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Lukáš 10
39 Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová. 40 Marta 
však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá 
samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla!  41 Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa  
a znepokojuješ pre mnohé veci, 42 a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa 
jej neodníme.

Ján 11
1 Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. 2 Bola to tá Mária, ktorá pomazala 
Pána myrhou a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. 3 Sestry teda poslali 
Ježišovi odkaz: Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Učeníci mu povedali: Rabbi, teraz ťa chceli 
Židia kameňovať, a zasa ta ideš? 
11 Toto povedal a potom im povedal: Náš priateľ Lazár zaspal, no ja ho idem zobudiť. 12 Učeníci 
mu povedali: Pane, ak zaspal, ozdravie. 13 Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí 
o obyčajnom spánku. 14 Vtedy im Ježiš otvorene povedal: Lazár zomrel. 15 Pre vás sa radujem, že 
som tam nebol, aby ste uverili. No poďme k nemu! 
23 Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych! 25 Povedal jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život. Kto 
verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. 
34 sa pýtal: Kde ste ho položili? Povedali mu: Pane, poď sa pozrieť! 39 Ježiš povedal: Odvaľte 
kameň! Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: Pane, už páchne, veď je už štyri dni mŕtvy! 40 Ježiš 
jej odpovedal: Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? 43 Keď to povedal, zvolal silným 
hlasom: Lazár, poď von! 44 A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obvia-
zaná šatkou. Ježiš im povedal: Rozviažte ho a nechajte ho odísť! 
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