Bible, Boží slovo, její inspirace a důvěryhodnost. - 2 Petrova 1,20-21 mluvili z
Ducha * Židům 1,1-2 mluvil k nám skrze svého Syna * 2 Timoteova 3,16 písmo je
vdechnuté * Skutky apoštolů 17,11 Berojští každý den zkoumali Písma, zda je to tak.
* 1 Tesalonickým 2,13 Přijali jste je ne jako lidské slovo, ale jako slovo Boží * Přísloví
30,5.6 Veškerá Boží řeč je ryzí, K jeho slovům nic nepřidávej * Zjevení Jana 1, 1011,19 byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, Co vidíš, napiš do
knihy .*
Bůh Otec, Syn a Duch Svatý – trojjedinost. - 5.Mojžíšova 6,4 Hospodin je náš Bůh,
Hospodin je jediný! * 1 Petr 1,2 prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k
poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista * Genesis 1,26 - Tehdy Bůh řekl: „Učiňme
člověka k našemu obrazu * Genesis 1,2 nad vodami se vznášel Boží Duch. * Římanům
8, 25-27 sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. * Zjevení 14,7 Klanějte se
Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod! * Jan 17,4-8 Nyní mě, Otče, uveď
k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět * Jan 17, 24 aby viděli
slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před stvořením světa * Jan 16,13 Duch
uvede do pravdy * Jan 5,39 písma svědčí o mě ..* 1 Jan 4,7 V tom se projevila Boží
láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět * 1 Jan 4, 13,14
dal díl svého Ducha. Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v
Bohu. * Izaiáš 33, 22 Hospohin je soudce, zákonodárce, král a Spasitel *

slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného. * Židům 1, 1-2 skrze
něhož (Ježíše) stvořil celý svět. * Žalm 19,2-7 Nebesa vyprávějí o Boží slávě * Job 38,
1-33 Kde jsi byl, když jsem zemi založil? Jen pověz, když tomu rozumíš. * Genesis
1,26,27 člověk obrazem Boha * Lukáš 3,38 Ježíšův rodokmen - syna Adamova,syna
Božího. * Skutky 17,24-28 z jednoho člověka lidstvo * 2 Petrova 3,6 Stvoření z vody
slovem, potopa *
Podstata a přirozenost člověka - Genesis 1,26-28; 2,7 Učiňme člověka k našemu
obrazu, podle naší podoby! * Genesis 9,6 aby byl obrazem Božím. * 1Korintským 15,
45 Jak je psáno: „První člověk, Adam, se stal živou duší * Zachariáš 12,1 tvůrce ducha
v lidském nitru * 1 Timoteova 6,15.16 Bůh jediný má nesmrtelnost a přebývá v
nepřístupném světle * Kazatel 12,7 - prach se vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí
k Bohu, jenž ho daroval. * Žalm 51,7 Vždyť nesu vinu už od narození * Římanům
5,12-17 Hřích a smrt přišla na svět skrze jediného člověka * 2 Korintským 5,19.20
Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! * 1 Jan 4,7 Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a
zná Boha * Žalm 78, 50 (kralický a ekumen. překlad)neuchoval od smrti duše jejich *
2 Korintským 5,19.20 Bůh nepočítá viny .*
Podstata smrti - Římanům 6,23 Odměnou hříchu je totiž smrt * 1 Timoteova 6,15.16
který jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle * Kazatel 9,5.6 mrtví
však nevědí vůbec nic, Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod
sluncem * Kazatel 12,7 - Než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu,
jenž ho daroval. * Žalm 146,3.4 Až ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmysly se
rozplynou v ten den. * Jan 11,11-14 Náš přítel Lazar usnul.., Proto jim Ježíš řekl jasně:
„Lazar zemřel. * Žalm 115,17 - Mrtví už Hospodina nechválí * Židům 9,27 - Lidem
je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud * Daniel 12,13 Ty však vytrvej až do
