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VOLEJ Z PLNA HRDLA, BEZ ZÁBRAN! 
(IZAJÁŠ 58, 1-8) 

 

Lukáš 9:23 Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám 

sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. 

 

Izajáš 58:1-8 "Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuč svůj 
hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu 
Jákobovu jeho hříchy. 2 Den co den se mne dotazují, chtějí 
poznat moje cesty jako pronárod, jenž koná spravedlnost a 
řád svého Boha neopouští; na spravedlivé řády se mě 
doptávají, chtěli by mít Boha blízko. »Proč se postíme, a 
nevšímáš si toho? Pokořujeme se, a nebereš to na vědomí.« 
Právě v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte 
všechny své dělníky. Postíte se jenom pro spory a hádky, 
abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se tak, aby bylo 
slyšet váš hlas na výšině. Což to je půst, který si přeji? Den, 
kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici 
obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, 
dnem, v němž má Hospodin zalíbení? Zdalipak půst, který já 
si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát 
ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat 
svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo 
jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt 
netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a 
rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, 
za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. 
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I. ÚVOD 
 

Biblické odkazy:  
  Ž 103, 13-19; Iz 58, 1-8;  

 

II. BŮH  A NEVĚRA BOŽÍHO LIDU! (V.1-3) 
A. Bůh usvědčuje z hříchu. 

B. Pravda o vnějším zdání zbožnosti. 

C. Srdce zaměřené na sebe. 

 

 

Biblické odkazy:  
  Žd 4, 12; Ž 33, 4-5; 2 Tm 3, 2-5; 1 J 4, 20;  

 

 

III. SRDCE ZAMĚŘENÉ NA SEBE NEVEDE NIKDY 

K JEDNOTĚ, ALE KE SVÁRU. (V.4-5) 
A. Kde není srdce upnuté k Bohu, tam není láska ani 

pokoj! 

B. Kde není srdce zaměřené k Bohu, tam je svár a 

nepřátelství. 

 

 

Biblické odkazy:  
  Ř 12, 21; Jk 4, 1-4; Žd 12, 1-4; 2 K 5, 21; Mt 18, 22;  
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IV. PRAVÝ PŮST MILUJE BOHA A BLIŽNÍHO SVÉHO, 

NE SEBE. (V.5-8) 
A. Jaký půst chce Bůh?  

B. Pravý půst slouží Bohu službou církvi, a tak posvěcuje. 

 

 

Biblické odkazy:  
  Př 15, 8; 28, 9; 1 J 3, 14-18; 2 K 13, 15; 

 
 

 

 

 
 

Tajenka: 

Filemonovi 1:4  …………………………………………………………… a stále na tebe pamatuji ve svých 

modlitbách, 

5  když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím.

CÉVA, KOTOUČ, GÁŽE, KÁPĚ, 

OVÁD, REÁLNÝ, KORBY, OVCE, 

SČÍTÁNÍ, MAKÝ, OKOLÍK, ERBY, 

BÓJE, ŽENA, BRONZOVÁ, CRAG, 

NADBYTEK, KOSTRA, NOŽE, 

OBAL, ÁMOS, IONY, VÝBUCH, 

ŠPION, ŠTIKY, PŘEVAZ, VNAD, 

BONY, TLAK, KLOT, BLÁNA, RACI, 

OCKO, PIKA, BAČA, EREB, 

BRUSIVO, TUPÉ, KOTĚ, OŽERA, 

CVIČKY, PONČO, JÍVA, VYSOCE 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební společenství. 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení (Kaz 2,1-11)  

Pavel Borovanský a písně Terezka Weberová. 

 

V neděli 24.5. budeme probírat kap. 4 Svatost Kristova z knihy Úsilí o 

svatost, str. 30-34 a otázky na str. 114-115. 

 

Indie: Dcera zavražděného pastora postřelena 

13. října 2015 byl ve svém domě v osadě Sandih ve spolkovém státě Džárkhand 

zastřelen pastor Chamu Hassa Purty. K vraždě došlo krátce poté, co se pastor 

modlil za nemocného chlapce v nedaleké vesnici a následně ho pomáhal 

dopravit do nemocnice. Od té doby uplynulo téměř pět let. Letos 16. dubna ve 

večerních hodinách se před domem Purtyových objevili dva muži s dotazem, 

zda se jedná o dům zabitého pastora. Přítomným členům rodiny poté 

vyhrožovali: „Pastor je mrtvý, ale vy jste si z toho nevzali ponaučení! Pořád se 

shromažďujete ve velkých počtech ke křesťanským modlitbám! A kde je ta 

špiónka?“ Vdova po pastoru Chamovi trvala na tom, že nejsou žádní špióni a 

požádala muže, aby odešli. Vtom však do místnosti vešla Chamuova dcera 

Neelam, aby zjistila, co se děje. Jeden z mužů vykřikl: „To je ona!“ (Předchozí 

den se Neelam vrátila z jiné osady, kde pracuje jako učitelka,) Muž na Neelam 

vystřelil a uprchl. Projektil roztříštil ženě palec u ruky a zasáhl ji do stehna. S 

pomocí místního pastora byla Neelam převezena do nemocnice, kde o několik 

dní později podstoupila operaci. Podle dostupných zpráv se zotavuje dobře.  
 

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem.  
Titovi 2:11    


