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Matúš 21 
7 Priviedli oslicu aj osliatko, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. 8 Veľký zástup 
prestieral na cestu svoje plášte, iní odsekávali ratolesti zo stromov a prestierali ich na cestu. 
9 A zástupy, čo šli pred ním i za ním, volali: Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý 
prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach! 
13 a povedal im: Je napísané: Môj dom sa bude volať domom modlitby. Ale vy z neho robíte 
pelech lotrov. 
23 Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: Akou  
mocou toto robíš a kto ti dal túto moc? 25 Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí? Oni medzi 
sebou uvažovali: Ak povieme, že z neba, povie nám: Prečo ste mu teda neuverili? 
26 Ale ak povieme, že od ľudí, musíme sa báť zástupu, lebo Jána všetci pokladajú za proroka. 
27 Odpovedali teda Ježišovi: Nevieme. Tu im povedal: Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto 
robím.
33 Počujte iné podobenstvo! Istý hospodár vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v nej 
lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. 34 Keď sa priblížil čas 
oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali úrodu. 35 Vinohradníci však 
pochytali jeho sluhov, jedného zbili, druhého zabili a ďalšieho ukameňovali. 36 Hospodár  
poslal opäť iných sluhov, viac ako predtým, ale urobili im to isté. 38 Pri pohľade na syna si však 
vinohradníci povedali: Toto je dedič! Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše. 
39 Chytili ho, vyhodili von z vinice a zabili ho.  

Lukáš 24
13 V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema  
vzdialená na šesťdesiat stadií. 14 A rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. 15 Ako sa tak 
zhovárali a vzájomne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a šiel s nimi. 16 Ich oči boli zast-
reté, aby ho nepoznali. 17 I spýtal sa ich: O čom sa takto idúcky rozprávate? Oni sa zronení 
zastavili... 
27 A počnúc Mojžišom cez všetkých prorokov, im vykladal, čo sa naňho v celom Písme 
vzťahovalo.

Ján 3
1 Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi.  
2 On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabbi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel  
od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. 3 Ježiš 
mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova , nemôže uzrieť Božie 
kráľovstvo. 
14 A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka,  
16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v 
neho verí, ale mal večný život.

Ján 11 
47 Nato zvolali veľkňazi a farizeji veľradu a povedali: Čo robiť? Veď tento človek robí mnoho 
znamení! 48 Ak ho necháme tak, všetci v neho uveria, prídu Rimania a zničia nám toto 
miesto i národ. 49 Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol v tom roku veľkňazom, im povedal:  
Vy nič neviete 50 a ani nechápete, že je pre vás užitočnejšie, aby zomrel jeden človek za ľud, 
akoby zahynul celý národ. 53 A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.
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