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Matúš 14 
26 Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašení hovorili: To je prízrak! A od strachu 
kričali. 
28 Peter mu odpovedal: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode!  
29 On povedal: Poď! Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. 30 Ale keď videl, 
že vietor je silný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal: Pane, zachráň ma! 31 Ježiš hneď vystrel 
ruku, chytil ho a povedal mu: Maloverný, prečo si pochyboval?

Matúš 17
20 On 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 .

Marek 4 
38 Ježiš však spal na vankúši v zadnej časti lode. Zobudili ho a povedali mu: Učiteľ, nedbáš, 
že hynieme? 39 A On, prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal 
víchor a nastalo veľké utíšenie. 40 A im povedal: Čo ste takí vystrašení? Ešte stále nemáte 
vieru?

Marek 5 
22 Tu prišiel k nemu jeden z predstavených synagógy menom Jairos. Len čo uzrel Ježiša, 
padol mu k nohám 23 a úpenlivo ho prosil: Dcérka mi skonáva. Poď, polož na ňu ruky, aby 
vyzdravela a žila! 24 Vtedy znenazdania odzadu pristúpila k nemu istá žena, ktorá dvanásť 
rokov trpela na krvotok. A dotkla sa obruby jeho rúcha. 25 Povedala si totiž: Ak sa dotknem 
čo len jeho rúcha, ozdraviem. 26 Veľa vytrpela od mnohých lekárov, minula na to celý svoj  
majetok, ale nič jej to neosožilo, ba stav sa jej neustále zhoršoval. 28 lebo si povedala: Ak 
sa dotknem čo len jeho rúcha, budem uzdravená! 29 Krvácanie sa hneď zastavilo, takže na 
tele pocítila, že z neduhu je vyliečená. 30 Ježiš hneď poznal, že vyšla z neho sila. Obrátil sa 
k zástupu a opýtal sa: Kto sa dotkol môjho rúcha? 31 Jeho učeníci mu povedali: Vidíš, že sa 
ľudia na teba tlačia, a ty sa ešte pýtaš: Kto sa ma dotkol? 
34 On ju oslovil: Dcéra, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji, buď zbavená  
svojho trápenia. 35  Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a  
povedal: Tvoja dcéra umrela. Neunúvaj učiteľa! 36 Keď Ježiš začul tieto slová, povedal  
predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver!
40 A vysmiali ho. No Ježiš všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dieťaťa aj tých, čo 
boli s ním, a vošiel do izby, kde ležalo dieťa. 41 Chytil dieťa za ruku a povedal mu: Talitha 
kum! Čo v preklade znamená: Dievča, hovorím ti, vstaň!
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