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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
57 Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatie menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým 
učeníkom. 58 Zašiel k Pilátovi a poprosil ho o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho vydali.
59 Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna 60 a uložil vo svojom novom hrobe, ktorý si vytesal 
v skale. K vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. 62 Na druhý deň po prípravnom dni sa 
zhromaždili veľkňazi a farizeji k Pilátovi. 64 Rozkáž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa, aby 
neprišli jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu, že bol vzkriesený z mŕtvych. A tak posledný 
blud bude horší ako prvý. 65 Pilát im povedal: Máte stráž, choďte a strážte ho, ako viete. 66 Tak 
odišli a zabezpečili hrob: zapečatili kameň a postavili stráž.

Ján 19
38 Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol Ježišovým učeníkom — ale tajným zo strachu pred Židmi, 
— požiadal Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. Pilát dovolil. Šiel teda a sňal jeho telo.  
39 Prišiel aj Nikodém, ten, čo prvý raz navštívil Ježiša v noci, a priniesol asi sto libier myrhy zmiešanej 
s aloou. 40 Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho aj s voňavými masťami do plachiet, ako je u Židov 
zvykom pochovávať.

Ján 20
17 Ježiš jej povedal: Nedrž ma zato, že som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a 
povedz im: Vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.
24 Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. 25 Ostatní učeníci 
mu teda povedali: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy  
po klincoch, ak nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. 
29 Ježiš mu povedal: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli, a uverili.

Ján 21 
6 Nato im povedal: Spustite sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani 
vytiahnuť pre množstvo rýb. 7 Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi: To je Pán! Keď Šimon 
Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť — bol totiž nahý — a hodil sa do mora.
13 Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im. Podobne aj rybu. 14 To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom 
po tom, ako vstal z mŕtvych. 15 Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra: Šimon, syn Jánov, 
miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: 
Pas moje baránky! 

Skutky apoštolov 11 
11 a povedali: Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás  
do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.
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