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Matúš 18  
1 V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou: Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve?  
4 Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve.

Matúš 20  
17 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im  
hovoril: 18 Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a  
zákonníkom. Odsúdia ho na smrť 19 a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali; a  
tretieho dňa bude vzkriesený. 20 Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov  
so svojimi synmi, klaňala sa a prosila ho o niečo. 21 On sa jej opýtal: Čo chceš? Povedala 
mu: Povedz, aby títo moji dvaja synovia v tvojom kráľovstve sedeli jeden po tvojej pravici 
a druhý po tvojej ľavici. 22 Ježiš však odpovedal: Neviete, čo si želáte! Môžete piť kalich, 
ktorý mám piť ja? Povedali mu: Môžeme. 23 Odpovedal im: Môj kalich síce budete piť, ale 
dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. To dostanú tí, ktorým to pripravil 
môj Otec. 24 Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. 25 Ježiš ich však 
zavolal k sebe a povedal: Viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú.  
26 Medzi vami to tak nebude! Ale kto sa chce stať medzi vami veľkým, bude vaším sluhom. 
27 Kto sa chce stať medzi vami prvý, bude vaším otrokom. 28 Ani Syn človeka neprišiel dať 
sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých.

Marek 9  
33 Tak prišli do Kafarnauma. Keď už bol v dome, pýtal sa ich: O čom ste sa cestou zhovárali? 
34 Oni však mlčali. Cestou sa totiž dohadovali, kto z nich je väčší. 35 Ježiš si sadol, zavolal 
si Dvanástich a povedal im: Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži 
všetkým! 36 Potom vzal dieťa, postavil ho do prostriedku, zobral ho na ruky a povedal:  
37 Kto prijíma jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, neprijíma 
mňa, ale toho, ktorý ma poslal.

Ján 13  
4 vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru a opásal sa. 5 Potom nalial do  
umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich zásterou, ktorou bol opásaný. 
8 Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy! Ježiš mu odpovedal: Ak ťa neumyjem, 
nebudeš mať so mnou podiel. 
13 Vy ma nazývate Učiteľ a Pán, a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som vám teda ja, 
Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. 33 Deti, už len krátko budem 
s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, 
tam vy nemôžete ísť.

Skutky apoštolov 12 
1 V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých z cirkvi a robil im zle. 2 Mečom  
zahubil Jánovho brata Jakuba, 
20 Herodes bol veľmi nahnevaný na Týrčanov a Sidončanov, ale oni svorne prišli za ním, 
a keď získali na svoju stranu kráľovho komorníka Blasta, prosili ho o zmierenie, lebo ich 
kraj dostával potraviny z kráľovského územia. 22 Ľud hlasno volal: Hlas boha, nie človeka!  
23 Vtom ho však zasiahol Pánov anjel za to, že nevzdal Bohu slávu. Skonal rozožratý 
červami.

N21 Kráľ sa stal sluhom (Animované biblické príbehy)
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