
Milí,  

v rámci dnešního slova navážu na kázání z 20. září a vrátím se, tak jak jsem sliboval, k Exodu 23.  

Nebudeš šířit klamnou zprávu. Nepřipojíš se k ničemovi, abys byl zlovolným svědkem. Nepůjdeš  
s davem za špatnostmi. Nebudeš svědčit při sporu tak, že se nakloníš k většině a převrátíš právo,  
ani nebudeš nadržovat chudému při jeho sporu. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo jeho osla, 
který se zatoulal, jistě mu ho přivedeš zpět. Když uvidíš osla toho, kdo tě nenávidí, ležícího pod svým 
břemenem, nenecháš ho samotného, ale jistě ho spolu s ním dáš do pořádku. Nepřevrátíš právo 
svého nuzného při jeho sporu. Drž se vpovzdálí od lživého slova. Nevinného a spravedlivého 
nezabiješ, neboť ničemu neospravedlním. Nepřijmeš úplatek, neboť úplatek oslepuje ty, jež vidí,  
a podvrací jednání spravedlivých. Nebudeš utlačovat příchozího. Vy rozumíte duši příchozího, neboť 
jste byli příchozími v egyptské zemi. Exodus 23, 1 - 9 

V září jsme otevřeli téma autority, která nám byla svěřena Bohem a je v našem životě aktivována 
skrze víru slovem. Dále jsme se bavili o tom, že mnohdy volíme mezi mocí a nemocí. Dotkli jsme se 
slov, která mohou zabíjet nebo vést k životu, ale nikdy se nenavrátí s prázdnou. Také jsme si 
připomněli, že bez lásky láska není a v čem spočívá skutečná koinonia (přátelství, sdílení, splynutí), 
že nemáme zapomínat činit dobře a sdílet se, neboť takové oběti se Bohu líbí. 

Těší mě duchovní průlom v oblasti smíření katolíků a protestantů. Současně jsem zděšený rozdělením 
křesťanů v aktuálních tématech (pandemie, volby v USA, 5G atd.) Věřím, že je důležité hledat pravdu, 
ptát se, utvářet si vlastní názor na základě ověřených informací a současně sdílet srozumitelně svůj 
pohled na situaci. Nevadí mi odlišnost názoru, ale míra agrese během vzájemné komunikace 
(konfrontace) křesťanů v rámci aktuálních témat. Ptám se, kam zmizela vzájemná láska, respekt  
a úcta. I v této složité době stále zůstávejme solí a světlem pro své okolí  
a nedávejme prostor ďáblu. 

Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech 
tam před oltářem svůj dar a odejdi; nejprve se usmiř se svým bratrem, a pak přijď a obětuj svůj dar.  
Matouš 5, 23 - 24 

Dalším zdrojem mého zděšení jsou zdroje samotné, ze kterých mnohdy čerpáme. Jak si můžeme 
přečíst v úvodních verších 23. kapitoly Exodu, BOŽÍ SLOVO nás důrazně varuje před šířením 
klamných zpráv a nabádá nás mimo jiné, abychom se drželi v povzdálí od lživých slov. Neověřený 
zdroj může být zdrojem těchto lživých slov a my jsme zodpovědní za to, z jakého zdroje čerpáme,  
a co předáváme dál. Ježíš je pravda, jeho hledejme, jemu věnujeme pozornost a šiřme slovo, které 
vede k životu a společnému růstu. Nešiřme lži, víme kdo je jejím otcem.   

A tak usilujme o to, co vede k pokoji, a o to, co slouží k společnému budování. Římanům 14,19 

Dnes jsem viděl zajímavé video, které toto téma rozvádí. https://youtu.be/04ly2_rKqH8  

Ověřujete si zdroje informací, které přeposíláte nebo sdílíte?  

Někdy mám pocit jako bychom se ocitli ve svaté válce, přestože je to “JEN” válka slov, zranění jsou 
reálná a důsledky mnohdy dalekosáhlé. Nevydávejme se ve stopách křižáků, kterým přece šlo “JEN”  
o svatou věc, přestože se brodili v krvi. 

Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti Ďáblovým nástrahám. Neboť náš zápas 
není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti 
duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Efezkým 6, 11 - 12 

https://youtu.be/04ly2_rKqH8


Ve 23. kapitole Exodu pomineme téma nařízení (aktuálně to není příliš populární slovo) o odpočinutí, 
kterému bych v budoucnu rád věnoval více prostoru a zůstaneme u tématu boje, tentokrát z BOŽÍ 
perspektivy.  

Hle, posílám před tebou anděla, aby tě střežil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. Měj 
se před ním na pozoru a poslouchej ho. Neprovokuj ho, neboť nesejme vaše přestoupení, protože mé 
jméno je v něm. Když ho však budeš bedlivě poslouchat a plnit vše, co říkám, stanu se nepřítelem 
tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků. Neboť můj anděl půjde před tebou a přivede tě  
k Emorejcům, Chetejcům, Perizejcům, Kenaancům, Chivejcům a Jebúsejcům a já je 
vyhladím. Nebudeš se klanět jejich bohům a nebudeš jim otročit, ani nebudeš jednat podle jejich 
skutků, ale dočista je zboříš a úplně roztřískáš jejich posvátné sloupy. Budete sloužit Hospodinu, 
svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Odstraním ze tvého středu nemoc.  
Exodus 23, 20 - 25 

Hospodin nás v každé situaci a za všech okolností předchází a připravuje nám bezpečnou cestu  
k vítězství.  

Jedinou opravdu funkční strategií duchovního boje je bedlivé naslouchaní BOŽÍMU HLASU spojené  
s absolutní poslušností.  

Buďme velmi obezřetní, abychom neměli tendenci bojovat za Hospodina, protože je to ON kdo bojuje, 
ON vítězí.  

Neprovokujme, ale mějme se na pozoru! 

Bůh nám zaslíbil, že vyhladí z našeho života:  

Emorejce – strach, který nám brání ujmout se dědictví, vstoupit do zaslíbené země a ujmout se vlády. 

Chetejce – otrockou mentalitu a mentalitu oběti, intelektuální bloky, doufání v člověka.  

Perizejce – nezdravé vztahy, zdánlivě bezvýznamné zlozvyky, které nám brání v růstu. 

Kenaance – sexuální nečistotu, sebeobětování, náboženskost. 

Chivejce – lež, intriky, neschopnost vidět, přijmout pravdu a žít v ní. 

Jebúsejce – neúctu k druhým a sobě, pokřivenost a duchovní mrzáctví, zranění duše a ušláplos. 

Na nás je přestat se klanět, otročit nebo dávat jakýmkoliv způsobem prostor modlám, které mají 
tendenci stavět se na místo, které patří jen Ježíši.  

Už si dočista zbořil všechny posvátné sloupy ve svém životě?  

Jak by se tvoje zbořené i nezbořené posvátné sloupy mohly jmenovat? 

Bůh je ten, který odstraňuje z našeho středu nemoc a dává nám moc.  

Už nejsme nemocní, bezmocní, ale zmocnění DUCHEM SVATÝM, abychom zvěstovali dobrou zprávu 
chudým; poslal nás vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabytí zraku, propustit zlomené na 
svobodu… 

 

 


