
                              Milé sestry, milí bratři!
 V tomto předvelikonočním čase se chci s Vámi podělit 
o biblickou zvěst z Janova Zjevení 1. kapitoly, 17. a 18. verše: 
„Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, 
živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“

 Slova vzkříšeného Pána zní jako odpověď bez otázky. 
Nechce nás zavádět do forem, jak byl vzkříšen, jak se odvalil kámen 
od hrobu, chce nám říci to, co se vzkříšením stalo. Stalo se to – byl 
jsem mrtvý a jsem živý. To je zvěst vzkříšení. Člověk může říct, že 
byl mladý a teď je starý, byl živý a bude mrtvý. Ježíš ale řekne, byl 
jsem mrtvý a jsem živý. Vzkříšením je vnesen do života rozměr, který 
tam nebyl. Dříve mrtvý, nyní živý. Vzkříšení je úplně jinou silou 
pro život, umožňuje žít, i když jsem byl mrtev. Žádný jiný proces 
to neumožňuje. Věci, které se vyvíjejí negativním směrem, jako ke 
smrti, ke konci, k utrpení, ke smutkům, k osamělosti jsou zastaveny, 
přerušeny a otočeny na opačnou stranu. Aby se život mohl vyvíjet 
od smrti, od bezmoci, od nemoci, od bezpráví, od nelásky, od stáří, 
od zoufalství. Vzkříšení je Boží vstup do života, abychom my, kdo 
umíráme nebo jsme mrtví, jsme byli živi.
 První v té řade je Ježíš Kristus. On je první i poslední, na 
kterém se zjevuje život. Je u zrodu procesu od neexistence, v něm 
je také završený. Konečná podoba toho děje je, že Ježíš přichází 
mezi své učedníky jako živá bytost a opět s nimi má společenství. 



K tomu to dospěje. Až se lekáme 
toho obrazu, který se nám zvěstuje. 
Bojíme se proto, že známe stav 
světa i svých životů, bojíme se 
iluzí. Bojíme se, zda to, co slyšíme 
ve zvěsti, není přelud, tužba 
vzrušeného ducha, spíše přání. 
Vždyť celé Zjevení Janovo je ve 
snu. Ježíš do Janových strachů říká 
– neboj se, já to jsem. Jenom slyš, 
viz a vnímej a sám rozsoudíš, že to 
není nikdo jiný, než ten, kterého 
znáš jako živého. Je to věc víry, 
otevření se tomu, co slyší uši, vidí 
oči, a co vnímá a vyhodnocuje 
víra. A víra se mění ve zkušenost, 
jestliže se necháme upokojit od té 
živé postavy, která k nám mluví. 
Je-li pokoj od něho skutečností, 
pak je živý, ten, kterého znáš. Pak 
všechny velkolepé obrazy vzkříšení 
se mohou uskutečňovat, dá se žít od 
smrti, od negativních věcí.
 Věříš-li  tomu  poznáš   bez-
počet forem, ve kterých se setkáš 
s živým Ježíšem, s tím, který působí změnu vývoje směrem k dobrým 
koncům. Zůstat u zkoumání forem Ježíšova vzkříšení a Ježíšova 
života nyní, znamená zůstat bez klíčů ke zkušenostem s tím, co má 
trvání. Bez klíčů k rozmotání nekonečných sítí, bez klíčů ke dveřím 
života od smrti. Bez klíčů, které my sami, a také svět a život v něm 
bezpodmínečně potřebuje. Já mám klíče od smrti i od hrobu, já mám 
klíče od konců. Mám klíče od uzamčených komnat, do kterých jste 
se zabouchli. Vezměte je ode mě, jsou k odemknutí – vašeho světa, 
vašeho života. Mám ty klíče, protože jsem živ na věky věků. Vím, 
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co může být za dveřmi, jaké vývoje a směry lze uskutečnit od konce. 
Na věky věků znamená, že ví jak překročit omezení, jak odemknout 
všechny dveře, od všech konců, od vší nenávratnosti, která bere 
lidem odvahu a bere i jejich sny. Neboj se, věř, že to jsem já a poznáš 
formy, ve kterých žiji. Je možný život, i když už nevypadá. Ježíš má 
k tomu klíče. Každý den, každou chvíli můžeme užít moc Kristova 
vzkříšení. 

Miroslav Hamari, farář

Bohoslužby
jsou každou neděli v 9.30 hodin.

Velikonoční bohoslužby:
Na Květnou neděli 17. dubna - v 9.30 h. - rodinné bohoslužby 
                                           - ve 13.30 h. - Jan Doležel představí       
                                             varhany v kostele Korandova sboru

Čtení pašijí bude na Zelený čtvrtek 21. dubna v 19 hodin

Velkopáteční bohoslužby 22. dubna
 s vysluhováním večeře Páně v 17 hodin

Bohoslužby na Boží  hod velikonoční 24. dubna
 s vysluhováním večeře Páně v 9.30 hodin

Pondělí velikonoční  25. dubna jsou bohoslžby v 9.30 hodin

Zvu Vás do všech shromáždění 
v Korandově sboru 
a přeji vzkříšeným Kristem 
upokojený život ve společenství 
s ním živým.



Sbor má svou elektronickou adresu:
 plzen-koranduv-sbor@evangnet.cz

 Na tuto adresu nám můžete psát své dotazy a přání, svá pozvání 
k pastoračním návštěvám farářů, kteří je u Vás rádi vykonají. Prosíme Vás, 
abyste nám na tuto adresu oznámili také Vaši elektronickou adresu, budeme 
Vám moci posílat tento zpravodaj i jiná aktuální pozvání na sborové 
akce v elektronické podobě. Ušetřili bychom trochu prostředků a naše 
komunikace by byla snadnější a rychlejší.
Děkujeme za pochopení.

 Na výročním sborovém shromáždění 27. 3. 2011 byl zvolen 
bratr farář Miroslav Hamari na další období - do 31. 12. 2016 - 
farářem Korandova sboru.

 16. 4. se uskuteční v našem sboru setkání bývalých sdruženců 
ve 14 hodin.

 27. 5. bude v Plzni „NOC KOSTELŮ“ a též náš kostel 
bude ve večerních hodinách otevřen a bude přiraven program pro 
návštěvníky.

Korandův sbor
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni

Anglické nábř. 13,  301 00 Plzeň
Telefon 377 327 073 (dopoledne)


