
Krev Kristova

Kázání v Olomouci 5. dubna 2020



• 1 Petrův 1:18 Víte přece, že jste z 
prázdnoty svého způsobu života, jak jste 
jej přejali od otců, nebyli vykoupeni 
pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo 
zlatem,

• 19 nýbrž převzácnou krví Kristovou. On 
jako beránek bez vady a bez poskvrny

• 20 byl k tomu předem vyhlédnut před 
stvořením světa a přišel kvůli vám na 
konci časů.



• Ámos 3:6 Když se v městě troubí na 
polnici, zda se lid netřese? Stane-li se v 
městě něco zlého, zda nejedná 
Hospodin?

• 7 Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, 
aniž by zjevil své tajemství prorokům, 
svým služebníkům.



• Proroctví: 

• Svaťa Dysmas – 5.12.2010 – „Skončila doba 
hojnosti a blahobytu!  V nebi se to stalo 
skutečností a bylo odňato Boží požehnání.“

• Jánko Buc ze Slovenska – 2017 - Celosvětová 
virová epidemie – lék se hledá skrze krev

• Fr. Apetauer – červen 2019 - „Přiblížil se čas, 
kdy zlomím hůl chleba lidu této země.“

• Stefan Driesse – 6.12.2019 – celosvětová 
epidemie, ochrana – krev Kristova na veřejích

• Ota Novák – konec března 2020 – lék na 
epidemii – krev Kristova 



• Proroctví Františka Apetauera, které zaznělo na červnové 

pastorálce v roce 2019: 

• „Přiblížil se čas, kdy zlomím hůl chleba lidu této země. Budou 

otřeseny všechny falešné hodnoty, které si lidé vytvořili, a na 

které spoléhali. Buďte moudří a už nyní se připravujte. 

Neustupujte z mého slova. Hřích nazývejte hříchem, pečlivě 

následujte svým životem svého Pána a Spasitele a veďte k tomu 

všechny, které jsem vám svěřil do péče, především ale své rodiny. 

Zdůrazňujte potřebu sebekázně, neobstojí ti, kdo svoji víru a svůj 

vztah k Pánu opírají o své dobré pocity. Otřesy a nejistota 

způsobí, že lidé začnou hledat oporu. Vás, moji církev, jsem právě 

k tomu povolal, aby ji nacházeli u vás. To bude váš úkol. Kažte 

však jasné evangelium kříže a pokání bez kompromisu, protože 

jinak ti, kteří se obrátí, později opět zahynou. Bude to také doba, 

kdy mnozí vůdcové, a to i evangelikálních církví, se ve své 

bezradnosti přikloní k té velké církvi, která si zachová svůj 

politický vliv. Ale já si svoji církev touto dobou provedu. Budu 

jejím světlem, moudrostí, silou i bezpečím. Já sám také zaopatřím 

ty, kteří mi budou věrni, a dovedu je skrze všechna úskalí až do 

vítězného konce. Amen“



• Židům 11:23 Mojžíšovi rodiče věřili, a proto 
svého syna tři měsíce po narození ukrývali; 
viděli, že je to vyvolené dítě, a nezalekli se 
královského rozkazu.

• 24 Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel 
nazývat se synem faraónovy dcery.

• 25 Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem, 
než na čas žít příjemně v hříchu;

• 26 a Kristovo pohanění pokládal za větší 
bohatství než všechny poklady Egypta, neboť 
upíral svou mysl k budoucí odplatě.

• 27 Věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se 
zastrašit královým hněvem; zůstal pevný, jako 
by Neviditelného viděl.

• 28 Věřil, a proto ustanovil hod beránka a dal 
pokropit dveře jeho krví, aby se zhoubce 
nemohl dotknout prvorozených.



• Lide můj, slavte vírou Hod Beránka, vejděte do svých 

modlitebních pokojíků a pomažte veřeje svých dveří 

mou krví. Víte, že jste již mou krví pokropeni, ale 

navraťte se celým srdcem k životu v této milosti a 

v tomto bezpečí. Má krev smývá veškerý hřích a 

uzdravuje ze všech nemocí, chrání před zhoubcem. 

Zvěstujte mé spasení ze smrti a věčného zatracení 

skrze mou krev! Cena za člověka je obrovská a již byla 

zaplacena z lásky k lidem. Přeji si, aby všichni lidé 

dospěli k pokání.

• Tak jako se k Izraelcům přimísili Egypťané, kteří 

uvěřili, je spása nabídnutá všem lidem tohoto světa.

• Pomažte veřeje svých dveří mou krví, vložte si pevně 

do srdce, že jste mou krví uchráněni před zhoubcem. 

Setrvávejte na modlitbách v mé milosti. Vyprošujte si 

Ducha pokání pro vás i tento svět. Kdo se pokoří, ten 

uvidí mé spasení. Dejte mou prolitou krev jako lék 

světu.


