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� Základní verš 
„Hle, já stvo�ím nová nebesa a novou zemi. V�ci minulé nebudou p�ipomínány, nevstoupí na mysl.“      

(Iz 65:17) 
 

   Dvanáctiletý Tomáš dostal od svých rodi�� knihu o astronomii, kterou si se zájmem p�e�etl. Pak se ale     
v jeho chování n�co ne�ekan� zm�nilo. Za�al být apatický k tomu, co se kolem n�j d�je, a odmítal chodit do 
školy. Jeho matka ho nakonec s velkými obavami o jeho zdraví vzala k léka�i. 
   „Tome, co to má znamenat? Ty nechceš chodit do školy a u�it se? Pro�?“ ptal se vlídn� léka�. 
   Po chvíli zdráhání za�al chlapec opatrn� mluvit: „V mojí nové knize jsem se do�etl, že se blíží den, kdy 
sho�í slunce a život na zemi zanikne. Jestli nakonec všechno vym�e, nemá už tedy smysl cokoliv d�lat,“ 
odpov�d�l chlapec. 
   Šokovaná matka za�ala k�i�et: „Do toho ti p�ece nic není! S tím se netrap!“ 
   Když se léka�i poda�ilo matku uklidnit, obrátil se k chlapci, usmál se na n�j a odpov�d�l: 
„Ale, Tome, kv�li tomu se opravdu nemusíš trápit, protože až se to stane, my všichni stejn� už budeme 
dávno mrtví.“ 
   Tomáš m�l do ur�ité míry pravdu: Nakonec všichni zem�eme. Pro� se tedy o n�co snažit, o cokoliv usilo-
vat? Je tu však ješt� druhá strana mince. Radostná zpráva je v tom, že naše existence smrtí kon�it nemusí. Je 
nám nabízen život, v��ný život na Bohem obnovené zemi. 
 

 Záv�re�né kapitoly knihy proroka Izajáše p�edstavují nad�ji, kterou B�h nabízí celému lidstvu 

zasaženému „epidemií“ h�íchu. Tato nad�je p�edstavuje „nový život“, který již nebude 

ohrožován zlem a h�íchem a bude se vyzna�ovat t�mito charakteristickými rysy. 
 

� Osnova lekce: 
1. Nep�ítomnost h�íchu, zla a smrti (ned�le) 
2. Obdivná úcta všech v��i Bohu (pond�lí) 
3. Spole�enství lásky nap�í� národy (úterý, st�eda) 
4. Život v Boží blízkosti (�tvrtek) 
 

NE 21. b�ezna – Nové nebe a nová zem� (Iz 65:17-25) 
Iz 65:17-25  „17Hle, já stvo�ím nová nebesa a novou zemi. V�ci minulé nebudou p�ipomínány, nevstoupí 

na mysl. 18Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvo�ím. Hle, já stvo�ím Jeruzalém k jásotu a jeho lid 

k veselí. 19I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v n�m slyšet 

plá� ani k�ik. 20Nikdy už tam nebude dít�, které zem�e v n�kolika dnech, ani sta�ec, který by se nedožil 

plnosti v�ku, protože bude mladíkem, kdo zem�e ve stu letech. Ale h�íšník, by� stoletý, bude zlo�e�en. 
21Vystav�jí domy a usadí se v nich, vysázejí vinice a budou jíst jejich plody. 22Nebudou stav�t, aby se tam 

usadil jiný, nebudou sázet, aby z toho jedl jiný. Dny mého lidu budou jako dny stromu. Co svýma rukama 

vytvo�í, to moji vyvolení sami spot�ebují. 23Nebudou se namáhat nadarmo a nebudou rodit pro náhlý 

zánik, nebo� jsou potomstvem t�ch, kdo byli Hospodinem požehnáni, oni i jejich potomci. 24D�íve než 

zavolají, já odpovím; budou ješt� mluvit a já je už vyslyším. 25Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako 

dobytek bude žrát slámu, hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a ší�it zkázu na 

