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19 Ahogyan NÓÉ NAPJAIBAN történt, úgy 
lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen 
azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, 
házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, 
amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem 
sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyáju-
kat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele 
is (Mt 24:37-39; Lk 17:26-27).

17Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesed-
jetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a 
megváltásotok (Lk 21:28).

 18 És Ö így szólt: Okuljatok a fügefa példáján: 
amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, 
hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt 
látjátok, vegyétek észre, hogy Isten királysága közel 
van ő, az ajtó előtt (Mt 24:32,33; Mk 13:28-29; Lk 21:29-31). 
Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: 
sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya 
egyedül (Mt 24:36; Mk 13:32).

21Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja 
tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, 
megtartja azt (Lk 17:32-33).

22Mondom nektek: azon az éjszakán ketten 
lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik pedig 
ott hagyatik. Két asszony őröl a malomban: az egyik 
felvétetik, a másik ott hagyatik. Két férfi lesz a 
mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik (Matt 

24:40-41; Lk 17:34-36). Azok pedig ezt kérdezték tőle: 
”Hol, Uram?” Ő pedig így felelt: ”Ahol a test – a 
tetem-, oda gyűlnek a saskeselyűk is” (Mt 24:28; Lk 
17:37). 

23 LEGYETEK ÉBEREK ÉS 
IMÀDKOZZATOK
 Úgy mint az az ember, aki messze útra kelve, házát 
elhagyván, és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek 
a maga dolgát megszabván, az ajtónállónak is 
megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, 
mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, 
este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel? 
Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket 
aludva (Mk 13:34-36).

24 Azt pedig jegyezzétek meg: ha tudná a ház 
ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, 
és nem hagyná betörni a házába.  Ezért legyetek ti is 
készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, 
amelyikben nem is gondoljátok  (Mt 24:43-44).

26 És amit  nektek mondok azt mindenkinek 
mondom: Vigyázzatok  minden időben, kérvén, 
hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek 
mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassa-
tok az embernek Fia előtt! (Lk 21:36).

 

20 Éppen úgy lesz, mint ahogy LÓT NAPJAI-
BAN történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, 
építettek;  de amely napon Lót kiment Sodomából, 
tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. 
Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia 
megjelenik (Lk 17:28-30).    

25 De vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek 
elnehezedjék kicsapongó életviteltől, túlzott evéstől, 
részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; és várat-
lanul lepjen meg titeket az a nap. Legyetek  éberek és  
könyörögjetek; mert nem tudjátok mikor van itt az 
idő. Mert mintegy tőr,  úgy lep meg mindeneket, a kik 
az egész föld színén laknak (Lk 21:34-35; Mk 13:33).

27Bizony mondom néktek: e nemzetség el 
nem múlik, mígnem mind ezek meglesznek. Az ég 
és a föld  elmúlnak, de az † én beszédeim semmi 
képen el nem múlnak (Mt 24:34-35; Mk 13:30-31; Lk 
21:32-33).

És akkor feltűnik az AZ EMBERFIÁNAK JELE az 
égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják 
az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal 
és dicsőséggel.  És elküldi angyalait nagy harson-
aszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj 
felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig (Mt 24:30-31; 
Mk 13:26-27; Lk 21:27).
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