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Matúš 13
19 Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí to, čo mu bolo 
zasiate do srdca. U toho človeka bolo zrno zasiate na kraj cesty. 20 Na skalnatú pôdu bolo zrno  
zasiate u toho, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, 21 no nemá koreň, a tak je len 
chvíľkový. Keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď odpadne. 22 Do tŕnia bolo 
zrno zasiate u toho, kto slovo počúva, ale denné starosti  a omámenie bohatstvom udusia slovo, 
takže ostane bez úrody. 23 Do dobrej pôdy bolo zrno zasiate u toho, kto počúva slovo a chápe ho. Ten 
potom prináša úrodu: jeden stonásobnú, druhý šesťdesiatnásobnú a tretí tridsaťnásobnú. 25 Kým 
však ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkoľ  medzi pšenicu a odišiel. 28 On im odpovedal: To 
urobil nepriateľ. Sluhovia sa ho spýtali: Chceš, aby sme išli a vyzbierali ho? 29 On však odpovedal: 
Nie! Aby ste pri zbieraní kúkoľa nevytrhali súčasne aj pšenicu. 30 Nechajte oboje rásť spolu až do 
žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Vyzbierajte najprv kúkoľ a zviažte ho do snopov na spálenie, 
ale pšenicu zvezte do mojej stodoly. 45 Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal 
krásne perly. 46 Keď objavil jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko čo mal, a kúpil ju.

Matúš 25
1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety 
ženíchovi. 2 Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. 3 Pochabé si vzali lampy, ale olej si so 
sebou nevzali.
5 Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. 
8 Tu pochabé povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú! 9 No rozumné 
odpovedali: Nie! Aby azda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si! 
10 No kým išli kupovať olej, prišiel ženích, a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu; a dvere 
sa zavreli. 11 Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: Pane, pane, otvor nám! 12 On im však 
odpovedal: Amen, hovorím vám, nepoznám vás. 13 Bedlite teda, lebo neviete dňa ani hodiny! 
31 Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. 32 Vtedy 
sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce 
od capov. 34 Potom kráľ povie tým po pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, 
ktoré je vám pripravené od založenia sveta. 35 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som 
smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, 36 bol som nahý a priodeli ste 
ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou. 37 Vtedy mu povedia 
spravodliví: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 
38 Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? 39 Kedy sme 
ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? 40 Kráľ im odpovie: Amen, hovorím vám: 
Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.
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