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Matúš 9
2 Tu k nemu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Ježiš, vidiac ich vieru, povedal  
ochrnutému: Dúfaj, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. 3 Vtom si však niektorí zákonníci  
povedali: Tento človek sa rúha! 4 Ježiš poznal ich myšlienky a povedal: Prečo zle zmýšľate vo svojich  
srdciach? 5 Čo je ľahšie? Povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň a choď!? 6 Ale aby 
ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému: Vstaň, vezmi si 
lôžko a choď domov! 9 Keď Ježiš odtiaľ odišiel, videl na colnici sedieť istého človeka, ktorý sa volal 
Matúš. Povedal mu: Nasleduj ma! Matúš vstal a išiel za ním. 10 Keď potom stoloval v dome, prišli ta 
aj mnohí colníci a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. 11 Keď to videli farizeji, hovorili jeho 
učeníkom: Ako to, že váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? 12 On to počul a povedal: Lekára 
nepotrebujú zdraví, ale chorí. 13 Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie 
obetu. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov.

Marek 2
1 Po niekoľkých dňoch sa znovu vrátil do Kafarnauma. Roznieslo sa, že je v dome. 2 Nahrnulo sa 
ta veľa ľudí, takže už nemali miesta ani predo dvermi. A Ježiš im hlásal slovo. 3 Vtedy k nemu prišli 
štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka. 5 Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, 
odpúšťajú sa ti hriechy! 
7 Čo to tento človek hovorí? Rúha sa! Odpúšťať hriechy môže jedine Boh. 8 Ježiš hneď svojím  
duchom spoznal, že takto uvažujú a spýtal sa: Prečo takto uvažujete vo svojom vnútri? 9 Čo je 
ľahšie? Povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy — alebo povedať: Vstaň, vezmi si lôžko 
a choď! 10 Aby ste však vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal  
ochrnutému: 11 Hovorím ti, vezmi si lôžko a choď domov! 14 Cestou zbadal Alfejovho syna Léviho, 
ktorý pracoval na mýtnici. Povedal mu: Nasleduj ma! On vstal a nasledoval ho.

Lukáš 7
37 V tom meste žila istá hriešnica. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizeja, priniesla  
alabastrovú nádobku s voňavým olejom. 38 S plačom pristúpila odzadu k jeho nohám, začala mu ich 
máčať slzami a utierať svojimi vlasmi. Bozkávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom. 39 Keď 
to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si: Keby to bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa 
ho dotýka, vedel by, že je to hriešnica. 41 Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval päťsto 
denárov, druhý päťdesiat. 42 Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať 
radšej? 43 Myslím si, odpovedal Šimon, že ten, ktorému odpustil viac. Ježiš odpovedal: Správne si 
povedal. 44 Nato sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu 
a nedal si mi vodu na nohy, no táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala.  
45 Nepobozkal si ma, ona však odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi bozkávať nohy. 46 Hlavu si mi 
olejom nepotrel, zatiaľ čo ona mi natierala nohy voňavým olejom. 47 Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa 
jej mnohé hriechy, lebo veľmi milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. 50 On však povedal 
žene: Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!

Lukáš 15 
2 Farizeji a zákonníci však reptali: Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. 4 Ak niekto z vás má sto 
oviec a jednu z nich stratí, či nenechá deväťdesiatdeväť na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju 
nenájde? 
8 Alebo: Keď má nejaká žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, či nezažne lampu, nevymetie 
a neprehľadá dôklane dom, kým ju nenájde? 9 Keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: 
Radujte sa so mnou! Našla som stratenú drachmu. 10 Hovorím vám: Taká radosť je aj medzi Božími 
anjelmi nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie.
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