
Milé sestry, milí bratří, drazí přátelé,

	 v	čase	začínajícího	adventu	a	blížících	se	Vánoc	si	s	Vámi	čtu	
v	Izajášově	proroctví,	kde	ve	42.	kapitole,	1.	–	4.	verši	je	napsáno:
	 „Zde	 je	 můj	 služebník,	 jehož	 podepírám,	 můj	 vyvolený,	
v	němž	 jsem	našel	zalíbení.	Vložil	 jsem	na	něho	svého	ducha,	aby	
vyhlásil	soud	pronárodům.	Nekřičí	a	hlas	nepozvedá,	nedává	se	slyšet	
na	ulici.	Nalomenou	třtinu	nedolomí,	nezhasí	knot	doutnající.	Soud	
vyhlásí	podle	pravdy.	Neochabne,	nezlomí	se,	dokud	na	zemi	soud	
nevykoná.	I	ostrovy	čekají	na	jeho	zákon.“

 Vánoční zvěst ohlašuje příchod Spasitele na svět, 
Boží	spásnou	pomoc	člověku.	Děje	se	tak	v	Ježíšovi	z	Nazareta,	který	
přijal	Boží	způsob	spasení	a	svoji	roli	v	něm.	Celým	Starým	zákonem	
se	nesou	Boží	zaslíbení	a	toužebná	očekávání	toho,	co	se	pro	lidskou	
záchranu	musí	stát.	
	 Izajášovo	proroctví	ukazuje,	že	dobře	poslouchal,	co	mu	Hos-
podin	říkal,	protože	jeho	vize	Mesiáše	je	věrná	postavě	Ježíše	Krista.	
Ježíš	sám	se	toho	proroctví	držel.	I	 jeho	křest	 je	doprovázen	Božím	
hlasem	o	vyvoleném,	v	němž	si	Bůh	našel	zalíbení	a	vkládá	na	něho	
svého	ducha.	On	vyhlásí	soud	pronárodům.	Nikoli	ve	smyslu	odsouze-
ní,	nýbrž	ve	smyslu	Božího	úsudku.	Boží	vidění	našich	věcí	ohlásí.	Be-
zesporu	v	tom	bude	i	upozornění	na	špatnosti,	ale	i	program,	jak	jim	
předcházet,	dokonce	 i	 jejich	odpuštění,	osvobození	od	závislostí	na	
nich.	Boží	úsudek	se	ale	nebude	propagovat	na	ulici.	Půjde	od	ucha	
k	uchu.	Dá	se	k	úvaze,	ne	k	bouřlivému	souhlasu.	Povede	k	pokání,	ke	