celé mé svaté ho�e,“ praví Hospodin.“ 
Iz 11:1-7  „1I vzejde proutek z pa�ezu Jišajova a výhonek z jeho ko�en� vydá ovoce. 2Na n�m spo�ine duch Hospodin�v: 
duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázn� Hospodinovy. 3Bázní Hospodinovou 
bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí o�i, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, 4nýbrž bude soudit 
nuzné spravedliv�, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rt� 
usmrtí svévolníka. 5Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky p�epásá v�rnost.  
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6Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s k�zletem odpo�ívat. Tele a lví�e i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude 
vodit. 7Kráva se bude popásat s medv�dicí, jejich mlá�ata budou odpo�ívat spolu, lev jako dobyt�e bude žrát slámu.“ 
 

PO 22. b�ezna – Boží „magnet“ (Iz 66:5-19) 
Iz 66:5.6.10.12–14.18.19  „5Slyšte slovo Hospodinovo, vy, kdo se t�esete p�i jeho slovu! �íkávají vaši 

brat�i, kte�í vás nenávidí, kte�í vás vypovídají pro mé jméno: „A� se Hospodin oslaví, a� vidíme vaši 

radost!“ Ale budou zahanbeni. 6Slyš! Hukot z m�sta! Halas z chrámu! Hlas Hospodina, jenž odplácí 

svým nep�átel�m za to, co spáchali. (…) 10Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo 

ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. (…) 12Toto praví Hospodin: „Hle, 

já k ní p�ivedu pokoj jako �eku a jako rozvodn�ný potok slávu pronárod�. Budete sát nošeni v náru�í, 

hý�káni na kolenou. 13Jako když n�koho ut�šuje matka, tak vás budu t�šit. V Jeruzalém� dojdete pot�še-

ní.“ 14Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pu�et jako mladá tráva. Bude z�ejmé, že Hos-

podinova ruka je s jeho služebníky a že jeho hrozný hn�v je proti jeho nep�átel�m. (…) 18„Já zakro�ím 

proti jejich �in�m a úmysl�m a shromáždím všechny pronárody a jazyky. I p�ijdou a spat�í mou slávu. 
19Vložím na n� znamení a ty z nich, kdo vyváznou, vyšlu k pronárod�m, do Taršíše, do Púlu a Lúdu, k 

t�m, co natahují lu�išt�, do Túbalu a do Jávanu, na daleké ostrovy, které zprávu o mn� ješt� neslyšely ani 

