
     Milé sestry, milí bratři!

 V tomto předvánočním čase si s vámi čtu v 1. listě do Korintu, ze 
začátku 8. Kapitoly: 

	 Naše	 poznání	 nás	 chtě	 nechtě	 vede	 k	 osamocenosti.	 Nadřazuje	
nás	 nad	 ty,	 kdo	 podobné	 poznání	 nedosáhli.	 Pouhé	 poznání	 činí	
domýšlivým,	odlučuje	člověka	od	člověka,	staví	hranice	a	nezřídka									
i	nepřátelství.	Poznání,	kterým	nás	poznává	Bůh,	není	takové,	jakým	se	
poznávají	objekty.	Od	Boha	jsme	poznání	v	narozeném	Ježíši	Kristu,	
jeho	 poznání	 integruje.	 Nevede	 k	 izolaci,	 nýbrž	 do	 společenství.	
K	 nerozlučnému	 a	 věčnému	 společenství	 Boha	 a	 člověka,	 Boha													
a	 všeho	 života.	 Bohem	 poznaný	miluje.	Miluje	 sebe,	 lidi,	 všechen	
život,	Boha.	Tak	 je	 integrován.	Není	osamocen,	 je	ve	 společenství.	
Čehož	 odleskem	 je	 i	 křesťanský	 sbor,	 jako	 společenství	 otevřené	
všem	a	úzce	spojené	láskou.
	 Narození	 Ježíše	 je	 z	 lásky	 Boha.	 Z	 lásky	 k	 člověku,	 ke	 světu,	
ke	 všemu	 životu,	 který	 povstal	 z	 něho	 a	 pro	 něho.	 Z	 lásky	 se	 stal	
člověkem,	aby	nás	poznal,	a	tak	přivedl	k	našemu	dobrému.	A	to	dobré	
pro	nás	je	také	láska.	Bůh	nás	z	lásky	poznal,	aby	nás	přivedl	k	lásce.	
Z	osamocenosti	hledačů	poznání	–	dobra,	 světa,	 života,	Boha	–	do	
společenství	 se	 sebou,	 s	 lidmi,	 s	ostatním	životem,	do	 společenství	

„Poznání vede k domýšlivosti, kdežto láska 
buduje. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně 
poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. 
Kdo však miluje Boha, je od něho poznán.“ 



lásky.	Do	společenství,	kde	je	člověk	milován,	kde	má	svou	cenu	bez	
ohledu	na	svůj	životní	výkon.	Takovou	cenu,	jakou	má	právě	narozené	
dítě.	Aby	takto	v	lásce	poznán	se	odvážil	stejné	lásky.	V	té	najde	sebe	
i	Boha,	kterého	vyzná	svým	Kristem,	Spasitelem,	jenž	takto	panuje	
životu.	A	toho	Boha,	který	nás	miluje	a	v	lásce,	v	narozeném	Ježíšovi	
nás	poznal,	budeme	my	milovat	na	místě	svého	poznání.	
	 Jestliže	si	někdo	myslí,	že	něco	už	plně	poznal,	ten	ještě	nepoznal	
tak,	jak	je	třeba.	Kdo	však	miluje	Boha,	je	od	něho	poznán.	Kdo	je	

od	 Boha	 poznán,	 ten	 má	
všechny	důvody	ho	milovat.	
Každý	 je	 od	 Boha	 z	 lásky	
poznán	 v	 narozeném	 Ježíši	
Spasiteli	a	přiveden	k	lásce	jako	
ke	svému	spasení.	Svět	se	raduje	
tomu	 narození.	 Je	 čemu,	 vždyť	
je	 ke	 spáse.	 Bůh	 přišel	 k	 setkání,	
jako	 člověk	 přišel	 a	 v	 lásce	 nás	
poznal.	 Jsme	 milováni,	 abychom	
mohli	 milovat,	 abychom	 se	 v	 lásce	
poznávali	a	nezůstávali	v	osamocenosti	
Radujeme	se	z	takového	svého	spasení	
a	 vyznáváme,	 že	 jsme	 byli	 poznáni	
jediným	 Bohem,	 láskou	 Ježíše	 Krista,	
nám	narozeného.

Přeji Vám všem pokojné Vánoce a  láskou 
plný příští rok, Bůh Vás požehnej.
                                                                                                                       

Miroslav	Hamari, 
farář

                                                            



 Srdečně Vás zvene do všech bohoslužebných shromáždění 
v Korandově sboru

 Každou neděli jsou bohoslužby v 9. 30 h. Souběžně jsou i bohoslužby 
pro děti.

 Vánoční a novoroční bohoslužby:

24. 12. v 9.30 h.
  • vánoční dětská slavnost

25. 12. v 9.30 h. 
  • Hod Boží vánoční, bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

26. 12. v 9.30 h.
  • společné bohoslužby obou plzeňských sborů ČCE v Plzni        
    v kostele Korandova sboru

27. 12. v 9.30 h.
  • nedělní bohoslužby

31. 12. v 17 h.
  • bohoslužby na závěr roku

1. 1. 2016 v 9.30 h.
  • novoroční bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

3. 1. v 9.30 h.
  • nedělní bohoslužby

7. 1. v 18.00 h. 
  • Alianční modlitební bohoslužby



Korandův sbor
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni

Anglické nábř. 13,  301 00 Plzeň
Telefon 377 327 073 (dopoledne)                číslo účtu: 1033006673/5500 

www. koranduvsbor.cz

 Děkujeme Vám všem,
kteří jste podpořili činnost sboru svým darem.
 Přiloženou složenku je možné opět použít k zaslání saláru nebo 
daru. Platbu je možné zaslat přímo na účet sboru.
Číslo účtu: 1033006673/5500, variabilní symbol: 682000

Vánoční dary.

Vzpouzíme se 
Alois Volkman

Vzpouzíme	se	nechávat	se	vést.	
Raději	sami	vedem...
A	nejraději	vedem	si	svou...
Dočista	úspěšně	a	dlouho
než	zarazí	nás
poznání:
I	v	bloudění	lze	vést.
Než	dojdeme
na	konec
svých	slepých	ulic...

Z	úzkostí	mých	vyveď	mne
a	vyuč	stezkám	svým
mám	ke	komu	volat
mám	koho	prosit
mám	za	kým	jít	!


