
JEŽIŠ – JEHO ŽIVOT A SLUŽBA

LUKÁŠ 1, 30 – 32
Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha.   Ajhľa, počneš, porodíš syna a 
dáš Mu meno Ježiš. Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca 
Dávida.

LUKÁŠ  4, 16 – 19
Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol  vychovaný, a podľa svojho  zvyku vošiel v deň  sobotný do  
synagógy a vstal, aby čítal. I podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, 
kde bolo napísané: Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, 
[uzdravovať skrúšených srdcom] poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, 
utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov.

LUKÁŠ 5, 12 – 13
Keď bol v ktoromsi meste, ajhľa, bol tam muž, úplne malomocný, a keď uvidel Ježiša, padol na tvár 
a prosil Ho: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: 
Chcem, buď čistý! A malomocenstvo hneď odišlo od neho.

LUKÁŠ 6, 31
Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im.

LUKÁŠ 6, 46 – 49
Čo ma oslovujete: Pane, Pane! a nečiníte, čo hovorím? Ukážem vám, komu je podobný každý, kto 
prichádza ku mne, počúva moje slovo a zachováva ho. Podobný je človeku, ktorý si stavia dom; 
hlboko kopal a položil základ na skalu. Keď sa strhla povodeň, rieka udrela na ten dom, ale ne-
mohla ním pohnúť, pretože bol dobre postavený. Kto však počul a nezachoval, podobný je človeku, 
ktorý si postavil dom na zemi bez základu; udrela naň rieka a hneď sa zrútil a pád toho domu bol 
veľký.

LUKÁŠ 8, 22 – 25
Jedného dňa vstúpil na loď On i učeníci a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. A odrazili 
sa. Ako sa plavili, zaspal. Tu zniesla sa na jazero veľká povíchrica, takže ich zalievalo a boli v 
nebezpečenstve. Pristúpili teda a zobudili Ho volajúc: Majstre, Majstre, hynieme! On však, keď sa 
prebudil, pohrozil vetru a vlnám. I prestali a nastalo utíšenie. Povedal im: A kde je vaša viera? Oni 
sa však báli a divili, hovoriac medzi sebou: Kto je Tento, že rozkazuje i vetrom i vode a poslúchajú 
Ho?
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