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Žd 11,8 Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do 

země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, 

kam jde. 

Jedním z ideálů našeho světa, asi i naší touhou, je být dobře zajištěn. 

Pokud možno mít kousek svého živobytí, mít svou državu, své místo, své 

postavení, známé lidi kolem sebe. Stojí to zpravidla hodně energie, sil i 

času, než se člověk něčeho domůže.  

Biblický svědek Abraham si už své místo vybojoval. Je uznávaným 

občanem, ví se o něm tam, kde žije. Lze si snadno představit, že mu to 

dávalo i určité uspokojení. Ale najednou jakoby někdo do té pohody hodil 

výbušninu. „Abrahame, tohle všechno opustíš“. Tohle bezpečné podloží 

svého života zanecháš a půjdeš jinam. - Je nasnadě, že kdykoli se někdo 

z nás ocitne v podobné situaci, uvědomí si, že za tím poněkud strohým 

biblickým vyjádřením je vždycky těžký zápas. Mám nebo nemám? Co 

všechno nechám za sebou? O co všechno přijdu? A co je přede mnou? To 

je vždycky trochu ve hvězdách. Stojí mi to za to? Abraham šel – po 

kralicku… Abraham - věrou povolán - uposlechl Boha.  

Podobně jako váš nový kazatel. A jeho rodina. Ano, rodina – v tom 

abrahamovském příběhu vlastně ani moc nevíme, co na to Sára. Vždyť 

ale ona taky měla své jistoty, své přítelkyně, své známé, svou práci, své 

každodenní maličkosti, na které byla zvyklá… Chtělo se jí odejít? Probral 

to s ní Abraham? Petr s Kateřinou snad ano, každopádně vyrazila s ním… 

Odešli z velkého města. Za sebou nechali přátele. Společenství sboru. Své 

pozice v práci.  

A co je před nimi? Tak trochu začít znovu. Opět. Nové sžívání se s místem 

a místními. Nepochybně nová přátelství. Nový sbor. Nové výzvy. Nové 

hledání... Co šlo dobře ve Zlíně, možná nepůjde v Brandýse… (ale je tu i 

naděje, že tomu bude obráceně.) Na rozdíl od Abrahama přece jen snad 

trochu vědí, do čeho jdou, ale přece…  

Ale ať nedělám narážky na vašeho nového faráře – i vy jako (brandýský) 

sbor se vydáváte na novou cestu. I vy jste „věrou povoláni“ zvednout se 

a jít zas o kus dál. I když se zrovna nestěhujete 300km daleko, tak to 

neznamená, že nemusíte nic opouštět, že to jen váš nový farář si bude 

muset zvyknout na to, jak to tu u vás chodí (či nechodí), funguje (či 

nefunguje). Že on opustí své jisté a přijme to vaše jisté. I vy se vydáváte 

na další dobrodružství. To volání zvednout se, nechat něco za sebou a 

vydat se někam dál, to platí i pro vás. Spolu s nově příchozími máte šanci 

přehodnotit své zvyklosti a zažité představy. Třeba je i trochu je 

zpochybnit a změnit. I ty své sborové, i ty své osobní. Posunout se dál. 

Někdy to může bolet, někdy to může skřípat. Ale to k tomu patří.   

A co je před vámi (námi)? Proč to všechno neustále vycházení? Proč to 

opouštění starého a hledání nového? Cíl je zaslíbená země. Cíl je Boží 

království. Jsme pozváni k něčemu ještě lepšímu, než co si sami umíme 

připravit, postavit, představit. K něčemu lepšímu, než všechny ty naše 

državy, pracně vybudované pozice, lety protříbené a zažité zvyky a 

tradice. Věříme a máme naději, že stojí za to zvednout se popojít o kus 

dál, protože Kristus nás zve dál, otevírá před námi dosud netušené 

obzory. A ty jsou k zahlédnutí právě tehdy, když se umíme pustit toho 

svého, pracně vlastními silami vybudovaného… (Amen, pravím vám, není 

nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce 

nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, 

nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, 

matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný.) 

Přeji vám, aby se vám s Petrem a jeho rodinou na této cestě dobře jde. 

Ať je to cesta společná. Ať, podobně jako Abraham, vsadíte na skryté Boží 

vedení a najdete v něm posilu a vedení. 

Nyní povstaňte… 

 