konce. Potom odpočineš, ale v poslední den vstaneš * Izaiáš 38, 18 jen živý tě velebí *
1.Korintským 15,26-27 Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt. * Zjevení 21,4
a smrti již nebude * Matouš 5,29-30 lepší než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. * Job
19,26 (kralický překlad) i kdyby kůži mou i tělo červi zvrtali, však vždy v těle svém
uzřím Boha. * Filipenským 3,21 Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného
těla * 2. Královská 2,11-12 Eliáš ve vichru vystoupil do nebe *

Ježíš Kristus Božím synem. - Židům 1, 4-9 Klanějte se mu všichni Boží andělé!, On je
vyjádřením jeho podstaty * Jan 3,16 * Filipenským 2,6-11 Ačkoli sdílel Boží podstatu,
na své rovnosti s ním netrval..Ocitl se v těle jako člověk..* Matouš 28,18 Je mi dána
veškerá moc na nebi i na zemi. * Židům 1, 1-2 skrze něhož (Ježíše) stvořil celý svět. *
Římanům 11,36 Všechno je z něj, skrze něj a pro něj * Jan 8,58 Dříve než byl
Abraham, já jsem * Jan 17,5 Otče, uveď mne k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl
předtím, než byl svět. * Matouš 16,27 přijde ve slávě svého Otce * Koloským 1,16 Vše
v nebi i na zemi bylo stvořeno jím * Izaiáš 53,5,12 nesl naše hříchy * 1.Petr 2,21.22
trpěl za nás * 1.Korintským 15,3.4.20-22 vzkříšen * 2.Korintským 5,14.15.19-21 Bůh
uzavřel mír * Římanům 1,4 3,25; 4,25, 8,3.4 Bůh v synu zavrhl hřích * 1.Jan 2,2;
4,10 Ježíš smírnou obětí * Jan 14,3 - Jdu, abych vám připravil místo * Zjevení Jana
22,12-13 - „Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou * Skutky 7,59 Štěpán se modlil Pane Velký spor v nebi i na zemi, boj mezi Ježíšem a satanem. - Zjevení Jana 12,7-9 V
Ježíši, přijmi mého ducha * Jan 5,28-29 vyjdou z hrobů *
nebi nastal boj * Izaiáš 14,12-14 Jak jen jsi to spadl z nebe * Ezechiel 28,12-17 Byl jsi
Ježíš Kristus jediným prostředníkem. - Timoteus 2,5 jediný prostředník * Jan 14,6 já pomazaným cherubem, sražen k zemi * 1 Mojžíšova 3,1-7 Had * Římanům 1,19-32
jsem ta cesta ..Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. * 1 Korintským 15,3-4 Kristus hněv v nebi * Římanům 5,17- 19 * Židům 1,14 andělé nám pomáhají * 1 Korintským
4,9 jsme podívanou andělům * Job 38, 7 Boží synové jásali při tvoření země * Job 1, 6
zemřel za naše hříchy ..* 1 Korintským 15, 20-22 Kristus ale byl vzkříšen *
Synové Boží předstoupili před Hospodina, přišel i Satan *
2.Korintským 5,14.15 On zemřel za všechny * 2.Korintským 5, 19-21 On toho,
který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám * Římanům 1,4 - Skrze něj a pro jeho
V posledních dnech jsou ostatky církve povolány zachovávat Boží přikázání a víru
jméno * Skutky 4,12 není lidem dáno jiné jméno * Římanům 3,25 - Jeho Bůh určil za Ježíšovu. Tyto ostatky oznamují příchod hodiny soudu, zvěstují, že spasení je
oběť smíření * Římanům 4, 25 On byl vydán pro naše provinění * 1Jan 4,10 – smírná možné jen v Ježíši Kristu a hlásají blízkost jeho druhého příchodu. Zjevení 12,17
oběť *
kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví ..* Zjev 19,9-10 Ježíšovo
Stvoření světa - Žalm 33,6.9 - vše vzniklo slovem * Genesis 1,2 nad vodami se
vznášel Boží Duch. * Exodus 20,8-11 V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi,
moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal
sobotní den a posvětil jej. * Židům 11,3 Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím

svědectví je duchem proroctví. * Zjevení 14, 6-12 Tři andělé..kteří se drží Božích
