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Konfirmace Anny Slušné a Jana Sadílka 
 

 

představení: 
          Dnes budou v našem sboru konfirmováni sestra Anička Slušná 

a bratr Jenda Sadílek. Všichni je dobře znáte – patří do našeho sboru 

od svého narození a byli zde před 14 lety také pokřtěni. 

 Ke konfirmaci se připravovali téměř dva roky. Mohu potvrdit, 

že se připravovali svědomitě. Přečetli jsme společně větší část Písma 

svatého, a probrali rovněž základy věrouky i dějin církve.  

 Konfirmační kolokvium proběhlo včera před staršovstvem 

našeho sboru. Myslím, že starší mohou potvrdit, že konfirmandi se 

mnohé naučili a že jejich víra je nejen upřímná, ale také poučená. 

Mohou se proto odpovědně potvrdit svůj křest. 

 Milá Aničko, milý Jendo máme z Vás radost. Máme radost z 

vaší víry i z vaší věrnosti. Máme radost s toho, že společně při 

nedělních bohoslužbách můžeme slavit našeho Pána. A dnes Vás také 

zveme ke společnství večeře Páně. 

 Aničku a Jendu prosím, aby předstoupili před stůl Páně. Také 

shromáždění prosím, aby povstalo. 

 

vyznání A106 
 

apostolikum 

 

přijetí konfirmandů A 107 

 

vzkládání rukou (konfirmandi pokleknou) 

 

modlitba A 108 
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 Milí bratři a sestry, 

 

 „vyjdi!“- tak zní ta naléhavá výzva, kterou zaslechl 

Abram v Cháran někdy na počátku dějin víry. „Vyjdi!“- tak znělo 

to naléhavé pozvání na cestu. Bylo to ovšem pozvání dost riskantní. 

Z čeho měl Abram vyjít, co měl opustit – to bylo jasné, to Abraham 

znal. Svoji zemi, svůj rod, své bohy, své zvyky.  

 Ale co místo toho? Měl jít do jakési neznámé země a tam 

se měl stát velikým národem. A také měl dostat jedinečné 

požehnání. Požehnání, které bude platit nejen pro něj samotného, ale 

také pro „všecky čeledi země“, tedy pro všechny národy. Je to dost za 

to všechno, co by měl opustit, co by měl ztratit? Starý dobrý domov, 

blízcí příbuzní, osvědčení bohové. Stojí to zato? Toto všechno 

nechat v Cháran a vydat se do nejistoty jen se slibem nějakého 

neznámého Boha? A mluvil ten Bůh vůbec pravdu? Dá se mu věřit? 

Splní to, co slíbil?  

 K Abramovi promluvil Hospodin. Takového Boha ale 

Abram dosud neznal. On uctíval jiné bohy; především asi božstvo 

měsíce. A nyní slyší naléhavé slovo Hospodinovo: „Vyjdi!“ V Ex 

3.14 máme výklad tohoto Božího jména: „Jsem, kterýž jsem“. Ale 

mohli bychom také přeložit: Jsem, který se stávám, nebo Jsem, 

který budu. Prostě Bůh, jehož podstatou je bytí samo. Jeho jméno 

- nejméno ukazuje na nepostižitelnost, neuchopitelnost, jinakost 

tohoto Boha.  

 Abram Hospodina ještě neznal, neměl s ním ještě žádnou 

zkušenost. Ale ve svém srdci, ve svém svědomí, ve svém životě, ve 

svém příběhu zaslechl tuto výzvu. Tato výzva nebyla z něj 

samotného, ale byla odjinud. Byla od Boha, byla shůry, z hlubiny 

Bytí, ze svrchovanosti Pravdy. Abram cítil za oním „vyjdi“ něco či 

někoho mocného, pravdivého a věrného. Někoho, kdo je smyslem 

bytí, kdo je budoucností života.  

 Abram byl zřejmě člověkem, který byl otevřen, který 

naslouchal. A proto hlas Hospodinův zaslechl. Ale život na cestě, 

opouštění starého a vyzkoušeného a očekávání a přijímání nového 

možná zažil už ve své rodině. Vždyť to byli nomádi, pastevci, kteří 

putovali se svými stády z místa na místo. Nakonec už jeho otec Táre 

vyšel z Ur a bral se do země Kananejské.  
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 Abram ale hlas Hospodinův nejen zaslechl, ale také poslechl. 

Poslechl tento tajemný hlas, který jej volal na cestu do neznáma. 

Čím bylo Boží slovo pro něj přitažlivé? Zřejmě proto, že dávalo 

smysl jeho budoucnosti. Abram pochopil, že v budoucnosti je život a 

smysl. A nyní mu Hospodin slíbil, že jeho budoucnost bude 

naplněna, bude mít smysl. V této budoucnosti bude Hospodin s 

Abramem. Bude na jeho straně v dobrém i ve zlém. Abram dostane 

od Hospodina požehnání a tak bude mít úspěch, jeho život bude mít 

smysl, hloubku a naplnění. Jeho život bude mít budoucnost. 

Hospodin – ona podstata i smysl života – bude na jeho straně. Jeho 

přátelé budou přátelé Boží, jeho nepřátelé budou nepřátelé Boží. Co 

víc by si člověk mohl přát?   

 Starý příběh o Abramovi není ovšem jen příběh o 

Abramovi. Je to příběh o člověku vůbec. Je to příběh o nás. 

