


Filipským 3,5-6 obřezán osmého dne, z rodu 

izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej 

z Hebrejů; jde-li o zákon – farizeus;  6 jde-li 

o horlivost pronásledovatel církve; jde-li o 

spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony.



Sk 7,58 a hnali ho za město, aby ho kamenovali. 

Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se 

jmenoval Saul.

Sk 8,1 Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy 

začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve; 

všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a 

Samařsku.

Sk 8,3 Saul se však snažil církev zničit: pátral 

dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do 

žaláře.



Sk 9,1-2 Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům 

Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi 

2 a vyžádal si od něho doporučující listy pro 

synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat 

muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést 

je v poutech do Jeruzaléma.



Sk 26,11 Po všech synagógách jsem je často 

dával trestat a nutil je, aby se rouhali. 

Jako smyslů zbavený jsem se chystal 

pronásledovat je i v cizích městech.



Lukáš 18,9-14 O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou 

spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: 

10 „Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden 

byl farizeus, druhý celník.  11 Farizeus se postavil a takto 

se sám u sebe modlil: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako 

ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako 

tento celník. 12 Postím se dvakrát za týden a dávám 

desátky ze všeho, co získám.´ 13 Avšak celník stál docela 

vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do 

prsou a říkal: `Bože, slituj se nade mnou hříšným.´

14 Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do 

svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, 

bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ 



Sk 9,3-4 Na cestě, když už byl blízko Damašku, 

zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.

4 Padl na zem a uslyšel hlas: 

„Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“ 



Efezským 4,15-16 Buďme pravdiví v lásce, ať ve 

všem dorůstáme v Krista. On je hlava, 16 z něho 

roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se 

podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak 

je každé části dáno. 



Ž 36,10 U tebe je pramen žití, když ty jsi nám 

světlem, spatřujeme světlo.

Ž 119,130 Kam tvá slova proniknou, tam vzchází 

světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.

Ž 139,12 Žádná tma pro tebe není temná: noc jako 

den svítí, temnota je jako světlo.

Přísloví 29,13 Chudý a utlačovatel se střetávají, ale 

oběma dal světlo očí Hospodin.

Jan 8,12 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem 

světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve 

tmě, ale bude mít světlo života.“



Efezským 2,1-5 I vy jste byli mrtvi pro své viny a 

hříchy,  2 v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto 

světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, 

působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.

3 I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme 

sklonům svého těla, dali jsme se vést svými 

sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli 

Božímu soudu tak jako ostatní. 4 Ale Bůh, bohatý 

v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, 

5 probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme 

byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!



Římanům 1,16-17 Nestydím se za evangelium: 

je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, 

předně pro Žida, ale také pro Řeka. 17 Vždyť 

se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je 

přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: 

`Spravedlivý z víry bude živ.´



Sk 9,10 V Damašku žil jeden učedník, 

jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: 

„Ananiáši!“ On odpověděl: 

„Zde jsem, Pane.“ 



Sk 9,17 Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, 

vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, 

posílá mě k tobě Pán … 