změně	myšlení,	ne	k	veřejným	prohlášením.	Evangelium	Kristovo	ne-
ponese	hromadu	listí,	ale	dobré	ovoce.	Jeho	soud	nepožene	lidi	před	
tribunál.	Ví,	že	člověk	má	i	bez	toho	dost,	že	je	nalomenou	třtinou,	kte-
rou	do	krajnosti	ohýbá	spravedlivý	vítr.	Vidí	člověka	s	jeho	nalomeným	
zdravím,	nalomeným	sebevědomím.	Vidí	nalomenou	osobnost,	která	
často	čeká	na	poslední	ránu	a	už	se	nezvedne.	Kristus	nese	Boží	slovo,	
zasahuje	v	Božím	duchu,	aby	se	člověk	nepoložil.	Chrání	nejslabší,	je	
jejich	zastáncem	před	lidskou	hrubostí.	Rozpoznává,	že	v	nás	doutná	
jenom	malá	naděje	na	vybřednutí	ze	svých	vlastních	i	 vnějších	pastí.	
Že	je	v	nás	malá	dušička	před	stresujícím	tlakem	našeho	světa.	A	tu	
drobnou	naději	a	malou	dušičku	chce	chránit	před	udušením.	Blaho-
slaví	chudé	duchy.	Také	hladoví,	žízniví,	plačící,	všichni	u	něho	mají	
zastání.	My,	kdo	všechno	máme	a	stále	se	smějeme,	jsme	pro	ně	souze-
ní,	že	jsme	bez	srdce,	neteční.	Vzali	jsme	si	všechno	dobré	a	na	ostatní	
nezbylo.	Kéž	bychom	se	nechali	Kristem	soudit	dnes	a	nenechali	to	na	
potom.	Ježíš	je	Kristem	nalomených	a	doutnajících.	To	je	soud	podle	
pravdy.	Ale	je-li	vyřčená	pravda	o	nás	těžká,	řečena	Kristem	je	těžkou	
pravdou	o	spasení,	o	našem	omilostnění.	Kdo	nepotřebuje,	neuslyší.
	 Ježíš,	když	vzal	na	sebe	vyvolení	a	poslání	stát	se	Spasitelem	
potřebných,	v	tom	díle	spasení	neochabne	a	nezlomí	se,	až	to	vykoná.	
To	dílo	nezastavil	ani	kříž	a	hrob	a	nezastaví	ho	ani	naše	civilizace,	
dokud	umírající	země	a	člověk	nebudou	zachráněni.	Bůh	ústy	naro-
zeného	člověka	Ježíše	vyhlásil	spasení,	a	to	se	děje	a	bude	dít.	I	 nej-
nepatrnější	kousek	země	i	nejpřehlíženější	člověk	čekají	na	zákon,	na	
řád,	 který	 by	 upravoval	 poměry	 života	 tak,	 aby	 nehynul.	A	Kristus	
takový	 zákon	 vyhlašuje	 a	 poměry	 života	 upravuje	 ke	 snesitelnosti,	
ba	i	k	blaženosti.	Zákon	od	Boha	je	zákonem	života,	zákonem	lásky	
a	 milosrdenství.	To	je	touha	lidí	podepřená	Božím	souhlasem	v	Ježíši	
Kristu.									
                       
Zvu	Vás	 všechny	do	Korandova	 sboru	 ke	 slyšení	 zvěsti	 o	 příchodu	
našeho	Spasitele	od	Boha.	Bohoslužby	v	Korandově	sboru	jsou	pravi-
delně	každou	neděli	v	9.	30	hod.
																																																																										Miroslav	Hamari,	farář



Bohoslužby o Vánocích a Novém roce:
22. 12. čtvrtá adventní neděle ......	bohoslužby	v	9.30	hodin
24. 12. Štědrý den ..........	bohoslužby	s	dětskou	slavností	v	9.30	hodin
25. 12. Hod Boží vánoční	.............	slavnostní	bohoslužby
	 	 	 								s	vysluhováním	večeře	Páně	v	9.30	hodin
29. 12. neděle po vánocích	..........	děkovné	bohoslužby
	 	 	 											na	konec	občanského	roku	v	9.30	hodin
1. 1. Nový rok	................................	slavnostní	bohoslužby
	 	 	 								s	vysluhováním	večeře	Páně	v	9.30	hodin

Přeji	Vám	pokojný	advent,	radostné	Vánoce	a	Boží	požehnání	do	no-
vého	roku.

Nebojte se, hle, 
zvěstuji vám velikou 
radost, která bude 
pro všechen lid.

Lukáš 2,10



Korandův sbor
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni
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e-mail: plzen-koranduv-sbor@evangnet.cz
číslo účtu: 4806101319/0800
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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: 4806101319/0800, variabilní symbol: 682000

ADVENTNÍ
KONCERT

Zazní hudba J. S. Bacha, G. F. Händla, T. Albinoniho, R. Schumanna, M. Re-
gera a B. A. Wiedermanna v podání špičkových tuzemských hudebníků.  
 Místní varhany rozezní Adam Viktora, který vystupuje na hudeb-
ních festivalech po celé Evropě a nahrává pro evropské rozhlasové a tele-
vizní stanice. 
 Zpěvem jej doplní sopranistka Gabriela Eibenová, která zpívala 
téměř v celé Evropě, Izraeli i Japonsku a vytvořila několik titulních rolí v 
barokních operách. 
 Vše završí trubka Jaroslava Halíře, sólo trumpetisty České filhar-
monie, kde působí od roku 1995, který se mimo jiné podílel na mnoha 
nahrávkách a vystupuje s mnohými komorními soubory. Více informací na 
www.koranduvsbor.cz. 

v neděli

8. 12. 2019
v 17 hodin
- Korandův sbor
   Anglické nábřeží 13


