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HLE, VŠECKO TVOŘÍM NOVÉ 
 (ZJ 21:1-8) 

A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot 

množství vod a jako dunění hromu: "Haleluja, ujal se vlády Pán 

Bůh náš všemohoucí.  Radujme se a jásejme a vzdejme mu 

chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila a byl 

jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla." Tím kmentem jsou 

spravedlivé skutky svatých. 

(Zjevení Janovo 19:6 -8) 

 

Zjevení Janovo 21:1  A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť 

první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. 

2  A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový 

Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. 

3  A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed 

lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, 

jejich Bůh, bude s nimi, 

4  a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku 

ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo." 

5  Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: 

"Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá." 

6  A dodal: "Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. 

Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. 

7  Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude 

synem. 

8  Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, 

modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a 

síra. To je ta druhá smrt." 
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I. ÚVOD 

 

II. BŮH DÁVÁ ZJEVENÍ 
A. Zjevení Janovo 

B. Zjevení pro církev 

 

Biblické odkazy:  

 Zj 21,1-8; 1:9; 1:1; Fp 2:14;  
 

 

III. BŮH VŠECKO TVOŘÍ NOVÉ 
 

A. První stvoření  

B. Nové stvoření  

 

Biblické odkazy:  

 2Pt 3:10-13; Ef 2:2; Zj 13:1; 20:13; 2Par 4:6; Žd 12:26-27; 1Pt 3:3-6; Ef 2:10; Ef 5:25-
27;  
 

IV. BŮH S NÁMI 
A. Immanuel 

B. Boží moc 

C. Boží láska 

D. Boží spasení 

 

Biblické odkazy:  

 Gn 3:8; 1K 15:26; Lk 12:20; 1 Pt 1:24; Gn 1; Zj 1:8; Zj 22:13; Ř 8:32; Ř 3:22-26;  
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V. ZÁVĚR 
 

Biblické odkazy:  

 Ř 6:7-11   

 

 

 

  

VRYPY, ŽABÁCI, ZNALÝ, PISTA, 

YSATY, PŘÍBĚHY, SLIAČ, SKIVO, 

KNÍŽE, PAUSA, IKONA, VLAKY, 

ARKUS, ROVNĚ, OSOVKA, POKROK, 

HRADY, GINKO, DĚKAN, VÝROBCE, 

STENY, STRŽE, AREKA, LACLE, 

ÚŽLAB, OBLAK, STÁŽE, POUTO, 

OPUKA, KVASY, OSCAR, ŠTÍTY, 

SVAZY, RAŠIT, VĚŽNÝ, ASBEST, 

BEATA, CULÍK 

Tajenka:  

Král králů a Pán pánů je …  

…………………………………………… 

 

Otázky:   

1. Kdo zapsal  knihu Zjevení, nebo-li Apokalypsa? 

2. Co je to první nebe a první země? 

3. A jaké je nové nebe a nová země? 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve a společný oběd. Kázání a Večeře Páně 

Jarda Kernal, vedení Pavel Borovanský (Žalm 83), písně Markéta 

Borovanská. 

V sobotu 13. 10. bude v Praze od 9,30 hod. vyučování s Geoffem Volkerem na 

téma Požehnání nové smlouvy. Pokud plánujete, že se 

zúčastníte, prosím, abyste se přihlásili u starších. 

 

Bangladéš: Konvertita ke křesťanství propuštěn z vězení 

Po více než dvou letech strávených za mřížemi byl nedávno propuštěn na 

kauci místní konvertita od islámu ke křesťanství. Jakmile Sisir Islam v roce 

2012 uvěřil, začal vydávat svědectví lidem ve svém okolí. K Ježíši přivedl 

celkem 17 přátel. 23. září 2014, krátce po návratu z křesťanského 

přípravného kempu pořádaného Hlasem mučedníků, obvinil Sisira místní 

podnikatel z vraždy. (Později se dozvěděl, že obvinění iniciovali místní 

muslimští vůdci, kteří se mu tak chtěli pomstít za jeho obrácení ke 

křesťanství.) Ve vězení byl Sisir vystaven nevybíravému zacházení ze strany 

dozorců i spoluvězňů a byl často nemocný. Nakonec byl tento 

pronásledovaný křesťan propuštěn na kauci a vrátil se domů, aby se 

uzdravil.  

Děkujte Bohu za Sisirovo věrné svědectví a za jeho propuštění na svobodu. 

Modlete se také za jeho úplné zotavení. 

 

A řekl mi: "Nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví: čas je blízko. 

Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně - kdo je 

spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti. 

Zjevení Janovo 22:10-11  


