


Sk 6,5  … zvolili Štěpána, který byl plný víry 

a Ducha svatého, …

Sk 1,8 ale dostanete sílu Ducha svatého, 

který na vás sestoupí, a budete mi svědky 

v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku

a až na sám konec země.“



Sk 6,8 Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí 

a činil mezi lidem veliké divy a znamení.

Jan 14,12 Amen, amen, pravím vám: Kdo věří 

ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a 

ještě větší, neboť já jdu k Otci.



Sk 6,10 Nebyli však schopni čelit Duchu 

moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil.

Lukáš 12,11-12 Když vás povedou do synagóg 

a před úřady a soudy, nedělejte si starosti, jak a 

čím se budete hájit a co řeknete. 12 Vždyť 

Duch svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říci.“



Sk 6,15 Všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na 

Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. 

Exodus 34,29-30 Když pak Mojžíš sestupoval 

z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky 

svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od 

rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. 

30 Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak 

Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu 

přistoupit.



Izajáš 29,20

Pryč zmizí ukrutník, po posměvači bude veta, 

vyhlazeni budou všichni, kdo jsou pohotovi

k ničemnosti, 21 kteří svým slovem svádějí 

člověka k hříchu….



Sk 6,13-14 … "Tenhle člověk znovu a znovu 

mluví proti tomuto svatému místu i proti 

Mojžíšovu zákonu.  14 Na vlastní uši jsme 

slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazaretský zboří 

tento chrám a změní ustanovení, která nám 

dal Mojžíš." 



Jan 2,18-22 Židé mu řekli: "Jakým znamením nám 

prokážeš, že to smíš činit?"  19 Ježíš jim odpověděl: 

"Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím." 

20 Tu řekli Židé: "Čtyřicet šest let byl tento chrám 

budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?" 

21 On však mluvil o chrámu svého těla.  22 Když 

byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho 

učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které 

Ježíš pověděl.



Zacharjáš 6,12-13.15 Toto praví Hospodin 

zástupů: Hle, přijde muž jménem Výhonek, 

vyraší odspodu; ten zbuduje Hospodinův chrám. 

13 Ano, on zbuduje chrám Hospodinův a bude 

obdařen velebností. Bude sedět na svém trůnu a 

vládnout a bude na svém trůnu knězem; mezi 

obojím bude pokojná shoda …  15 I vzdálení 

budou přicházet a pomáhat při budování 

Hospodinova chrámu. »I poznáte, že mě k vám 

poslal Hospodin zástupů«, ovšem, budete-li 

opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha.“



Izajáš 66,1-2 Toto praví Hospodin: „Mým 

trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země. 

Kdepak je ten dům, který mi chcete vybudovat? 

Kdepak je místo mého odpočinutí? 2 Všechny 

tyto věci učinila moje ruka. Tak vznikly všechny 

tyto věci, je výrok Hospodinův. Laskavě pohlédnu 

na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se 

třese před mým slovem.“



Sk 7,7 Ale já budu soudit národ, který je 

zotročí,´ řekl Bůh, `a oni vyjdou svobodni a 

budou mi sloužit na tomto místě´. 

Matouš 18,20 Neboť kde jsou dva nebo tři 

shromážděni ve jménu mém, tam jsem já 

uprostřed nich.“ 



Jan 6,35

Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází 

ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve 

mně, nikdy nebude žíznit. 



Sk 7,42-43 Proto se od nich Bůh odvrátil a 

dopustil, aby se klaněli nebeským mocnostem, jak 

se o tom píše v knize proroků: `Byl jsem to já, lide 

izraelský, komu jste po těch čtyřicet let na poušti 

obětovali a přinášeli dary?

43 Byl to Moloch, jehož stánek jste s sebou nosili, 

a hvězdu boha Remfana, obrazy, které jste si 

udělali pro svou modloslužbu. Proto vás přestěhuji 

do vyhnanství, až do končin babylónských.´



Sk 7,51-53 Jste tvrdošíjní a máte pohanské 

srdce i uši! Nepřestáváte odporovat Duchu 

svatému, jako to dělali vaši otcové.  

52 Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové 

nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli 

příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili 

a zavraždili.  53 Přijali jste Boží zákon z rukou 

andělů, ale sami jste jej nezachovali!"



Sk 7,55-56

Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi 

a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici 

Boží, 56 a řekl: "Hle, vidím nebesa otevřená 

a Syna člověka, stojícího po pravici Boží."



Matouš 16,25

Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten 

o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro 

mne, nalezne jej.



Římanům 12,1-2

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, 

abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, 

Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.  

2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž 

proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli 

rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu 

milé a dokonalé.


