Opowieść o Eliaszu i wdowie
Wtedy [Eliasz] wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy
wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa
zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i powiedział:
«Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się
napił». Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale
zawołał na nią i rzekł: «Weź, proszę, dla mnie i
kromkę chleba!» Na to odrzekła: «Na życie Pana,
Boga twego! Już nie mam pieczywa - tylko garść mąki
w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram
kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę
sobie i memu synowi [strawę]. Zjemy to, a potem
pomrzemy». Eliasz zaś jej powiedział: «Nie bój się!
Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały
podpłomyk dla mnie i przynieś mi! A sobie i twemu
synowi zrobisz potem. Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak:
"Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie
opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na
ziemię"». Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział,
a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień.
Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie
opróżniła się według obietnicy, którą Pan
wypowiedział przez Eliasza (1Krl 17,10-16).

Piotr idzie po wodzie
Zaraz też [Jezus] przynaglił uczniów, żeby wsiedli do
łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi
tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby
się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu,
miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o
czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po
jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po
jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu
krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi!
Ja jestem, nie bójcie się!» Na to odezwał się Piotr:
«Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po
wodzie!» A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z
łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz
na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć,
krzyknął: «Panie, ratuj mnie!» Jezus natychmiast
wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu
zwątpiłeś, małej wiary?» Gdy wsiedli do łodzi, wiatr
się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed
Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym»
(Mt 14,22-32).

