
Dále mi řekl: "Lidský synu, zlámu v Jeruzalémě hůl chleba. Budou jíst chléb odvážený a s obavami 
a vodu budou pít odměřenou a v skleslosti, budou mít nedostatek chleba i vody; jeden jako druhý 
budou trnout děsem a zahynou pro svou nepravost." (Ez 4,16-17) 
 
 
 

V Olomouci 20. 6. 2019 
Milí bratři a sestry, vážení čtenáři, pokoj vám.  
 
Doposud jsme se scházeli s pastorem prvního olomouckého sboru Apoštolské církve Svaťou 
Dysmasem poměrně pravidelně na modlitbách. (Nyní přes prázdniny jsme se domluvili na pauze.) 
Svaťa mi nedávno zmínil své proroctví z roku 2010, které, jak věří, obdržel skutečně od Boha. 
Ačkoliv není „psavec“, když přišel domů, celé proroctví na jeden zátah zapsal plynule a bez 
problémů, což on sám již považuje za zázrak. Následně jej předal bratrovi biskupovi i pastorům. 
V té době jsem byl zavalen prací, takže se ke mně proroctví buďto nedostalo, nebo mi v množství 
došlé pošty zapadlo… 
Tak se stalo, že jsem Svaťu musel poprosit o jeho přeposlání, což se stalo.  
Svaťa mi říkal, že před devíti lety se většina církevních služebníků postavila k ním přinesenému 
proroctví skepticky. To nejmírnější odmítnutí se projevilo mlčením či pokrčením rameny. Když jsem 
proroctví včera zmínil na Radě církve, s odstupem devíti let, byla reakce obdobná. Pouze jeden 
z přítomných bratří poznamenal, že uplynulých devět let bylo charakterizováno v naší zemi značnou 
hospodářskou prosperitou…  
Mně osobně (níže uvedené) proroctví zaujalo a přemýšlel jsem nad ním. Zde jsou moje prožitky a 
postřehy:  
Když jsme byli cca před čtrnácti dny na pastorálce s manželkami v Koutech nad Desnou, celý den 
se mi toto proroctví honilo hlavou a já si říkal: „Proroctví by mělo být potvrzeno ze dvou úst…“ O 
nikom jiném, kdo by podobné proroctví přinesl, jsem však nevěděl… 
Na druhý den však pronesl z kazatelny proroctví bratr František Apetauer, které začínalo slovy: 
„Zlomil jsem hůl chleba nad touto zemí…“ Na Radě církve bylo rozhodnuto, že slovo přinesené 
Františkem nebude zatím v církvi šířeno – zkrátka počkáme… Nebylo řečeno jak dlouho, ale já 
vyrozuměl, že zřejmě do doby, nežli případně uvidíme jeho jasné naplňování se…  
Já osobně jsem však Františkem přinesené slovo vnímal jako odpověď na moje dílem úvahy, dílem 
modlitby.  
Svaťa dodnes, s odstupem devíti let, ani stínem nepochybuje, že jeho proroctví je pravdivé. Když 
jsem ho rozebíral, učinil jsem si tento závěr:  
Svaťovo slovo je kromě jiného výzvou, aby si lidé dali do pořádku své finanční záležitosti. To se 
často nestihne ani za rok ani za dva. Devět let je však relativně dlouhá doba, během které člověk 
může splatit většinu svých finančních závazků a pohledávek, díky zvýšenému úsilí, většímu 
šetření… Toto má z mého pohledu logiku.  
Dnes se může jevit, že hospodářství v naší zemi „šlape“ a nejsou důvody k nějakým obavám. Já 
osobně pozoruji, že jak v Evropě, tak v naší zemi dochází k velice rychlému úpadku společenské 
morálky, takže se místy až jeví, že se naplňuje Rudkovo proroctví o „zmatku“, který měl přijít po 
skončení politické kariéry Václava Klause. Jak jinak lze nazvat např. tvrzení politických špiček, že 
„důchodce Evropy budou živit imigranti“, když po deseti letech z nich pracuje v Německu jen sedm 
procent? Jistě, můžeme to označit za bláznovství. Ale když se vedoucí politikové chovají jako blázni, 
jak dlouho může jejich země prosperovat? Dle Písma je také prosperita státu přímo odvislá od toho, 
nakolik obyvatelstvo ctí Hospodina. V historii civilizace zanikly v důsledku úpadku morálky – to je 
obecné zjištění vědců. Západní společnost z tohoto pohledu čekají velmi zlé časy…  
Závěrem? Níže přetiskujeme Svaťovo proroctví, v záhlaví mého článku máte jednu z více citací 
z Písma, která obsahují slova uvozující proroctví Františka Apetauera, které též najdete dole. 
Z mého pohledu jsou obě proroctví naléhavou výzvou, abychom se chovali v oblasti hospodaření 
maximálně obezřetně a nepočítali v budoucnu s příjmy, které máme v době současné…    