Přestože nejsme nomádi a žijeme usedlým, civilizovaným způsobem 

života. Přestože myslíme a  žijeme jinak. Neboť je to příběh o 

smyslu života, o důvěře, o odvaze i o naději.  
 Abram zřejmě nebyl úplně spokojen se svým životem. Měl 

jedno velké trápení: neměl totiž žádné děti. A děti – to je přece 

budoucnost. A tehdy to platilo ještě mnohem více než dnes. Asi 

proto byl Abram otevřen něčemu novému. A hledal, vyhlížel a 

naslouchal. A proto také uslyšel hlas Hospodinův. Slyšet hlas 

Hospodinův mohou všichni, kteří jsou otevřeni a kteří 

naslouchají. Kteří nejsou spokojeni sami se sebou, se svým 

způsobem života. A proto hledají, vyhlížejí, naslouchají tomu, co 

přichází.  

  Ono „vyjdi“ platí i pro nás věřící křesťany, kteří chodíme 

do kostela. I když jsme se na cestu víry vydali třeba už dávno. Jistě, 

v životě člověka jsou důležité chvíle, kdy je osloven a kdy se 

rozhodne. Může to být v mládí, při křtu, při konfirmaci, ale také ve 

chvíli, když s námi život zatřese. Člověk se obrátí k Bohu a vydá se 

na cestu víry. Člověk uslyší tak jako Filip Ježíšova slova „Poď za 

mnou“ a stane se jeho učedníkem. Vydá se na cestu za Ježíšem, na 

cestu pravdivosti a milosrdenství a stane se kristovcem, křesťanem. 

 Otevřenost vůči smyslu života, vůči budoucnosti, vůči 

Bohu není však jednorázová záležitost, ale je to celoživotní postoj 

a směřování. Když tuto otevřenost vůči Bohu ztratíme a uzavřeme se  
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do náboženství, které se stalo zvykem, jsme na nejlepší cestě od víry 

zpět k pohanství.  

 Možná někdo namítne, že hledání smyslu života a 

otevřenost patří především k mládí. A je to v mnohém pravda. Ve 

starším věku už člověk zpravidla jde po cestě, kterou si v mládí 

vybral. Všimněme si ale, že Abram uslyšel Hospodinův hlas až ve 

svém stáří. Bylo mu 75 let. Byl to stařec. A přesto byl otevřen a 

naslouchal.  

 Myslím, že každý má trochu tendenci se uzavřít do svého 

pojetí víry. Člověk totiž velmi snadno začne být spokojen sám se 

sebou. A uzavře se živému Bohu. A ztratí ochotu k sebekritice i k 

pokání. A přestane naslouchat a poslouchat. Pak se ale víra začne 

promněňovat v pověru a zvykovost.  

 Ono „vyjdi“ zní tedy i k nám. I nás Hospodin vybízí, 

abychom vyšli ze svého sobectví, ze své pohodlnosti, ze své 

zvykovosti, ze své povrchnosti. I nás Hospodin povzbuzuje, 

abychom vyšli ze své zahleděnosti do minulosti, ze své spoutanosti 

přítomným okamžikem. I nás povzbuzuje, abychom vyšli do 

budoucnosti. Do budoucnosti Boží, kterou ještě neznáme, ale která už 

dnes dává smysl našemu životu. Hospodin i nás volá, abychom 

nechali za sebou svoje „jistoty a úspěchy“ a vydali se na cestu 

víry, svobody a odpovědnosti. Nejenom Abrama, ale i nás volá 

Hospodin na cestu do budoucnosti. I nám chce dát své požehnání. I 

našemu životu chce dát smysl, naplnění a budoucnost. I nás přislibuje 

svou věrnost v dobrém i ve zlém.  

 To přece stojí zato. Opustit své „jistoty“ a očekávat 

naplnění svého života v Boží budoucnosti. Nežít jen v minulosti, 

pořád jen nevzpomínat, neobracet se zpět. Nevzpomínat třeba jen na 

slavnou evangelickou minulost. Na to, jak to bylo dobré, když jsme 

byli mladí. Nežít jen vyzkoušený zvyk ani jen přítomný okamžik, ale 

žít již dnes z Boží budoucnosti.  

 Abramovská víra je zakotvena v budoucnosti. Tím se také 

zcela zásadně liší od pohanského náboženství, které vždy uctívalo 

uzavřený přírodní cyklus (jaro, léto, podzim, zima) a v budoucnosti 

nečekalo nic nového.  

 Z příběhu praotce víry Abrama je zcela zřetelné, co je a  není 

biblická víra. Není to nějaký článek dogmatiky. Biblická víra je  
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osobní důvěra v Hospodina, která se projevuje poslušností a činem. 

Hospodin řekl: „Vyjdi!“ A Abram Hospodinu uvěřil a vyšel. Dal 

se vyburcovat Božím slovem a udělal rozhodující a odvážný krok. 

Víra v Hospodina to nejsou tedy jen myšlenky a plané úvahy, ale jsou 

to především činy. Biblická víra je také cesta. Biblická víra není 

nikdy hotová, ale vždy se ve vztahu k Bohu proměňuje a 

inspiruje.   
 Milí přátelé, i nás Hospodin volá, abychom vyšli ze svých  

zaběhnutých zvyků, ze své zakřivenosti do sebe, ze své pohodlnosti, 

ze své zbabělosti, ze své nelásky, ze své nevíry, ze své povrchnosti. 

Dejme se Hospodinem znovu pozvat na cestu víry. Dejme se 

pozvat tím, který je budoucností všeho bytí. Dejme se znovu pozvat k 

onomu jedinečnému dobrodružství otevřenosti a důvěry v to, co 

přichází. A Hospodin bude s námi a dá našemu životu své 

požehnání. 
  

                                                                                  Amen 

  

 

 


