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TO NEJLEPŠÍ 
 TEPRVE PŘIJDE!

Co Bůh připravuje na konec? 





„Co oko nevidělo 
a ucho neslyšelo, 
co ani člověku na 

mysl nepřišlo, 
připravil Bůh těm, 

kdo ho milují.“

1. Korintským 2,9



„Nám však to Bůh 
zjevil skrze Ducha.“

1. Korintským 2,10



„Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, 
a činíte dobře, že se ho držíte; 

je jako svíce, svítící v temném místě, 
dokud se nerozbřeskne den 

a jitřenka vám nevzejde v srdci.“

2. Petr 1,19



1. Kde nebe bude 
2. Jaké nebe bude 
3. Kde bude jeho hlavní město 
4. Co tam lidé budou dělat

MŮŽE TO BÝT PRO VÁS PŘEKVAPIVÉ, ALE  
BŮH ZJEVIL VE SVÉM SLOVĚ:



MŮŽE TO BÝT PRO VÁS PŘEKVAPIVÉ, ALE  
BŮH ZJEVIL VE SVÉM SLOVĚ: 
5. Jací lidé tam budou 
6. Kde budou spasení žít 
7. Jak bude vypadat hlavní město



„A viděl jsem nové nebe a novou 
zemi, neboť první nebe a první země 
pominuly a moře již vůbec nebylo.“

Zjevení 21,1



„A viděl jsem od Boha z nebe 
sestupovat svaté město, nový 
Jeruzalém, krásný jako nevěsta 
ozdobená pro svého ženicha.“

Zjevení 21,2





„...až k vám 
pošle ohlášeného 
Mesiáše – 
Ježíše...“

Skutky 3,20 B21



„On zůstane v nebi až do 
chvíle, kdy bude všechno 
nové, jak o tom Bůh od 
věků mluvil ústy svých 
svatých proroků.“

Skutky 3,21











„Víte přece, když se 
někomu zavazujete 
k poslušné službě, že se 
stáváte služebníky toho, 
koho posloucháte...“

Římanům 6,16



„Mezi tebe a ženu 
položím nepřátelství, 
i mezi símě tvé a símě 
její. Ono ti rozdrtí hlavu a 
ty jemu rozdrtíš patu.“

Genesis 3,15





„I viděl Hospodin, jak se na 
zemi rozmnožila zlovůle 
člověka a že každý výtvor 
jeho mysli i srdce je v každé 
chvíli jen zlý.“

Genesis 6,5





„I řekl Hospodin Abramovi: ‚Odejdi ze 
své země, ze svého rodiště a z domu 
svého otce do země, kterou ti ukážu.̒ “

Genesis 12,1



„Učiním tě velkým 
národem, požehnám tě, 
velké učiním tvé jméno. 
Staň se požehnáním!“

Genesis 12,2



„Věřil, a proto žil 
v zemi zaslíbené jako 
cizinec, bydlil ve 
stanech s Izákem 
a Jákobem, pro které 
platilo totéž 
zaslíbení...“

Židům 11,9



„...a upínal naději k městu s pevnými 
základy, jehož stavitelem a tvůrcem 
je sám Bůh.“

Židům 11,10





„Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů 
nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli 
a pozdravili...“

Židům 11,13



„Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti 
nebeské. Proto sám Bůh se nestydí 
nazývat se jejich Bohem. 
Vždyť jim připravil své město.“

Židům 11,16



„Hle, já stvořím nová 
nebesa a novou zemi. 
Věci minulé nebudou 
připomínány, 
nevstoupí na mysl.“

Izajáš 65,17



„Nikdy už nebude slýcháno o násilí 
ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze 
na tvém území.“

Izajáš 60,18



„Své hradby 
budeš nazývat 
‚Spásaʻ a své 
brány Chvála .̒“

Izajáš 60,18



„Vlk bude pobývat 
s beránkem, levhart 
s kůzletem odpočívat. 
Tele a lvíče i žírný 
dobytek budou spolu 
a malý hoch je bude 
vodit.“

Izajáš 11,6



„Nikdo z obyvatel neřekne: ‚Jsem nemocen.̒ “

Izajáš 33,24



„Tehdy se rozevřou oči 
slepých a otevřou se uši 
hluchých.“

Izajáš 35,5



„Tehdy kulhavý 
poskočí jako jelen… 
vytrysknou vody, 
potoky na pustině.“

Izajáš 35,6



„Poušť i suchopár 
se rozveselí, rozjásá se 
pustina a rozkvete 
kvítím.“

Izajáš 35,1



„Vystavějí domy 
a usadí se v nich, 
vysázejí vinice 
a budou jíst jejich 
plody.“

