve svých h�íších, … 22jako v Adamovi 
všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. 23Každý v daném po�adí: první vstal Kristus, potom p�i Kristov� 
p�íchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.“ 
Mt 10:5-8  „5T�chto Dvanáct Ježíš vyslal a p�ikázal jim: „Na cestu k pohan�m nevstupujte, do sama�ské obce necho�te; 
6jd�te rad�ji ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. 7Jd�te a kažte, že se p�iblížilo království nebeské. 8Nemocné uzdravuj-
te, mrtvé probouzejte k životu, malomocné o�iš�ujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“ 
Mt 28:18-20  „18Ježíš p�istoupil a �ekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19Jd�te ke všem národ�m              
a získávejte mi u�edníky, k�t�te je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20a u�te je, aby zachovávali všecko, co jsem vám 
p�ikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto v�ku. ““ 
Sk 2:1-4  „1Když nastal den Letnic, byli všichni shromážd�ni na jednom míst�. 2Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se 
žene prudký vichr, a naplnil celý d�m, kde byli. 3A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozd�lily se a na každém z nich 
spo�inul jeden; 4všichni byli napln�ni Duchem svatým a za�ali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával pro-
mlouvat.“ 
1K 15:30.31  „30A pro� i my se v každou hodinu vydáváme v nebezpe�í? 31Den ze dne hledím smrti do tvá�e – ujiš�uji vás 
o tom, brat�í, p�i všem, co pro mne znamenáte, v Kristu Ježíši, našem Pánu!“ 
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PO 9. zá�í – Nad�je prom�n�ná v �iny 
Mt 25:34-36  „34Tehdy �ekne král t�m po pravici: „Poj�te, požehnaní mého Otce, ujm�te se království, 

které je vám p�ipraveno od založení sv�ta. 35Nebo� jsem hladov�l, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste 

mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, 36byl jsem nahý, a oblékli jste m�, byl jsem nemocen,         

