
Ježíš byl 

vzkříšen 

Kázání v Olomouci 10. dubna 2020



• Marek 16:1 Když uplynula sobota, Marie z 
Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome 
nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.

• 2 Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva 
vyšlo slunce, šly k hrobu.

• 3 Říkaly si mezi sebou: "Kdo nám odvalí 
kámen od vchodu do hrobu?"

• 4 Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je 
odvalen; a byl velmi veliký.

• 5 Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, 
který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé 
roucho; i zděsily se.

• 6 Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho 
Nazaretského, který byl ukřižován. Byl 
vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily.

• 7 Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště 
Petrovi: `Jde před vámi do Galileje; tam ho 
spatříte, jak vám řekl.´"



• Jan 14:15 Milujete-li mne, budete zachovávat má 

přikázání;

• 16 a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, 

aby byl s vámi navěky -

• 17 Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, 

poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s 

vámi zůstává a ve vás bude.

• 18 Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.

• 19 Ještě malou chvíli a svět mne už neuzří, vy však 

mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.

• 20 V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve 

mně a já ve vás.

• 21 Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě 

miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i 

já ho budu milovat a dám mu to poznat."



• Jóel 3:1 I stane se potom: Vyleji svého ducha na 

každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou 

prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši 

budou mít prorocká vidění.

• 2 Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech 

svého ducha.

• 3 Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: 

krev a oheň a sloupy dýmu.

• 4 Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde 

den Hospodinův, veliký a hrozný.

• 5 Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se 

zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo 

vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež 

Hospodin povolá.



• Skutky apoštolské 2:14 Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, 

pozvedl hlas a oslovil je: "Muži judští a všichni, kdo bydlíte v 

Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně:

• 15 Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí - vždyť je teprve devět 

hodin ráno.

• 16 Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:

• 17 `A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha 

na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v 

prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci 

budou mít sny.

• 18 I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu 

svého Ducha, a budou prorokovat.

• 19 A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a 

oheň a oblaka dýmu.

• 20 Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde 

den Páně, velký a slavný;

• 21 a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.´



• Proroctví: 

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

• 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

• Jirka Krupa – březen 2020 – „Nepodceňujte 
to!“ 

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



• 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.



Římanům 8:28 

• Víme, že všecko napomáhá k 
dobrému těm, kdo milují Boha, kdo 
jsou povoláni podle jeho 
rozhodnutí.