Izajáš 65,21



„Nebudou stavět, aby se tam 
usadil jiný, nebudou sázet, 
aby z toho jedl jiný.“

Izajáš 65,22



„Dny mého lidu budou 
jako dny stromu. Co 
svýma rukama vytvoří, 
to moji vyvolení sami 
spotřebují.“

Izajáš 65,22



„Jako nová nebesa a nová 
země, které učiním, budou 

stát přede mnou, je výrok 
Hospodinův, tak nepohnutelně 

bude stát vaše potomstvo 
a vaše jméno.“

Izajáš 66,22



„O každém novoluní, v každý den 
odpočinku, přijde se sklonit veškeré 

tvorstvo přede mnou, praví 
Hospodin.“

Izaiáš 66,23



„Ti, za něž Hospodin 
zaplatil, se vrátí. 
Přijdou na Sijón 
s plesáním.“

Izajáš 35,10



„...a věčná radost 
bude na jejich 
hlavách. Dojdou 
veselí a radosti, 
na útěk se dají 
starosti a nářek.“

Izaiáš 35,10



„Blaze tichým, neboť oni 
dostanou zemi za dědictví.“

Matouš 5,5



„Vaše srdce ať se 
nechvěje úzkostí! 
Věříte v Boha, 
věřte i ve mne.“

Jan 14,1



„V domě mého Otce 
je mnoho příbytků; 
kdyby tomu tak 
nebylo, řekl bych 
vám to.“

Jan 14,2



„A odejdu-li, abych 
vám připravil místo, 
opět přijdu a vezmu 
vás k sobě, abyste 
i vy byli, kde jsem já.“

Jan 14,3



„Přijď tvé 
království. 
Staň se tvá vůle 
jako v nebi, 
tak i na zemi.“

Matouš 6,10





„A viděl jsem nové nebe a novou 
zemi, neboť první nebe a první země 
pominuly a moře již vůbec nebylo.“

Zjevení 21,1



„A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté 
město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta 
ozdobená pro svého ženicha.“

Zjevení 21,2



„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…ʻ“

Zjevení 21,3



„...zářící Boží slávou; jeho jas 
jako nejdražší drahokam a jako 

průzračný křišťál.“

Zjevení 21,11



„Změřil i hradbu, a bylo to sto 
čtyřicet čtyři loket lidskou 
mírou (66 metrů)...“

Zjevení 21,17



„A dvanáct bran je z dvanácti 
perel… A náměstí toho města 
je z ryzího zlata jako 
z průzračného křišťálu.“

Zjevení 21,21



„...mohutné a vysoké hradby… 
a na branách napsaná jména 
dvanácti pokolení synů Izraele.“

Zjevení 21,12



„To město nepotřebuje 
ani slunce ani 
měsíc, aby mělo 
světlo: září nad ním 
sláva Boží a jeho 
světlem je Beránek.“

Zjevení 21,23



„A ukázal mi řeku živé 
vody, čiré jako křišťál, 
která vyvěrala u trůnu 
Božího a Beránkova.“

Zjevení 22,1



„… z obou stran řeky, 
bylo stromoví života 

nesoucí ovoce 
dvanáctkrát 

do roka...“

Zjevení 22,2



„Noci tam již 
nebude...“

Zjevení 22,5



„A nebude tam nic 
proklatého. Bude tam 
trůn Boží a Beránkův...“

Zjevení 22,3



„… a setře jim každou slzu z očí. 
A smrti již nebude, ani žalu ani nářku 
ani bolesti už nebude...“

Zjevení 21,4



„… ani žalu ani nářku 
ani bolesti už nebude – 
neboť co bylo, 
pominulo.“

Zjevení 21,4



„Město je vystaveno 
do čtverce: jeho délka 
je stejná jako šířka. 
Změřil to město, 
a bylo to dvanáct 
tisíc měr.“

Zjevení 21,16



„Změřil to město, 
a bylo to dvanáct 
tisíc měr.“

Zjevení 21,16

Míra je 200 metrů.   
12 000 měr = 2400 kilometrů.  









„Jste-li Kristovi, jste 
potomstvo Abrahamovo 
a dědicové toho, co Bůh 
zaslíbil.“

Galatským 3,29











Název 
další přednášky 


