
Kázání v Olomouci 26. dubna 2020



• 2 Královská 5:1 Naamán, velitel vojska aramejského 
krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, 
protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. 
Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen 
malomocenstvím.

• 2 Jednou vyrazily z Aramu hordy a zajaly v izraelské 
zemi malé děvčátko. To sloužilo Naamánově ženě.

• 3 Řeklo své paní: "Kdyby se můj pán dostal k proroku, 
který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství 
zbavil."

• 4 Naamán to šel oznámit svému pánu: "Tak a tak 
mluvilo to děvče z izraelské země.„

• 5 Aramejský král řekl: "Vyprav se tam a já pošlu 
izraelskému králi dopis." I šel. Vzal s sebou deset 
talentů stříbra a šest tisíc šekelů zlata a desatery 
sváteční šaty.



• 6 Izraelskému králi přinesl dopis: 
"Jakmile ti dojde tento dopis, s nímž 
jsem ti poslal svého služebníka 
Naamána, zbav ho malomocenství."

• 7 Když izraelský král dopis přečetl, 
roztrhl své roucho a řekl: "Jsem snad 
Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že 
ke mně posílá někoho, abych ho zbavil 
malomocenství? Jen uvažte a pohleďte, 
že hledá proti mně záminku!"

• 8 Když Elíša, muž Boží, uslyšel, že 
izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal 
králi: "Proč jsi roztrhl své roucho? Jen 
ať přijde ke mně. Pozná, že je v Izraeli 
prorok."



• 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 



• Židům 7:19 … zákon totiž nic nepřivedl k 
dokonalosti - avšak na jeho místo 
přichází lepší naděje, jejíž mocí 
přistupujeme až k Bohu.

• 20 A navíc se to nestalo bez přísahy. 
Levité se totiž stávali kněžími bez Boží 
přísahy.

• 21 Ježíš však se jím stal s přísahou; 
vždyť mu bylo řečeno: `Hospodin 
přísahal a nebude toho litovat: Ty jsi 
kněz navěky.´

• 22 Proto se Ježíš stal ručitelem lepší 
smlouvy.



• Deuteronomium 28:1 Jestliže budeš opravdově poslouchat 
Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho 
příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad 
všechny pronárody země.

• 2 A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš 
poslouchat Hospodina, svého Boha:

• 3 Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli.

• 4 Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého 
dobytka, vrh tvého skotu a přírůstek tvého bravu.

• 5 Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže.

• 6 Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém 
vycházení.

• 7 Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, 
budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a 
sedmi cestami budou před tebou utíkat.

• 8 Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých 
sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin, tvůj Bůh, ti 
bude žehnat v zemi, kterou ti dává.



• 9 Hospodin si tě ustaví za svatý lid, jak ti přisáhl, když budeš na 
příkazy Hospodina, svého Boha, dbát a chodit po jeho cestách.

• 10 Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš 
Hospodinovým jménem, a budou se tě bát.

• 11 Hospodin ti dá nadbytek dobrého: plodu tvého života a plodu 
tvého dobytka i plodin tvé role v zemi, o které přísahal Hospodin 
tvým otcům, že ti ji dá.

• 12 Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v 
pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. 
Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset 
půjčovat.

• 13 Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky 
stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy 
Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě 
dodržoval.

• 14 Neuchýlíš se napravo ani nalevo od žádného ze slov, která 
vám dnes přikazuji, tím, že bys chodil za jinými bohy a sloužil jim.