a navštívili jste m�, byl jsem ve v�zení, a p�išli jste za mnou.““ 
Mt 24  „1Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, p�istoupili k n�mu u�edníci a ukazovali mu na chrámové stavby. 
2On však jim �ekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nez�stane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“ 
3Když sed�l na Olivové ho�e a byli sami, p�istoupili k n�mu u�edníci a �ekli: „Pov�z nám, kdy to nastane a jaké bude 
znamení tvého p�íchodu a skonání v�ku!“ 4Ježíš jim odpov�d�l: „M�jte se na pozoru, aby vás n�kdo nesvedl. 5Nebo� 
mnozí p�ijdou v mém jménu a budou �íkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé. 6Budete slyšet vále�ný ryk a zv�sti o vál-
kách; hle�te, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ješt� nebude konec. 7Povstane národ proti národu a království proti 
království, bude hlad a zem�t�esení na mnoha místech. 8Ale to vše bude teprve za�átek bolestí. 9Tehdy vás budou vydávat 
v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávid�t pro mé jméno. 10A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou 
zrazovat a jedni druhé nenávid�t; 11povstanou lživí proroci a mnohé svedou, 12a protože se rozm�že nepravost, vychladne 
láska mnohých. 13Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 14A toto evangelium o království bude kázáno po celém sv�t� 
na sv�dectví všem národ�m, a teprve potom p�ijde konec. 15Když pak uvidíte ‚znesv�cující ohavnost‘, o níž je �e� u proro-
ka Daniela, jak stojí na míst� svatém – kdo �teš, rozum�j – 16tehdy ti, kdo jsou v Judsku, a� uprchnou do hor; 17kdo je na 
st�eše, a� nesestupuje, aby si n�co vzal z domu; 18a kdo je na poli, a� se nevrací, aby si vzal pláš�. 19B�da t�hotným           
a kojícím v on�ch dnech! 20Modlete se, abyste se nemuseli dát na út�k v zim� nebo v sobotu. 21Nebo� tehdy nastane hrozné 
soužení, jaké nebylo od po�átku sv�ta až do nyn�jška a nikdy již nebude. 22A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by 
spasen žádný �lov�k; ale kv�li vyvoleným budou ty dny zkráceny. 23Tehdy, �ekne-li vám n�kdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo 
tam,‘ nev��te! 24Nebo� vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou p�edvád�t veliká znamení a zázraky, že by svedli        
i vyvolené, kdyby to bylo možné. 25Hle, �ekl jsem vám to p�edem. 26Když vám �eknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! 
‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nev��te tomu! 27Nebo� jako blesk ozá�í oblohu od východu až na západ, takový bude p�íchod 
Syna �lov�ka. 28Kde je mrtvola, slétnou se i supi. 29Hned po soužení t�ch dn� se zatmí slunce, m�síc ztratí svou zá�, 
hv�zdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachv�jí. 30Tehdy se ukáže znamení Syna �lov�ka na nebi; a tu budou 
lomit rukama všechny �eledi zem� a uz�í Syna �lov�ka p�icházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. 31On vyšle 
své and�ly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od �ty� úhl� sv�ta, od jedn�ch konc� nebe ke dru-
hým. 32Od fíkovníku si vezm�te pou�ení: Když už jeho v�tev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. 33Tak i vy, až toto 
všecko uvidíte, v�zte, že ten �as je blízko, p�ede dve�mi. 34Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všech-
no stane. 35Nebe a zem� pominou, ale má slova nepominou. 36O onom dni a hodin� však neví nikdo, ani and�lé v nebi, ani 
Syn; jenom Otec sám. 37Až p�ijde Syn �lov�ka, bude to jako za dn� Noeho: 38Jako tehdy p�ed potopou hodovali a pili, 
ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, 39a nic nepoznali, až p�išla potopa a zachvátila všecky – takový 
bude i p�íchod Syna �lov�ka. 40Tehdy budou dva na poli, jeden bude p�ijat a druhý zanechán. 41Dv� budou mlít obilí, 
jedna bude p�ijata a druhá zanechána. 42Bd�te tedy, protože nevíte, v který den váš Pán p�ijde. 43Uvažte p�ece: Kdyby 
hospodá� v�d�l, v kterou no�ní dobu p�ijde zlod�j, bd�l by a zabránil by mu vloupat se do domu. 44Proto i vy bu�te 
p�ipraveni, nebo� Syn �lov�ka p�ijde v hodinu, kdy se nenad�jete. 45Když pán ustanovuje nad svou �eledí služebníka, aby 
jim v�as dával pokrm, který služebník je v�rný a rozumný? 46Blaze tomu služebníku, kterého pán p�i svém p�íchodu 
nalezne, že tak �iní. 47Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu pat�í. 48Když si však špatný služebník �ekne: 
‚M�j pán nejde,‘ 49a za�ne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, 50tu pán toho služebníka p�ijde v den, kdy to 
ne�eká, a v hodinu, kterou netuší, 51vyžene ho a vykáže mu úd�l mezi pokrytci; tam bude plá� a sk�íp�ní zub�.“ 
Mt 25  „1Tehdy bude království nebeské, jako když deset druži�ek vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 2P�t z nich bylo 
pošetilých a p�t rozumných. 3Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. 4Rozumné si vzaly s lampami i olej v ná-
dobkách. 5Když ženich nep�icházel, na všechny p�išla ospalost a usnuly. 6Uprost�ed noci se rozlehl k�ik: ‚Ženich je tu, 
jd�te mu naproti!‘ 7Všechny druži�ky procitly a dávaly do po�ádku své lampy. 8Tu �ekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám 
trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘ 9Ale rozumné odpov�d�ly: ‚Nem�žeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jd�te rad�ji 
ke kupc�m a kupte si!‘ 10Ale zatímco šly kupovat, p�išel ženich, a které byly p�ipraveny, vešly s ním na svatbu; a dve�e 
byly zav�eny. 11Potom p�išly i ty ostatní druži�ky a prosily: ‚Pane, pane, otev�i nám!‘ 12Ale on odpov�d�l: ‚Amen, pravím 
vám, neznám vás.‘ 13Bd�te tedy, protože neznáte den ani hodinu. 14Bude tomu, jako když �lov�k, který se chystal na cestu, 
zavolal své služebníky a sv��il jim sv�j majetek; 15jednomu dal p�t h�iven, druhému dv�, t�etímu jednu, každému podle 
jeho schopností, a odcestoval. 
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