přikázání a Ježíšovy víry * Zjevení 18, 1-4 padla ta veliká říše Babylon ..Vyjděte z ní..*
2 Korintským 5,10 před Kristovým soudem * Juda 1,5-15 soud..* 1 Petr 1, 16-19
každého soudí podle jeho skutků *

Dar proroctví má být v církvi ostatků. Písmo je měřítkem k posouzení. Joel 3, 1-4
vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat; vaši starci budou mívat
sny..* Skutky 2, 17-21 vyliji svého Ducha ..* Zjevení 12,17 kteří zachovávají Boží
přikázání a drží se Ježíšova svědectví * Zjevení 19,10 Vždyť Ježíšovo svědectví je
duchem proroctví.*
Proroci falešní a praví – Ezechiel 13 – falešní proroci * Matouš 24,11 - A povstane
mnoho falešných proroků * Deuteronomium 18,21-22 když prorok řekne
Hospodinovým jménem něco, co se nestane * Deuteronomium 13, 1-3 vykladač snů a
nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: „Pojďme následovat cizí bohy * Zachariáš
10,2 věštci vidí lži * Izaiáš 8, 19-20 K Zákonu a svědectví! * Skutky apoštolů 17,11
každý den zkoumali Písma * 1. Janova 4,1-3 každý duch, který vyznává Ježíše Krista
přišlého v těle, je z Boha * Matouš 7, 15-2 Poznáte je po jejich ovoci * Galatským
5,22 Ovocem Ducha je pak láska ..* Amos 3,7 Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své
tajemství * Izaiáš 44,25-26 maří lživá znamení a potvrzije předpovědi svých poslů *

dokonalý * Kazatel 12, 13-14 Boha se boj a jeho přikázání zachovávej * Jakub 2, 1112 přestupuješ Zákon * Římanům 7, 12 - Zákon je svatý, přikázání je svaté,
spravedlivé a dobré. * Zjevení 12,17 kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova
svědectví * Zjevení 11,19 Tu se otevřel Boží chrám v nebesích, a bylo v něm vidět
schránu jeho smlouvy * Malachiáš 3,22 – (Hospodinův den)Pamatujte na Zákon mého
služebníka Mojžíše * Jakub 4,8-10 pokořit se * Jakub 4,11 pomlouvá a soudí Zákon *

Sobota – den odpočinku a památník stvoření. Zachovávání tohoto posvátného
času je od večera do večera. Genesis 1 - Byl večer a bylo ráno den sedmý * Genesis
2,1-3 Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej * Exodus 20,8-11 Pamatuj na sobotní den,
aby ti byl svatý * Exodus 31,13-17 Zachovávejte mé soboty, neboť to je znamení mezi
mnou a vámi po všechna vaše pokolení * Ezechiel 20,12.20 soboty, aby byly znamením
mezi mnou a jimi, Svěťte mé soboty, ať jsou znamením mezi mnou * Deuteronomium
5,12-15 Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera..* Izaiáš 56,5.6 kdo
chrání sobotu před znesvěcením * Izaiáš 58,13.14 když budeš sobotu nazývat svým
blahem, upustíš od svých cest a s řečmi přestaneš * Izaiáš 66,23 od soboty do soboty
Vírou v Ježíše Krista jsme omilostněni a Duch svatý obnovuje naši mysl, do našeho přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli, praví Hospodin * Matouš 12,1-12 Syn
srdce vpisuje Boží zákon lásky a dává nám moc žít svatým životem. 2.Korintským člověka je totiž pánem i nad sobotou * Lukáš 4,16 Ježíš přišel podle svého zvyku v
5,17-21 Kdo je v Kristu, je nové stvoření..* Galatským 4, 4-7 - abychom přijali právo sobotní den do synagogy.* Skutky 17,1-2 Pavel tam po tři soboty k nim promlouval z
synovství * Titus3, 3-7 - Jeho milostí jsme takto ospravedlněni, abychom se stali dědici Písem. * Židům 4,1-11 zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále platí..Proto tedy
* 1 Petr 2, 21 - Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho
Božímu lidu nadále zůstává svátek. * Skutky 18,1-4 a každou sobotu hovořil v
šlépějích* Efezským 2,5-10 Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to
synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky * Marek 2,27-28 -Sobota byla učiněna pro
Boží dar * Římanům 3, 21-31 - jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze
člověka * Matouš 12,1-5 - Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím. *
vykoupení v Kristu Ježíši...Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak,
Zákon potvrzujeme.* Koloským 1, 13 odpuštění hříchů * Římanům 8, 14-17
Dvojí zákon – 1.zákon Božího desatera přikázání- Exodus 31,18 kamenné desky
umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. * Jan 3, 3-8 Pokud se někdo nenarodí
psané Božím prstem * Deuteronomium 4,13,14 Desatero * 2.Mojžíšův zákon
znovu, nemůže spatřit Boží království. * Římanům 12,2 obnova mysli * Římanům 8, ceremoniální - Deuteronomium 31, 24-26 uložte ji vedle Truhly smlouvy *
1-4 Na tomto těle odsoudil hřích, aby požadavek Zákona byl naplněn * Římanům 8,
3 Mojžíšova 23, 32 Den smíření nazýván taky sobotou * Efezským 2, 15 - Svou obětí
25-27 sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. * Židům 8,8-10 Nová smlouva - odstranil zákon ustanovení a předpisů *
Své zákony vložím do jejich mysli..* Jeremiáš 31, 33 Svůj zákon vložím do jejich nitra
Druhý příchod Ježíše Krista - Titova 2,13 přijde podruhé * Židům 9,28 přijde
a napíšu jim ho na srdce.*
podruhé * Jan 14,1-3 Jdu, abych vám připravil místo * Skutky 1,9-11 vrátí se jak jste
Boží zákon je věčný a je základem Boží smlouvy s jeho lidem i měřítkem na Božím ho viděli odcházet * Zjevení 1,7 spatří ho každé oko * Matouš 24,43.44 přijde v
soudu. Spasení je pouze z milosti, ne ze skutků, ale jeho ovocem je poslušnost
hodinu, kterou nikdo nezná * 1.Tesalonickým 4,13-18 jako první vstanou mrtví v
přikázání. Daniel 7,25 a pokusí se změnit i časy a předpisy (ČEP - doby a zákon)
Kristu, budeme uchváceni do oblak vstříc Pánu * 1.Korintským 15,51-54 mrtví budou
1 Jan 2, 2-6 - říká: „Znám ho,“ a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář..* vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni * 2.Tesalonickým 1,7-10 Ježíš se
2Mojžíšova 20, 1-17 desatero* Žalm 111, 7-8 jeho pravidla!Na věčné věky jsou
zjeví z nebe se svými mocnými anděly * Zjevení 14,14-20 bílý oblak a na tom oblaku
ustanovena * Žalm 40, 8-9 tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím..* Matouš 22,36-40
seděl jakoby Syn člověka *
které je největší přikázání ..* Jozue 22,5 usilovně se snažte zachovávat přikázání totiž milovat Hospodina a sloužit mu z celého srdce a z celé duše. * Matouš 5,17- Znamení druhého příchodu - Matouš 24* Marek 13 * Lukáš 21* Joel 2 * Petrova
3,3 přijdou nehorázní posměvači, Co je s tím slibem o jeho příchodu? * Juda 1,18
20 Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon...nepomine ani nejmenší písmenko, ani
posměvači vedení svými bezbožnými choutkami * Matouš 24,14 bude kázáno po celém
jediná čárka ze Zákona * Lukáš 16,17 - Spíše však pomine nebe a země, než aby
světě * 2.Timoteova 3,1-5 lidé budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k
přestala platit jediná čárka Zákona * Jan 15,10 Zachováte-li má přikázání, zůstanete v
rodičům..* 1 Tesalonickým 5,1-6 Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí! *
mé lásce * 1Janova 3,21 abychom milovali jedni druhé jak nám dal přikázání *
Efezským 2,8-10 Touto milostí jste skrze víru spaseni * 1.Jan 5,3 Láska k Bohu je v
Napodobení druhého příchodu Ježíše Krista - 2. Tesalonickým 2,1- 10 musí se
tom, abychom plnili jeho přikázání * Římanům 8,3.4 Na tomto těle odsoudil hřích *
