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Matúš 8
6 Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi. 7 Ježiš mu odpovedal: Prídem a uzdravím 
ho. 8 Stotník mu na to povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz 
iba slovo a môj sluha ozdravie. 10 Keď to Ježiš počul, začudoval sa a povedal tým, čo išli za ním: 
Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. 13 Potom Ježiš povedal 
stotníkovi: Choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril. V tej chvíli jeho sluha ozdravel.

Matúš 9 
27 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci, ktorí volali: Zmiluj sa nad nami, syn Dávidov! 
28 Keď vstúpil do domu, slepci pristúpili k nemu a Ježiš sa ich spýtal: Veríte, že to môžem urobiť? 
Odpovedali mu: Áno, Pane. 29 Nato sa dotkol ich očí a povedal: Nech sa vám stane podľa vašej 
viery. 30 Oči sa im otvorili a Ježiš ich prísne varoval: Dbajte o to, aby sa to nikto nedozvedel. 31Oni 
však vyšli a rozniesli chýr o ňom po celom kraji.

Matúš 17
15 a prosil ho: Pane, zmiluj sa nad mojím synom, lebo je námesačný a veľmi trpí; často padá do 
ohňa a často do vody. 16 Priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale oni ho nemohli uzdraviť. 18 Ježiš 
mu pohrozil a démon z neho vyšiel. Od tej chvíle bol chlapec zdravý.
20On im odpovedal: Pre vašu malú vieru. Amen, hovorím vám: Keby ste mali vieru čo i len ako 
horčičné semienko a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam! — tak prejde, a nič pre vás 
nebude nemožné.

Lukáš 7
6 Ježiš išiel teda s nimi. Keď už bol neďaleko jeho domu, stotník poslal k nemu priateľov s odka-
zom: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. 7 Nepovažoval som sa 
preto ani za hodného prísť k tebe. Ale povedz len slovo a môj sluha ozdravie. 9 Keď to Ježiš počul, 
prekvapil sa. Obrátil sa k ľuďom, ktorí išli za ním, a povedal: Hovorím vám, takú vieru som nenašiel 
ani v Izraeli.  
12 Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky, ktorá bola 
vdova. Sprevádzal ju početný zástup ľudí z mesta. 13 Keď ju Pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. I povedal 
jej: Neplač! 14 Potom pristúpil k máram a dotkol sa ich. Nosiči zastali a on povedal: Mládenec, hov-
orím ti, vstaň! 15 Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odovzdal matke.
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