Píloha .1
verše o poslední dob (B21, pokud není ozna eno jinak, NB=Nepekelná Bible):
•

Když vás budou pronásledovat v jednom m st , utete do jiného. Amen, íkám vám, že
neprojdete izraelská m sta, než pijde Syn lov ka. Mt. 10:23

•

Amen, íkám vám, že n kteí z t ch, kdo tu stojí, jist nezakusí smrt, dokud nespatí Syna
lov ka picházet v jeho království." Mt. 16:28

•

Vy hadi, vy potomci zmijí, jak uniknete soudu v údolí Hinóm? Proto, hle, posílám vám
proroky, moudré muže a uitele zákona. N které z nich zavraždíte a ukižujete a n které z
nich necháte zbiovat ve svých synagogách a budete je pronásledovat od m sta k m stu tak,
aby na vás padla všechna krev spravedlivých prolitá na zemi, od krve spravedlivého Ábela
až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltáem.
Myslím to vážn , že všechny tyto v ci pijdou na tuto generaci. Mt. 23:33-36 NB

•

Myslím to vážn , že tato generace nepomine, než bude dosaženo všech t chto v cí. Mt.
24:34 NB (totéž Mr. 13:30, Lk. 21:32)

•

Rozum jte, jaká je doba, protože pišel as probudit se ze spánku. Spása je nám te blíže,
nežli když jsme uv ili. Noc pokroila a den je blízko. ím. 13:11-12

•

Bh pokoje už brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. ím. 16:20

•

Kristovo sv dectví je mezi vámi tak pevn ustaveno, že nemáte nedostatek v žádném daru,
zatímco oekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. 1.Kor. 1,7

•

íkám vám, brati, už nezbývá moc asu. A

•

To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro pouení nám, kdo jsme se octli
na konci v k. 1. Kor. 10:11

•

Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí,
abyste um li rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhonní až do Kristova dne. Fil.
1:9-10

•

Všichni totiž sami vypráv jí, jak jsme k vám pišli a jak jste se obrátili od model k Bohu,
abyste sloužili Bohu živému a pravému a oekávali z nebe jeho Syna, jehož vzkísil z
mrtvých – Ježíše, našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hn vu. 1.Tes. 1:9-10

•

Vy, brati, ale nejste ve tm , aby vás ten den pekvapil jako zlod j. 1.Tes. 5:4

•

Zsta bez úhony až do píchodu našeho Pána Ježíše Krista 1.Tim. 6:14

•

...ale ukázal se te na konci v k, aby svou ob tí jednou provždy smazal hích. Žid. 9:26

•

Potebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vli, a tak dosáhli zaslíbení. Vždy : "Už
velmi, velmi brzy pijde Ten, který má pijít, a neopozdí se. Žid. 10:36-37

•

I vy tedy bute trp liví a pevní. Pánv píchod je blízko. Nest žujte si, brati, jeden na
druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, Soudce už stojí ve dveích! Jak. 5:8,9

tedy i ženatí jsou jako neženatí, ti, kdo
oplakávají, jako by neoplakávali, ti, kdo oslavují, jako by neoslavovali, ti, kdo kupují, jako
by nevlastnili a ti, kdo se zabývají v cmi tohoto sv ta, a to nepehán jí. Sv t, jak ho známe,
totiž koní. 1.Kor 7:29-31

•

Ale te na konci as byl zjeven kvli vám. 1.Petr 1:20

•

Všemu nadešel konec. 1.Petr 4:7

•

Má-li být všechno takto znieno, jak svat a zbožn tedy musíte žít vy, kteí dychtiv
vyhlížíte píchod Božího dne! 2.Petr 3:11-12

•

Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že pijde Antikrist? Te se objevila spousta
antikrist, a tak víme, že je poslední hodina. 1.Jan 2:18

•

Ano drazí, zstávejte v n m, abychom oekávali jeho zjevení se sm lou dv rou a nemuseli
se styd t, až pijde. 1.Jan 2:28

Zjevení:
•

Zjevení Ježíše Krista, které mu sv il Bh, aby ukázal svým služebníkm, co se musí brzy
stát. 1:1

•

Blaze tomu, kdo te, i t m, kteí slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v n m
napsáno. Ten as je blízko. 1:3

•

Zapiš tedy, co jsi vid l, co se d je a co se bude dít potom. 1:19

•

Proto i pokání. Jinak k tob brzy pijdu a budu s nimi bojovat meem svých úst. 2:16

•

Pijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vít znou korunu. 3:11

•

Druhé "b da" pominulo, hle, tetí "b da" se rychle blíží: 11:14

•

Tehdy mi and l ekl: "Tato slova jsou v rná a pravdivá." Pán Bh, který dává Ducha
prorokm, poslal svého and la, aby ukázal svým služebníkm, co se musí brzy stát. 22:6

•

"Hle, pijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy." 22:7

•

Potom mi ekl: "Nezapee uj slova proroctví této knihy, nebo ten as je blízko. 22:10

•

Hle, pijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutk. 22:12

•

Ten, který vydává sv dectví o t chto v cech, íká: "Pijdu brzy.“ 22:20a