nespat�ily moji slávu; budou hlásat moji slávu mezi pronárody.““ 
Iz 66:1-4  „1Toto praví Hospodin: „Mým tr�nem jsou nebesa a podnoží mých nohou zem�. Kdepak je ten d�m, který mi 
chcete vybudovat? Kdepak je místo mého odpo�inutí? 2Všechny tyto v�ci u�inila moje ruka. Tak vznikly všechny tyto v�ci, 
je výrok Hospodin�v. Laskav� pohlédnu na toho, kdo je utišt�ný a na duchu ubitý, kdo se t�ese p�ed mým slovem.“ 
3�lov�k zabíjí v ob�� býka i ubíjí �lov�ka, ob�tuje jeh�átko i láme vaz psu, p�ináší ob�tní dar i krev z vep�� dává , na 
p�ipomínku pálí kadidlo i dobro�e�í ni�emné modle . Oni si vyvolují vlastní cesty, jejich duše si libuje v ohyzdných mod-
lách. 4Já zase vyvolím jejich zv�li a uvedu na n�, �eho se lekají, protože jsem volal, a nikdo neodpovídal, mluvil jsem,      
a nikdo neposlouchal. Dopoušt�li se toho, co je zlé v mých o�ích, a volili to, co se mi nelíbí.“ 
Iz 66:14-17  „14Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pu�et jako mladá tráva. Bude z�ejmé, že Hospodi-
nova ruka je s jeho služebníky a že jeho hrozný hn�v je proti jeho nep�átel�m. 15Hle, Hospodin p�ichází v ohni a jeho vozy 
jsou jako vich�ice, aby vylil hn�v sv�j v prchlivosti a své hrozby v plamenech ohn�. 16Ohn�m totiž a me�em povede Hos-
podin soud s veškerým tvorstvem. Mnoho bude t�ch, jež Hospodin skolí. 17„Ti, kdo se v zahradách posv�cují a o�iš�ují po 
vzoru jednoho, který je uprost�ed, ti, kdo jedí maso z vep�� a to, co je hodno opovržení, dokonce myši, spole�n� zajdou,“ 
je výrok Hospodin�v.“ 
Iz 40:1  „Pot�šte, pot�šte m�j lid,“ praví váš B�h.“ 
Iz 40:13  „Kdo zm��il Hospodinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho k poznání?“ 
Iz 1:10-17  „10Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští ná�elníci, naslouchejte nau�ení našeho Boha, lide gomorský.        
11„K �emu je mi množství vašich ob�tních hod�, praví Hospodin. P�esytil jsem se zápalných ob�tí beran� i tuku vykrme-
ných dobyt�at, nemám zájem o krev bý�k�, beránk� a kozl�. 12Že se mi chodíte ukazovat! Kdo po vás chce, abyste šlapali 
má nádvo�í? 13Nep�inášejte už šalebné ob�tní dary, kou� kadidla je mi ohavností, i novoluní, dny odpo�inku a svolaná 
shromážd�ní; ni�emnost a slavnostní shromážd�ní, to nemohu vystát. 14Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou 
mi jen na obtíž, jsem vy�erpán, když je musím snášet. 15Když rozprostíráte své dlan�, zakrývám si p�ed vámi o�i. A� se 
modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. 16Omyjte se, o�is�te se, odkli�te mi své zlé skutky z o�í, p�esta�te 
páchat zlo. 17U�te se �init dobro. Hledejte právo, zakro�te proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se p�e 
vdovy.“ 
Ez 8:7-12  „7Z Élamových syn� Ješajáš, syn Ataljáš�v, a s ním sedmdesát muž�. 8Z Šefatjášových syn� Zebadjáš, syn 
Míkael�v, a s ním osmdesát muž�. 9Z Jóabových syn� Obadjáš, syn Jechíel�v, a s ním dv� st� osmnáct muž�. 10Z Šelomí-
tových syn� syn Jósifjáš�v a s ním sto šedesát muž�. 11Z Bebajových syn� Zekarjáš, syn Bebaj�v, a s ním dvacet osm 
muž�. 12Z Azgádových syn� nejmladší syn Jóchanan a s ním sto deset muž�.“ 
Iz 2:2-4  „2I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude ty�it nad vrcholy hor, bude povznesena nad 
pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. 3Mnohé národy p�jdou a budou se pobízet: „Poj�te, vystupme na horu 
Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás u�it svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu 
vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. 4On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I p�ekují své me�e 
na radlice, svá kopí na vina�ské nože. Pronárod nepozdvihne me� proti pronárodu, nebudou se již cvi�it v boji.“ 
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Iz 55:12.13  „12S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou p�ed vámi zvu�n� plesat a všechny 
stromy v poli budou tleskat. 13Místo trní vyroste cyp�iš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslav� Hospodinova jména, 
za trvalé znamení, které nebude vymýceno.“ 
Gn 9:13-17  „13Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 14Kdykoli zahalím zemi 
oblakem a na oblaku se ukáže duha, 15rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem,       
a vody již nikdy nezp�sobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. 16Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se 
na v��nou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“ 17	ekl pak B�h Noemu: „Toto je znamení 
smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi.““ 
 

ÚT 23. b�ezna – Misioná�i a Boží kn�ží (Iz 66:19-21) 
Iz 66:19-21  „19Vložím na n� znamení a ty z nich, kdo vyváznou, vyšlu k pronárod�m, do Taršíše, do Púlu 

a Lúdu, k t�m, co natahují lu�išt�, do Túbalu a do Jávanu, na daleké ostrovy, které zprávu o mn� ješt� 

neslyšely ani nespat�ily moji slávu; budou hlásat moji slávu mezi pronárody. 20P�ivedou také ze všech 

pronárod� všechny vaše bratry jako ob�tní dar Hospodinu na koních a na vozech a na nosítkách, na 

mezcích a dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospodin, tak jako budou p�inášet 