objevit ten bezbožník a zatracenec, usadí se na Božím trůnu * Matouš 24,26-27 Hle, je
Římanům 3, 31 - Rušíme tedy vírou Zákon? * Žalm 19,8-15 Hospodinův Zákon je
na tajném místě,‘ nevěřte * Matouš 24,11 - A povstane mnoho falešných proroků *

pamatovat že neexistuje rok 0.) Židům 8,1-5 On je služebníkem té pravé svatyně –
stánku, který nepostavil člověk *Židům 4,14-16 * Židům 9,11-28 * Židům 10,19-22 *
Židům 1,3 * Židům 2,16.17 * Daniel 7,9-27 vidění čtyř šelem..a byly otevřeny knihy
* Daniel 8,13.14 Bude to 2 300 večerů a jiter * Daniel 9, 24-27 Sedmdesát týdnů je
Démoni, duchové, Satan - Zjevení Jana 16,14 - Jsou to duchové démonů, kteří konají lhůta určená tvému lidu ..který bude odkrojen (kralická Bible) * Ezdráš 13 Příkaz k
divy * Leviticus 19,31 - Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním *
obnově a vybudování Jeruzalémského chrámu byl vydán roku 457 před Kristem
Deuteronomium 18,10-12 Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl
4.Mojžíšova 14,34 Z každého z těch čtyřiceti dní se stane rok * Ezechiel 4,6 po
ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač
jednom dnu za každý rok. * 3.Mojžíšova 16 den smíření * Zjevení 14,6.7 Tři andělé *
duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Zjevení 20,12 Poslední soud * Zjevení 14,12 kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy
Hospodina ohavný Kazatel 9,5-6 - Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí víry * Zjevení 22,12 abych odplatil každému podle jeho skutků .* Římanům 8,34
vůbec nic. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem. *
Ježíš je po Boží pravici a prosí za nás * Zjevení Jana 11,19 - Tehdy se otevřel Boží
Zjevení 12, 7-9 satan, který svádí svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé
chrám v nebi a byla vidět truhla jeho smlouvy. *
byli svrženi s ním. * 2. Korintským 11,14 - vždyť sám satan se vydává za anděla
světla! i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. * Izaiáš 14,12-17 Jak jsi Druhá část soudu a odplata - 1. Korintským 6,2-3 - Copak nevíte, že svatí budou
spadl z nebe synu jitřenky * Zjevení 20, 2 toho dávného hada, jenž je ďábel a satan *
soudit svět * Zjevení Jana 20,4-7 - a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše
popravených, a těch, kteří se neklaněli šelmě. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc.*
Vzkříšení z mrtvých- Koloským 3,4 Až se ukáže Kristus, tehdy se s ním ve slávě
Zjevení 20, 14 - Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. *
ukážete i vy * 1.Korintským 15,51-54 Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k
Zjevení Jana 20,9 - z nebe sestoupil oheň a pohltil je * Izaiáš 13,9 - a vyhladil z ní
nesmrtelnosti a my budeme proměněni. * 1.Tesalonickým 4,13-17 Ježíš, jak věříme,
hříšníky. * 2. Petr 3,7 - v den soudu a záhuby bezbožných lidí. *Matouš 5,29-30 lepší
zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. * Matouš 13, 49-50 na konci světa: Vyjdou andělé,
zesnuli v něm. * Jan 5,28.29 všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. * Malachiáš 3, 19- den planoucí
ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště, Nezůstane z nich kořen
soudu. * Zjevení 20,1-10 Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však
ani ratolest * Jan 5,28 - kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – kdo konali zlo,
neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. * Římanům 8,11 Ten, který vzkřísil z
