N23 Saul z Tarzu (Animované biblické príbehy)

Použité biblické verše
Skutky apoštolov 7
55 Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici
Boha 56 a povedal: Hľa, vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha. 57 Tu skríkli
mohutným hlasom, zapchávali si uši a súhlasne sa vrhli na neho. 58 Vyhnali ho za mesto a kameňovali
ho. Svedkovia si odložili šaty k nohám mládenca, ktorý sa volal Šavol . 59 A kameňovali Štefana,
ktorý sa modlil: Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.
Skutky apoštolov 8
3 Šavol však ničil cirkev; chodil po domoch, odvláčal mužov i ženy a vrhal ich do žalára. 4 Tí, ktorých
rozohnali, rozišli sa po okolí a hlásali slovo evanjelia. 5 Filip zišiel do mesta Samárie a ohlasoval im
Krista
Skutky apoštolov 9
2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy, stúpencov
tej cesty, a priviesť ich v putách do Jeruzalema. 3 Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho
svetlo z neba. 4 Padol na zem a počul hlas: Šavol! Šavol! Prečo ma prenasleduješ? 5 Odpovedal: Kto
si, Pane? A on povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 6 No vstaň a choď do mesta, tam
ti povedia, čo máš robiť. 8 Potom Šavol vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda
za ruku a zaviedli do Damasku. 9 Tri dni nevidel, nejedol ani nepil.
11 Pán mu povedal: Vstaň a zájdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža
menom Šavol z Tarzu. Práve sa modlí a 12 mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a
položil naňho ruky, aby znova videl. 13 No Ananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o
tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. 14 Aj tu má od veľkňazov moc zviazať
všetkých, čo vzývajú tvoje meno. 15 Pán mu však odpovedal: Choď, lebo on je mojou vyvolenou
nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela.
18 Tu mu spadli z očí akoby šupiny, zasa videl, vstal a dal sa pokrstiť.
20 a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Boží Syn. 21 Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli
a hovorili: Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste
prišiel nato, aby ich v putách odviedol k veľkňazom. 22 No Šavol pôsobil čoraz mocnejšie a miatol
Židov bývajúcich v Damasku dokazovaním, že Ježiš je Mesiáš. 23 Keď prešlo mnoho dní, Židia sa
uzniesli, že ho zabijú. 24 Šavol sa však o ich úkladoch dozvedel. Hoci brány strážili vo dne v noci,
aby ho mohli usmrtiť, 25 učeníci ho v noci vzali a spustili v koši dolu z hradieb.
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