Slovensky

Ja, Pán, som ťa povolal v spravodlivosti,
vzal som ťa za ruku a chránil som ťa. (Iz 42,6)

Toto hovorí Pán: "Hľa, môj služobník, priviniem si ho;
vyvolený môj, v ňom mám zaľúbenie! Svojho ducha som
vložil na neho; prinesie právo národom. Nebude kričať, ani
hlučne volať a nedá počuť na ulici svoj hlas. Nalomenú trsť
nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, verne bude ohlasovať
právo. Neustane, nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na
jeho náuku čakajú ostrovy.
Ja, Pán, som ťa povolal v spravodlivosti, vzal som ťa za ruku a
chránil som ťa. Ustanovil som ťa za zmluvu s ľudom, za svetlo
národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára
a z väznice tých, čo sedia v temnotách. "

Peter sa ujal slova a povedal: "Naozaj chápem, že Boh nehľadí
na osobu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí
a koná spravodlivo.
Synom Izraela poslal slovo, zvestujúc im pokoj skrze Ježiša
Krista, ktorý je Pánom všetkých. Vy viete, čo sa po krste, ktorý
hlásal Ján, dialo po celom Judsku, počnúc od Galiley: ako Boh
pomazal Ježiša Nazaretského Duchom Svätým a mocou; on
kade chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých diablom
posadnutých; lebo Boh bol s ním."
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Z Galiley prišiel Ježiš k Jordánu za Jánom, aby sa dal od neho
pokrstiť. Ale Ján sa zdráhal a povedal mu: "Ja by som sa mal
dať pokrstiť tebe, a ty prichádzaš ku mne?"
Ježiš mu odpovedal : "Len neváhaj, veď sa sluší, aby sme
splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už neodporoval.
Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vyšiel z vody a hľa, otvorili sa
nebesia a on videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako
holubica a prichádzal na neho. A z neba zaznel hlas: "Toto je
môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie."
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