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Ex 1 Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť
v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol. (Mt 2, 16)
Ex 2 Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti
nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. (Mt 2, 13)
Ex 3 Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.
(Hebr 1, 1)
Ex 4 Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo
mňa, lebo som človek hriešny.“ (Lk 5, 8)
Ex 5 Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu. (Sk 7, 54)
Ex 6 Ježiš odpovedal: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané
zhora. (Jn 19, 11)
Ex 7 Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vyšla krv až po uzdy koní na tisícšesťsto
stadií. (Zjv 14, 20)
Ex 8 Tieto kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja; na hlavách mali akoby
vence podobné zlatu a ich tváre boli ako tváre ľudí. (Zjv 9, 7)
Ex 9 Zatrúbil prvý. A nastalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou a padalo to na zem.
(Zjv 8, 7)
Ex 10 Zatrúbil štvrtý anjel. A bola zasiahnutá tretina slnka, tretina mesiaca a tretina
hviezd, aby sa ich tretina zatmela a tretina dňa nemala svetla a noc podobne. (Zjv 8,
12)
Ex 11 Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad
svojimi deťmi. (Lk 23, 28)
Ex 12 Ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom.
(Iz 53, 7)
Ex 13 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do
Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone. (Lk 2, 22
– 23)
Ex 14 Hlas Pánov nad vodami; zahrmel Boh veleby, Pán nad veľkými vodami! (Ž 29,
3)
Ex 15 Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi: „Aleluja!
Spása, sláva a moc nášmu Bohu. (Zjv 19,1)
Ex 16 Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba.
(Jn 6, 32)
Ex 17 Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. (Jn 7, 37)
Ex 18 Potom si Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred
sebou. (Lk 10, 1)
Ex 19 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: 22„Robte pokánie,
lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 3, 1 – 2)
Ex 20 Blahoslavení chudobní v duchu,... (Mt 5, 3 – 11)
Ex 21 Ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. (Mt 5,
22)
Ex 22 Ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo
svojom srdci. (Mt 5, 28)
Ex 23 Vaša reč nech je »áno – áno«, »nie – nie«. Čo je navyše, pochádza od Zlého.
(Mt 5, 37)
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Ex 24 Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie
hriechov. (Mt 26, 28)
Ex 25 Ale on hovoril o chráme svojho tela. (Jn 2, 21)
Ex 26 Raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou
vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie. (Hebr 9, 12)
Ex 27 Nerobte z domu môjho Otca tržnicu! (Jn 2, 16)
Ex 28 Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. (Gal 3, 27)
Ex 29 „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ (Lk
22,19)
Ex 30 Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. (Lk 1, 11)
Ex 31 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si
pripravili. (Lk 24, 1)
Ex 32 Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: »Pánovi, svojmu
Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.«“ (Mt 4, 10)
Ex 33 Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ (Lk 23, 34)
Ex 34 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom
priniesol zvesť. (Jn 1, 18)
Ex 35 Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri
dni?“ (Jn 2, 20)
Ex 36 A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Zem sa
triasla a skaly sa pukali. (Mt 27, 51)
Ex 37 A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. (Zjv
11, 19)
Ex 38 Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: Hľa,
prichádzam – vo zvitku knihy je napísané o mne –, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.“
(Hebr 10, 6 – 7)
Ex 39 „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“ (Hebr 7, 17)
Ex 40 Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj
milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ (Mt 17, 5)