 
Aleš Navrátil 

 



V Grygově 5. 12. 2010 
Drazí milovaní sourozenci v Kristu. 
 
Před několika dny jsem dostal slovo od Pána, to slovo mi stále dotvrzuje, a proto vám ho 
předávám i s povzbuzením od našeho Pána Ježíše. 
Rozsuzujte, modlete se za odvahu poslechnout Boží hlas a udělat co je jeho vůle pro každého z 
nás. 
 
Tak praví Bůh: 
Skončila doba hojnosti a blahobytu!  V nebi se to stalo skutečností a bylo odňato Boží 
požehnání. 
Od této chvíle si neberte žádné půjčky a ničím se nikomu nezavazujte, ať nejste vazaly a 
otroky.  
V nejbližších několika letech srovnejte své závazky. Máte-li půjčky z dřívějška, dělejte vše 
pro jejich uhrazení i za cenu snížení vašich životních nároků!   
(Viz proroctví o pádu vlády, proroctví o stabilitě po dobu panování pana prezidenta Klause a o 
následné době zmatku a nestability jsou potvrzením.)  
Pán mi dal také slovo povzbuzení a východisko pro nadcházející období: 
(Přečtěte si Izaiáše 54. a 58. kap, Malachiáše, Efezským, 1. a 2. Petrova, Timoteovi atd. Syťte se 
Božím slovem, a zůstávejte na modlitbách) 
Důrazný apel a povzbuzení: 
Nebojte se, já se o vás postarám a povedu vás, nikomu nic nedlužte, jedině lásku!  
Naučte se přinášet mi oběti, vytrvejte v dávání desátků a darů na moje dílo. 
Nezapomínejte na dávání almužen potřebným. 
Dary a desátky jsou moje a patří církvi. Nerozhodujte o mém vlastnictví! Sneste do mých 
skladů vše, co mi náleží a Bude po nedostatku!   
 
Duch – Izaiáš 58. kap. Nazvi den sváteční rozkošným, spoléhej na Hospodina. Buď plný Ducha a 
žij z milosti Boží. Pán ti dovolí přebývat na posvátných návrších! Sneste do mých skladů vše, co 
mi náleží a Bude po nedostatku!   
 
Duše -  1 Petrův 1:13-19  Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou 
naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti se 
nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti, ale podle toho Svatého, 
který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno: ‚Buďte 
svatí, neboť já jsem svatý.‘ Jestliže vzýváte jako Otce toho, kdo nestranně soudí každého podle 
jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. Víte, že ze svého marného způsobu 
života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž 
drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny. Sneste do mých skladů vše, co mi 
náleží a Bude po nedostatku!   
 
Tělo – 1. Kor 12. - 14. kap.   
1 Korintským 12:28-31  A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, 
potom projevy moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení, druhy jazyků. Jsou snad všichni 
apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Mají snad všichni projevy moci? 
Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Nebo je snad všichni vykládají? Vy 
však usilujte o větší dary milosti. A ukazuji vám ještě mnohem vzácnější cestu. 
Usilujte o dary Ducha a naplňujte potřeby druhých v církvi i tam kde žijeme.  
Sneste do mých skladů vše, co mi náleží a Bude po nedostatku!   
 
Modlím se, aby nás toto proroctví vyburcovalo k hledání Pána Ježíše, dokud je možné ho najít. Je 
na každém z nás jak se zařídíme. 

 
Svaťa Dysmas 

  



V Koutech nad Desnou, červen 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“ 

František Apetauer 
 