budou vzkříšeni k soudu. * Juda 1,7 - Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou, Nyní
mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem.* Kazatel 12,7 - Než se
slouží jako varování před trestem věčného ohně.*
prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval. * Matouš 22,
29 Po vzkříšení se lidé nežení, On není Bohem mrtvých, ale živých * 1Korintským 15, Milénium - znamená tisíciletou vládu Ježíše Krista s jeho svatými v nebi v době
13, 15-18 Jestliže není zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus! * Juda 1,9
mezi prvním a druhým vzkříšením. V této době budou bezbožní mrtví souzeni;
archanděl Michael, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo *
země bude úplně pustá, bez živých lidí, obývat ji bude satan a jeho andělé Zjevení 20,1-8 - který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz... jenž je ďábel a satan,
Boží soud. Soud má dvě části. První probíhá nyní nad věřícími, aby mohl Bůh
a svázal jej na tisíc let. Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen
oddělit při druhém příchodu věrné od bezbožných a druhá v průběhu milénia nad soud. * Jeremiáš 4,23-28 – Viděl jsem zemi - hle, pustá a prázdná, bez světla, nikde
nevěřícími - Izaiáš 5,16 - Hospodin zástupů se ale soudem vyvýší * Juda 1,14-15 Pán ani člověk a všichni ptáci zmizeli * Izaiáš 21,22 * Izaiáš 24,1-3 * Leviticus 16,22
přichází... aby soudil * Kazatel 11,9 před Božím soudem budeš stát * Římanům 2,3
kozel symbolizuje Satana, poušť pustou zemi *
Myslíš si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu * Matouš 12,36-37 z každého
prázdného slova, * Římanům 2,2-9 - odplatí každému podle jeho skutků * Zjevení 20, Nová země - 2.Petr 3, 12 -13 Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví
10-15 a byly otevřeny knihy. * Zjevení 15, 2-4 neboť tvé spravedlivé soudy byly
žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi * Izaiáš 35 Píseň vykoupených *
zjeveny * Zjevení 22, 12–13 přijdu brzy a má odplata se mnou, odplatím podle skutků Izaiáš 65,17-25 já stvořím nové nebe a novou zem na minulé věci se zapomene..Vlk a
*Žalm 119,160 navěky spravedlivé jsou všechny soudy tvé *
beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát * Matouš 5,5 * Zjevení
21,1-7 Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. setře každou slzu z očí a smrt už
První část soudu - 1. Petrova 4,17 - Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům *
nebude, ani nářek ani křik ani bolest * Zjevení 22,1-5 Nebude tam noc..* Zjevení 11,15
Zjevení 14,6-7 Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. *
jenž bude kralovat na věky věků! * 1 Korintským 15, 47 První člověk byl z prachu
Matouš 25,31-33 budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých * 1.
země, druhý člověk je z nebe. *
Tesalonickým 4,15-18 jako první vstanou mrtví v Kristu. *
Matouš 24,23-25 budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli ..* 2. Korintským
11,14 - sám satan se vydává za anděla světla, i jeho služebníci vydávají za služebníky
spravedlnosti * Zjevení 19,11-21 šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok *

Povzbuzení -Izaiáš 35,4 * Izaiáš 33,16 * Izaiáš 43,4 * 1Korintským 10,13 *

Kristova služba v nebeské svatyni - (Výpočtem od roku 457 před naším letopočtem +
70 let se dostáváme k službě a smrti Ježíše Krista roku 34 našeho letopočtu.) (Výpočtem Žalm 46, 2-3 * Filipským 4,6-7 * 1Janova 5,14-15 * Žalm 55,23 * Jeremiáš
1,6 * Žalm 23 *
od roku 457 před naším letopočtem + 2300 let se dostáváme k roku 1844. Musíme