Izraelci ob�tní dar do Hospodinova domu v �isté nádob�. 21Také z nich si vezmu kn�ze, lévijce,“ praví 

Hospodin.“ 
Mt 23:15  „B�da vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte mo�e i zemi, abyste získali jednoho novov�rce; a když ho 
získáte, u�iníte z n�ho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami.“ 
Ko 1:23  „Pokud ovšem pevn� zakotveni setrváte ve ví�e a nedáte se odtrhnout od nad�je evangelia, jež jste slyšeli, jež 
bylo kázáno všemu stvo�ení pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem.“ 
1Pt 2:9.10  „9Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kn�žstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné 
skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného sv�tla. 10Kdysi jste ‚v�bec nebyli lid‘, nyní však jste lid Boží; 
pro vás ‚nebylo slitování‘, ale nyní jste došli slitování.“ 
 

ST 24. b�ezna – Spole�enství víry (Iz 66:21) 
Iz 66:21  „„Také z nich [z pohanských národ�] si vezmu kn�ze, lévijce,“ praví Hospodin.“ 
Ex 19:6  „Budete mi královstvím kn�ží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k syn�m Izraele.“ 
Ga 3:28.29  „28Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno          
v Kristu Ježíši. 29Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a d�dicové toho, co B�h zaslíbil.“ 
1Pt 2:9  „Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kn�žstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky 
toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného sv�tla.“ 
Mt 20:1-16  „1Nebo� s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodá� hned ráno vyšel najmout d�lníky na 
svou vinici. 2Smluvil s d�lníky denár na den a poslal je na vinici. 3Když znovu vyšel o deváté hodin�, vid�l, jak jiní stojí 
ne�inn� na trhu, 4a �ekl jim: ‚Jd�te i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.‘ 5Oni šli. Vyšel op�t kolem 
poledne i kolem t�etí hodiny odpoledne a u�inil práv� tak. 6Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak 
tam stojí, a �ekl jim: ‚Co tu stojíte celý den ne�inn�?‘ 7Odpov�dí mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ On jim �ekne: ‚Jd�te i vy na 
mou vinici.‘ 8Když byl ve�er, �ekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej d�lníky a vypla� jim mzdu, a to od posledních          
k prvním!‘ 9Tak p�išli ti, kte�í pracovali od p�ti odpoledne, a každý dostal denár. 10Když p�išli ti první, m�li za to, že 
dostanou víc; ale i oni dostali po denáru. 11Vzali ho a reptali proti hospodá�i: 12‚Tihle poslední d�lali jedinou hodinu,      
a tys jim dal stejn� jako nám, kte�í jsme nesli tíhu dne a vedro!‘ 13On však odpov�d�l jednomu z nich: ‚P�íteli, nek�ivdím 
ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? 14Vezmi si, co ti pat�í, a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tob�; 15nemohu si 
se svým majetkem ud�lat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?‘ 16Tak budou poslední první a první posled-
ní.““ 
� 3:2  „Veliký v každém ohledu! P�edn� ten, že žid�m byla sv��ena Boží slova.“ 
� 11:17.18  „17Jestliže však n�které v�tve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu 
z ko�ene ušlechtilé olivy, 18nevynášej se nad ty v�tve! Za�neš-li se vynášet, vzpome� si, že ty neneseš ko�en, nýbrž ko�en 
nese tebe!“ 
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PÁ 26. b�ezna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Léta v��nosti budou postupn� p�inášet stále bohatší poznání Boha a Ježíše Krista. A s rozši�ujícím se 
poznáním poroste také láska, úcta a št�stí. �ím více budou lidé poznávat Boha, tím více budou obdivovat 
jeho charakter. Když jim Ježíš bude postupn� odhalovat tajemství vykoupení a úžasné �iny vykonané ve 
velkém sporu se satanem, pocítí vykoupení ješt� v�tší lásku a s ješt� v�tší radostí uchopí zlaté harfy a deseti-
tisíce desetitisíc� a tisíce tisíc� hlas� se spojí v mohutném chvalozp�vu. 
   ,A všechno stvo�ení na nebi, na zemi, pod zemí i v mo�i, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: »Tomu, 
jenž sedí na tr�nu, i Beránkovi dobro�e�ení, �est, sláva i moc na v�ky v�k�!«‘ (Zj 5,13) 
   Velký spor mezi dobrem a zlem skon�il. Není už h�íchu ani h�íšník�. Celý vesmír je �istý. V celém ne-
zm�rném stvo�ení vládne soulad a št�stí. Od Boha, který všechno stvo�il, proudí život, sv�tlo a št�stí do 
všech stran nekone�ného prostoru. Od nejmenšího atomu až po nejv�tší vesmírná t�lesa, všechno živé          
i neživé, v nezkalené kráse a dokonalé radosti hlásá, že B�h je láska.“ (GC 678; VDV 437) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Pro� je p�íslib v��ného života na nové zemi základním prvkem naší k�es�anské víry? Jaký smysl by m�la 
naše víra bez tohoto zaslíbení? 
 

