


Sk 9,20 a hned začal v synagógách kázat, 
že Ježíš je Syn Boží 

Ga 1,13…..byl oddán židovství, jak 
horlivě jsem pronásledoval církev Boží a 
snažil se ji vyhubit.



Sk 9,22-23 Ale Saul působil čím dál tím 
mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, 
přiváděl do úzkých damašské židy.  
23 Po nějaké době se židé uradili, že Saula 
zabijí 



Lukáš 9,23 Všem pak řekl: "Kdo chce jít 
za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne 
svůj kříž a následuj mne.

Filipským 1,21 Život, to je pro mne 
Kristus, a smrt je pro mne zisk.



1 Kor 7,2
Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý 
má svou ženu a každá svého muže. 



Nehemjáš 13,25-26 Měl jsem s nimi o to spor 
a zlořečil jsem jim, některé muže jsem bil a rval 
za vousy a zapřisáhl jsem je při Bohu: 
"Nedávejte své dcery jejich synům a neberte 
jejich dcery svým synům a sobě! 26 Což se 
právě tím neprohřešil izraelský král Šalomoun? 
Mezi mnohými národy nebylo krále jemu 
podobného. Byl milován Bohem, který jej určil 
za krále nad celým Izraelem. A přece i jeho 
svedly ženy cizinky ke hříchu.



Lukáš 16,10 Kdo je věrný v nejmenší věci, 
je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci 
nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.
Lukáš 15,7 Pravím vám, že právě tak bude 
v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který 
činí pokání, než nad devadesáti devíti 
spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.
Zjevení Janovo 3,3 rozpomeň se tedy, jak jsi mé 
slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání.
Žalmy 62,3 Jen on je má skála, má spása, můj 
nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.



Sk 9,26 Když přišel do Jeruzaléma, chtěl 
se připojit k učedníkům; ale všichni se ho 
báli, protože nevěřili, že k nim patří.

Sk 9,28 Saul se nyní mohl v Jeruzalémě 
na všem podílet s apoštoly a všude směle 
mluvil ve jménu Páně



2 Kor 11,24-28 Od Židů jsem byl pětkrát 
odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné,  
25 třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl 
kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a 
den jsem jako trosečník strávil na širém moři.  
26 Častokrát jsem byl na cestách - v nebezpečí 
na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od 
vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí 
ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí 
na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími,  
27 v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, 
o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez 
oděvu.  28 A nadto ještě na mne denně doléhá 
starost o všechny církve. 



1 Janův 5,3-5 V tom je totiž láska k Bohu, 
že zachováváme jeho přikázání; a jeho 
přikázání nejsou těžká, 4 neboť kdo se 
narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, 
které přemohlo svět, je naše víra.  
5 Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo 
věří, že Ježíš je Syn Boží?


