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Matúš 5 
1 Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. 2 Prehovoril 
a začal ich učiť: 3 Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 4 Blahoslavení 
plačúci, lebo oni budú potešení.5 Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. 6 Blahoslavení 
hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. 7 Blahoslavení milosrdní, lebo im sa 
dostane milosrdenstva. 8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 9 Blahoslavení tvorcovia 
pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi.

Matúš 7
24  A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si 
postavil dom na skale. 25  Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom, 
ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale. 26  No každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, 
bude sa podobať na nerozumného muža, ktorý si postavil dom na piesku.27 Spustil sa lejak, prihnali 
sa rieky, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká

Lukáš 12
11  Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čím sa budete 
brániť, 12 lebo Duch Svätý vás v tej chvíli poučí, čo máte hovoriť. 13  Ktosi zo zástupu mu povedal: 
Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo. 15 A pokračoval: Dajte pozor 
a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku! Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a 
hojnosti. 16 A potom im povedal toto podobenstvo: Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu.  
17 Rozmýšľal a hovoril si: Čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu. 18  Potom si povedal: 
Urobím toto: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok 
a 19 poviem si: Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi a veseľ sa! 20 Ale Boh 
mu povedal: Blázon! Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil? 21 Tak 
bude s každým, kto zhŕňa poklady pre seba, a nie je bohatý v Bohu.
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