
Miluj!

Kázání v Olomouci 19. dubna 2020



• 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.



• Matouš 18:18 Amen, pravím vám, cokoli 
odmítnete na zemi, bude odmítnuto v 
nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude 
přijato v nebi.

• 19 Opět vám pravím, shodnou-li se dva z 
vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, 
můj nebeský Otec jim to učiní.

• 20 Neboť kde jsou dva nebo tři 
shromážděni ve jménu mém, tam jsem já 
uprostřed nich."



• Židům 10:19 Protože Ježíš obětoval svou krev, 

smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně

• 20 cestou novou a živou, kterou nám otevřel 

zrušením opony - to jest obětováním svého 

těla.

• 21 Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým 

Božím domem,

• 22 přistupujme před Boha s opravdovým 

srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem 

očištěným od zlého svědomí a s tělem 

obmytým čistou vodou.

• 23 Držme se neotřesitelné naděje, kterou 

vyznáváme, protože ten, kdo nám dal 

zaslíbení, je věrný.



• Matouš 22:34 Když se farizeové 
doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se

• 35 a jeden jejich zákoník se ho otázal, 
aby ho pokoušel:

• 36 "Mistře, které přikázání v zákoně je 
největší?"

• 37 On mu řekl: "`Miluj Hospodina, Boha 
svého, celým svým srdcem, celou svou 
duší a celou svou myslí.´

• 38 To je největší a první přikázání.

• 39 Druhé je mu podobné: `Miluj svého 
bližního jako sám sebe.´

• 40 Na těch dvou přikázáních spočívá 
celý Zákon i Proroci."



• 1 Janův 3:14 My víme, že jsme přešli ze smrti 

do života, protože milujeme své bratry. Kdo 

nemiluje, zůstává ve smrti.

• 15 Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah - a 

víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném 

životě.

• 16 Podle toho jsme poznali, co je láska, že on 

za nás položil život. A tak i my jsme povinni 

položit život za své bratry.

• 17 Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr 

má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí -

jak v něm může zůstávat Boží láska?

• 18 Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale 

opravdovým činem.