2. P�e�ti si 2Pt 3,10–14. Jak se zrcadlí v t�chto verších myšlenka Iz 66? 
2Pt 3:10-14  „10Den Pán� p�ijde jako p�ichází zlod�j. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a zem� 
se všemi lidskými �iny bude postavena p�ed soud. 11Když tedy se toto vše rozplyne, jak svat� a zbožn� musíte žít vy, 12kte�í 
dychtiv� o�ekáváte p�íchod Božího dne! V n�m se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. 13Podle jeho slibu 
�ekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých p�ebývá spravedlnost. 14Proto, milovaní, o�ekáváte-li takové v�ci, snažte se, 
abyste byli �istí a bez poskvrny a mohli ten den o�ekávat beze strachu p�ed Božím soudem.“ 

 
Shrnutí 
 

Izajáš nám p�edkládá vid�ní, které má obrovský dosah. B�h nejen o�istí a znovu oživí svoje spole�enství 

víry, ale rozší�í také jeho hranice, které zahrnou všechny národy. Ke kone�né obnov� jeho spole�enství 

pat�í také nová zem�, kde bude nejv�tší radostí jeho lidu Boží p�ítomnost. 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 
toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 
� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 
Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 
� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 
lásku. 

� 
 

 

5 

 
 
 

 
                                    

�  1  3 

  JERRY  
 

Nová zem� (Iz 65–66) 

Pr�vodce studiem BIBLE I.Q2021 - verše         

Nová zem� (Iz 65–66) Týden od 21.03. do 27.03. 
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�T 25. b�ezna – Nad�je (Iz 66:22-24) 
Iz 66:22-24  „22Jako nová nebesa a nová zem�, které u�iním, budou stát p�ede mnou, je výrok Hospodi-

n�v, tak nepohnuteln� bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. 23O každém novoluní, v každý den odpo 

�inku, p�ijde se sklonit veškeré tvorstvo p�ede mnou, praví Hospodin. 24Až vyjdou, spat�í mrtvá t�la muž�, 

kte�í mi byli nev�rní. Jejich �erv neumírá, jejich ohe� neuhasne; budou strašlivou výstrahou všemu 

tvorstvu.“ 
Gn 2:2.3  „2Sedmého dne dokon�il B�h své dílo, které konal; sedmého dne p�estal konat veškeré své dílo. 3A B�h požeh-
nal a posv�til sedmý den, nebo� v n�m p�estal konat veškeré své stvo�itelské dílo.“ 
Zj 22:2  „Uprost�ed m�sta na nám�stí, z obou stran �eky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý 
m�síc dozrává na n�m ovoce a jeho listí má lé�ivou moc pro všechny národy.“ 
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