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Matúš 26 
14 Vtedy odišiel jeden z Dvanástich, menom Judáš Iškariotský, k veľkňazom 15 a povedal: Čo mi 
dáte, ak vám ho zradím? Oni mu určili tridsať strieborných. 16 Od tej chvíle hľadal príležitosť ho 
zradiť. 21 Keď jedli, povedal: Amen, hovorím vám, že jeden z vás ma zradí. 
22 Veľmi sa zarmútili a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: Som to azda ja, Pane? 23 On odpovedal: 
Kto si so mnou namočil ruku v mise, ten ma zradí. 24 Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, 
ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa vôbec nebol 
narodil. 25 Nato povedal Judáš, ktorý ho zrádzal: Či som to ja, Rabbi? Odpovedal mu: Ty si to povedal. 
33 Peter mu však povedal: Aj keby sa všetci nad tebou pohoršili, ja sa nikdy nepohorším. 34 Ježiš mu 
odpovedal: Amen, hovorím ti, že tejto noci, skôr ako kohút zaspieva, ma tri razy zaprieš. 35 Peter mu 
povedal: Aj keby som mal s tebou zomrieť, nikdy ťa nezapriem. Podobne hovorili aj ostatní učeníci. 
36 Vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto, ktoré sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: Sadnite si, kým  
odídem tamto a pomodlím sa. 37 Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať 
zármutok a úzkosť. 38 Vtedy im povedal: Moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bedlite  
so mnou. 39 Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento 
kalich. Ale nie ako ja chcem, ale ako ty. 
42 Odišiel druhý raz a modlil sa: Otče môj, ak ma tento kalich  nemôže minúť a musím ho vypiť, 
nech sa stane tvoja vôľa! 
47 Kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi od 
veľkňazov a starších ľudu. 48 Jeho zradca im dal znamenie: Koho pobozkám, to je on. Toho chyťte! 
49 Hneď nato pristúpil k Ježišovi a povedal: Buď pozdravený, Rabbi! A pobozkal ho. 50 Ježiš mu 
povedal: Priateľ môj, načo si prišiel? Tu pristúpili, položili na Ježiša ruky a zmocnili sa ho. 
63 Ježiš však mlčal. Veľkňaz mu povedal: Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si 
ty Kristus, Boží Syn. 64 Ježiš mu odpovedal: Ty si to povedal, ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna 
človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch. 65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a  
povedal: Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Práve teraz ste počuli rúhanie! 66 Čo o tom 
súdite? Oni odpovedali: Hoden je smrti! 
69 Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu jedna slúžka a povedala: Aj ty si bol s Ježišom  
Galilejským! 70 Ale on zaprel pred všetkými: Neviem, o čom hovoríš. 71 Keď vyšiel k bráne,  
uvidela ho iná a povedala tým, čo tam boli: Tento bol s Ježišom Nazaretským! 72 On znova zaprel  
s prísahou: Nepoznám toho človeka. 73 O chvíľu prišli tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: Veru, aj ty 
si jeden z nich! Veď aj tvoje nárečie ťa prezrádza! 74 Vtedy sa začal zaklínať a zaprisahávať: Nep-
oznám toho človeka! Vtom zaspieval kohút. 75 Tu sa Peter rozpamätal na Ježišovo slovo: Skôr ako 
kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko zaplakal.

Matúš 27
1 Na úsvite všetci veľkňazi a starší ľudu vyniesli rozhodnutie proti Ježišovi, že ho treba usmrtiť.  
2 A tak ho spútali, odviedli a vydali vladárovi Pilátovi. 
16 Vtedy tam mali aj povestného väzňa, ktorý sa volal Barabbáš. 17 Keď sa zhromaždili, opýtal sa 
ich Pilát: Ktorého vám mám prepustiť: Barabbáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus? 
22 Pilát im povedal: Čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? Všetci odpovedali: Ukrižovať 
ho! 23 On namietal: A čo zlé urobil? Ale oni tým väčšmi kričali: Ukrižovať ho! 
29 z tŕnia uplietli veniec a nasadili mu ho na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním 
na kolená a posmievali sa mu: Buď pozdravený, židovský kráľ! 
46 Okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš silným hlasom: Éli, Éli, lema sabachthani?, čo znamená: Bože môj, 
Bože môj, prečo si ma opustil? 48 Jeden z nich hneď odbehol a vzal špongiu, naplnil ju octom, nasadil  
na trstinu a dával mu piť 51 A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje odvrchu až naspodok, zem 
sa triasla a skaly pukali
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