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3) ČLENSKÝ SLIB - VARIANTA A) PRO DOSUD NEPOKŘTĚNÉ (§ 18; § 292 ŘÁDU)
Varianta AI) – podle § 18 Řádu
Jednotné znění (§ 18 Řádu) členského slibu podle čl. 3 odst. 1 písm. f) Ústavy pro dosud nepokřtěné (§ 17 Řádu) je
rozčleněno na část a) před křtem a část b) po křtu. Členský slib se skládá před správcem sboru (příp. jiným
instalovaným kazatelem či administrátorem).

a) první část slibu
Před křtem:

Milý bratře (sestro),
požádal jsi církev o křest, protože jsi uvěřil evangeliu, že Ježíš je Kristus, je Pán a Spasitel, a to nejen Pán a
Spasitel celého světa, ale i tvůj. Ve křtu chceš nyní tuto víru vyznat a zpečetit. Ve křtu ti ale zároveň
vyznává a pečetí svou lásku sám Bůh Otec i Syn i Duch svatý. Ve křtu se ti Kristus sám jednou provždy
dává a volá tě, abys ho spolu s ostatními křesťany následoval ve víře, v lásce a v naději, dokud se pro nás
v poslední den nevrátí a uvidíme ho tváří v tvář.
Lze připojit společné Apoštolské vyznání víry, příp. modlitby.
Osobní vyznání víry a křestní slib:
Uveďte jméno (Petře, Jano),

vyjádřil jsi přání přijmout podle ustanovení Pána Ježíše křest. Ptám se tě tedy: Věříš, že Bůh stvořil tento
svět a je tvým nebeským Otcem? Věříš, že i za tebe Kristus zemřel a vstal z mrtvých, očistil tě od hříchů a
stal se tvým Spasitelem a Pánem? A věříš, že Bůh i tobě daroval svého Ducha, abys žil nyní ve
společenství církve a na věčnosti v Boží blízkosti? Je-li tomu tak, pak odpověz (slovy): Věřím a vyznávám!
Zříkáš se života bez Boha a pod vládou hříchu a zlého? A věříš, že tě Bůh v Kristu přijal na milost a za
svého? Je-li tomu tak, pak vyznej (slovy): Zříkám se zlého a odevzdávám se Pánu Ježíši!
Přijímáš Boží slovo Písma svatého za nejvyšší pravidlo života a víry a chceš podle něj Pána Ježíše
následovat? Je-li tomu tak, odpověz: Ano!
Následuje křest:

Uveďte jméno (Petře, Jano),
na základě tvého vyznání a víry tě křtím ve jméno Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Pokoj Boží buď
s tebou! Amen.
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin
obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Následuje zpravidla křestní verš nebo slovo na cestu pro křtěnce a modlitby.

b) druhá část slibu
Bezprostředně po křtu (nebo do tří měsíců) § 102.
Slovo ke Sboru:

Bratři a sestry! Písmo říká, že ve křtu Bůh pečetí naše spojení s Kristem a s jeho tělem. Stáváme-li se
součástí Kristovy církve, pak nás Bůh připojuje ke konkrétnímu Sboru. Tento křestní závazek vůči tělu
Kristovu vyjadřujeme členstvím.
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Vlastní slib:

Uveďte jméno (Petře, Jano),
Kristus tě v našem společenství připojil k sobě, ke svému tělu, ke svému lidu. Vstupuješ tedy nyní do
smlouvy s touto větví obecné Kristovy církve, s Církví bratrskou, a tak se svobodně zavazuješ, že budeš
usilovat o to, abys miloval Hospodina, svého Boha i své bližní a zachoval věrnost svému Spasiteli a Pánu
Ježíši Kristu. Ve Sboru Církve bratrské v (… doplňte název Sboru) budeš žít v křesťanské lásce a duchovním
společenství se všemi ostatními bratry a sestrami, budeš v něm praktikovat osobní křesťanskou víru i
službu a sdílet svá duchovní obdarování. Budeš se podřizovat Božím řádům a budeš naplňovat poslání
členů Církve bratrské1. Nebudeš opouštět bohoslužby a shromáždění svého Sboru, a budeš přijímat
případné napomínání. Podle svých možností budeš finančně přispívat na práci Božího království v církvi i
ve světě. Tímto slibem vyjadřuješ svůj souhlas s Vyznáním víry Církve bratrské. Pokud tak slibuješ,
odpověz s důvěrou v Boží pomoc (slovy): S důvěrou v Boží pomoc slibuji!
Vyjádření Sboru:

Také my s tebou uzavíráme smlouvu. Vítám tě ve společenství Božího lidu a prohlašuji tě za člena Církve
bratrské v našem Sboru. Na znamení toho ti nyní jménem shromážděné církve podávám pravici.
Děkujeme za tebe Pánu Bohu a slibujeme, že ti chceme pomáhat, abys rostl v poznání Pána Ježíše a mohl
věrně žít v tom, k čemu tě Kristus povolal. Ty zase pomáhej nám.
Varianta AII) – možnost zkrácené verze

a) první část zkráceného slibu
Před křtem:

Milý bratře (sestro),
požádal jsi o křest, protože jsi uvěřil evangeliu a vyznáváš, že Ježíš Kristus je tvůj Spasitel a Pán. Ve křtu
chceš nyní svou víru zpečetit. Ve křtu ti zároveň vyznává a pečetí svou lásku sám Bůh Otec i Syn i Duch
svatý.
Lze připojit společné Apoštolské vyznání víry, příp. modlitby.
Osobní vyznání víry a křestní slib:
Uveďte jméno (Petře, Jano),

vyjádřil jsi přání přijmout křest podle ustanovení Pána Ježíše Krista. Ptám se tě tedy: Věříš, že Bůh stvořil
svět a je tvým nebeským Otcem? Věříš, že i za tebe Kristus zemřel, vstal z mrtvých a očistil tě z hříchu?
A věříš, že Bůh i tobě daroval svého Ducha? Je-li tomu tak, pak odpověz (slovy): Věřím a vyznávám!
Odevzdáváš se Bohu, přijímáš Boží slovo za pravidlo svého života a víry a chceš podle něj Pána Ježíše
následovat? Je-li tomu tak, odpověz: Ano!
Následuje křest:

Uveďte jméno (Petře, Jano),
na základě tvého vyznání a víry tě křtím ve jméno Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Pokoj Boží buď
s tebou! Amen.
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin
obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Následuje zpravidla křestní verš nebo slovo na cestu pro křtěnce a modlitby.

b) druhá část zkráceného slibu
Bezprostředně po křtu (nebo do tří měsíců) Error! Reference source not found..
Slovo ke Sboru:

Bratři a sestry! Písmo říká, že ve křtu Bůh pečetí naše spojení s Kristem a s jeho tělem. Stáváme-li se
součástí Kristovy církve, pak nás Bůh připojuje ke konkrétnímu Sboru. Tento křestní závazek vůči tělu
Kristovu vyjadřujeme členstvím.
Vlastní slib:

Uveďte jméno (Petře, Jano),
Kristus tě v našem společenství připojil k sobě, ke svému tělu, ke svému lidu. Vstupuješ tedy nyní do
smlouvy s touto větví obecné Kristovy církve, s Církví bratrskou, a tak se svobodně zavazuješ, že budeš
usilovat o to, abys miloval Hospodina, svého Boha i své bližní a zachoval věrnost svému Spasiteli a Pánu
Ježíši Kristu. Budeš žít v křesťanské lásce a duchovním společenství našeho Sboru, budeš v něm
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praktikovat osobní křesťanskou víru i službu a sdílet svá obdarování. Budeš usilovat o naplnění Božích
řádů a poslání členů Církve bratrské2. Nebudeš opouštět bohoslužby svého Sboru a přijmeš případné
napomínání. Podle svých možností budeš finančně přispívat na práci Božího království. Tímto slibem též
vyjadřuješ svůj souhlas s Vyznáním víry Církve bratrské. Pokud tak slibuješ, odpověz s důvěrou v Boží
pomoc (slovy): S důvěrou v Boží pomoc slibuji!
Vyjádření Sboru:

Také my s tebou uzavíráme smlouvu. Vítám tě ve společenství Božího lidu a prohlašuji tě za člena Církve
bratrské v našem Sboru. Na znamení toho ti nyní jménem shromážděné církve podávám pravici.
Děkujeme za tebe Pánu Bohu a slibujeme, že ti chceme pomáhat, abys rostl v poznání Pána Ježíše a
mohl věrně žít v tom, k čemu tě Kristus povolal. Ty zase pomáhej nám.

4) ČLENSKÝ SLIB - VARIANTA B) PRO JIŽ POKŘTĚNÉ (§ 18; § 293 ŘÁDU)
Varianta BI) – podle § 18 Řádu
Jednotné znění (§ 18 Řádu) členského slibu podle čl. 3 odst. 1 písm. f) Ústavy pro dříve pokřtěné (např. v dětství, při
přechodu z jiných křesťanských církví apod.).
Osobní vyznání víry:
Uveďte jméno (Petře, Jano),

vyjádřil jsi přání potvrdit křestní sliby a stát se členem Církve bratrské v našem Sboru. Ptám se tě tedy:
Věříš, že Bůh stvořil tento svět a je tvým nebeským Otcem? Věříš, že i za tebe Kristus zemřel a vstal
z mrtvých, očistil tě od hříchů a stal se tvým Spasitelem a Pánem? A věříš, že Bůh i tobě daroval svého
Ducha, abys žil nyní ve společenství církve a na věčnosti v Boží blízkosti? Je-li tomu tak, pak odpověz
(slovy): Věřím a vyznávám!
Zřekl ses života bez Boha a pod vládou hříchu a zlého? A věříš, že tě Bůh v Kristu přijal na milost a za
svého? Je-li tomu tak, pak vyznej (slovy): Zřekl jsem se zlého a odevzdávám se Pánu Ježíši!
Přijal jsi Boží slovo Písma svatého za nejvyšší pravidlo života a víry a chceš podle něj Pána Ježíše
následovat? Je-li tomu tak, odpověz: Ano!
Slovo ke Sboru:

Bratři a sestry! Pokud jsme se stali součástí Kristovy církve, pak nás Bůh připojuje ke konkrétnímu Sboru.
Tento závazek vůči tělu Kristovu vyjadřujeme členstvím.
Vlastní slib:

Uveďte jméno (Petře, Jano),
Kristus tě v našem společenství připojil k sobě, ke svému tělu, ke svému lidu. Vstupuješ tedy nyní do
smlouvy s touto větví obecné Kristovy církve, s Církví bratrskou, a tak se svobodně zavazuješ, že budeš
usilovat o to, abys miloval Hospodina, svého Boha i své bližní a zachoval věrnost svému Spasiteli a Pánu
Ježíši Kristu. Ve Sboru Církve bratrské v (… doplňte název Sboru) budeš žít v křesťanské lásce a duchovním
společenství se všemi ostatními bratry a sestrami, budeš v něm praktikovat osobní křesťanskou víru i
službu a sdílet svá duchovní obdarování. Budeš se podřizovat Božím řádům a budeš naplňovat poslání
členů Církve bratrské3. Nebudeš opouštět bohoslužby a shromáždění svého Sboru, a budeš přijímat
případné napomínání4. Podle svých možností budeš finančně přispívat na práci Božího království v církvi i
ve světě. Tímto slibem vyjadřuješ svůj souhlas s Vyznáním víry Církve bratrské. Pokud tak slibuješ,
odpověz s důvěrou v Boží pomoc (slovy): S důvěrou v Boží pomoc slibuji!
Vyjádření Sboru:

Také my s tebou uzavíráme smlouvu. Vítám tě ve společenství Božího lidu a prohlašuji tě za člena Církve
bratrské v našem Sboru. Na znamení toho ti nyní jménem shromážděné církve podávám pravici.
Děkujeme za tebe Pánu Bohu a slibujeme, že ti chceme pomáhat, abys rostl v poznání Pána Ježíše a mohl
věrně žít v tom, k čemu tě Kristus povolal. Ty zase pomáhej nám.
Varianta BII) – možnost zkrácené verze
Osobní vyznání víry:
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Uveďte jméno (Petře, Jano),
vyjádřil jsi přání potvrdit dřívější křest a stát se členem Církve bratrské. Ptám se tě tedy: Věříš, že Bůh
stvořil svět a je tvým nebeským Otcem? Věříš, že i za tebe Kristus zemřel, vstal z mrtvých a očistil tě
z hříchu? A věříš, že Bůh i tobě daroval svého Ducha? Je-li tomu tak, pak odpověz (slovy): Věřím a
vyznávám!
Odevzdáváš se Bohu, přijímáš Boží slovo za pravidlo svého života a víry a chceš podle něj Pána Ježíše
následovat? Je-li tomu tak, odpověz: Ano!
Vlastní slib:

Uveďte jméno (Petře, Jano),
Kristus tě v našem společenství připojil k sobě, ke svému tělu, ke svému lidu. Vstupuješ tedy nyní do
smlouvy s touto větví obecné Kristovy církve, s Církví bratrskou, a tak se svobodně zavazuješ, že budeš
usilovat o to, abys miloval Hospodina, svého Boha i své bližní a zachoval věrnost svému Spasiteli a Pánu
Ježíši Kristu. Budeš žít v křesťanské lásce a duchovním společenství našeho Sboru, budeš v něm
praktikovat osobní křesťanskou víru i službu a sdílet svá obdarování. Budeš usilovat o naplnění Božích
řádů a poslání členů Církve bratrské5. Nebudeš opouštět bohoslužby svého Sboru a přijmeš případné
napomínání. Podle svých možností budeš finančně přispívat na práci Božího království. Tímto slibem též
vyjadřuješ svůj souhlas s Vyznáním víry Církve bratrské. Pokud tak slibuješ, odpověz s důvěrou v Boží
pomoc (slovy): S důvěrou v Boží pomoc slibuji!
Vyjádření Sboru:

Také my s tebou uzavíráme smlouvu. Vítám tě ve společenství Božího lidu a prohlašuji tě za člena
Církve bratrské v našem Sboru. Na znamení toho ti nyní jménem shromážděné církve podávám
pravici. Děkujeme za tebe Pánu Bohu a slibujeme, že ti chceme pomáhat, abys rostl v poznání Pána
Ježíše a mohl věrně žít v tom, k čemu tě Kristus povolal. Ty zase pomáhej nám.

5) BOHOSLUŽEBNÁ PŘIPOMÍNKA KŘTU A OBNOVA KŘESTNÍHO ZÁVAZKU (DODATKY 5)
Tuto připomínku křtu lze použít pro ty, kteří byli pokřtěni v dětství a stávají se členy sboru. Tímto způsobem mohou
připojit ke křtu své osobní vyznání víry a vzít na sebe závazek křtu. Jde tedy o obnovu křestního vyznání. Formulář
lze zařadit i při situaci, kdy členové chtějí učinit osobní vyznání víry a připomenout si milost a požehnání křtu.
Slovo ke sboru:

Milí bratři, milé sestry v Kristu!
Víra v Ježíše Krista je dar, který Pán Bůh nabízí všem lidem. Bible přirovnává víru k cestě, na niž jsme byli
pozváni. Ne všichni o této cestě vědí. Ne všichni jsou ochotni touto cestou jít, protože je úzká. Mnozí však
toto pozvání vděčně přijali a přiznali se k Ježíši Kristu jako ke svému Pánu a Spasiteli. Někteří tak učinili
při křtu nebo při jiné příležitosti. To však neznamená, že na této cestě nemůžeme bloudit. Všechny nás
zmáhá únava, nejistota, zklamání. Naše víra se snadno může stát jen prázdným zvykem. Často nám chybí
naděje, láska a trpělivost. Mezi jednotlivými křesťany je mnoho neporozumění a zbytečných sporů. Proto
chceme využít dnešní příležitost, abychom se ke své víře v Ježíše Krista znovu a společně přiznali a
vyjádřili tak jednotu církve i své odhodlání být světu solí a světlem.
Vyznání víry:

Milí bratři (milé sestry) v Kristu!
Bůh nám svým slovem potvrdil svou milost a odpuštění. Přijal nás za své syny a dcery. Přijetím Kristova
vzkříšení jsme se znovu narodili k živé naději. Duchem svatým jsme byli vybaveni k novému životu. Tak
jsme spojeni v jedno tělo, v jednu Kristovu církev a chceme následovat téhož Pána. Vyznejme proto nyní
svoji víru slovy apoštolského vyznání, které nás spojuje s křesťany přes hranice všech míst a věků.
Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země;
i v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného, Pána našeho,
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jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí na pravici Boha Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé;
věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou, společenství svatých,
hříchů odpuštění,
těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.
Vlastní závazek:

Bratře (sestro),
věříš v Boha? Je-li tomu tak, odpovězme společně i každý sám za sebe slovy: Věřím v Boha, Otce
všemohoucího, Stvořitele nebe i země!
Věříš v Ježíše Krista, Božího Syna? Odpovězme slovy: Věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána
našeho!
Věříš v Ducha svatého? Odpovězme slovy: Věřím v Ducha svatého. Amen!
Vyznání naděje:

Bratři a sestry! Kristus nás povolal do svého království. Tomuto povolání máme již dnes dělat čest
způsobem svého každodenního života. Své osobní rozhodnutí a odhodlání – dát se ve všem vést
příkladem a slovy Ježíše Krista – si nyní připomeňme a společně vyznejme. V Kristu jsme byli povoláni ke
svobodě, abychom se už nemuseli dát ovládat svým sobectvím. Zříkáš se dnes znovu všeho zla a chceš i
nadále zápasit se svody hříchu a spoléhat se přitom na Kristovo vítězství? Je-li tomu tak, odpověz tak jako
já: Chci s pomocí Ducha svatého!
Byli jsme povoláni do společenství jednoho Kristova těla. Chceš vůči svým nejbližším bratrům a sestrám i
vůči jiným křesťanům jiných církví usilovat přes všechny rozdíly o zachování jednoty Ducha ve svazku
pokoje a spoléhat se přitom, že Kristova milost a sláva bude jednou zjevena všemu stvoření? Je-li tomu
tak, odpověz tak jako i já: Chci s pomocí Ducha svatého!

6) SLIB STARŠÍCH SBORU (§ 66 ŘÁDU)
Slovo kazatele ke starším:

Milí bratři (a milé sestry),
byli jste zvoleni za starší tohoto sboru a přijímáte svou volbu jako Boží pověření ke službě. Nyní máte
veřejně slíbit, že svěřenou službu chcete plnit podle příkladu novozákonní církve. Vaším úkolem je
pečovat spolu s kazatelem o sbor jako o Boží vlastnictví. Nejste povoláni k tomu, abyste nad ním
panovali, nýbrž abyste nad ním bděli, chránili jej, sloužili mu, povzbuzovali ho i napomínali a byli mu
příkladem. Očekává se od vás, že budete rozvíjet svůj duchovní život a podle svěřených darů se podílet i
na další službě. Budete se pravidelně účastnit porad Staršovstva, podílet se na jeho rozhodování a službě
a zachováte mlčení o všem, co má zůstat důvěrné.
Budete svého kazatele podpírat modlitbami a pomáhat mu nést všechna břemena služby a starosti,
pomáhat mu svými radami, povzbuzovat ho, podle potřeby jej laskavě usměrňovat, biblicky napomínat,
sdílet se s ním a ochotně přijímat jeho pokyny.
Slibujete, že budete na prvním místě dbát zájmů Božího království a při své práci dodržovat Vyznání víry,
jako i základní i závazné dokumenty Církve bratrské. Přijímáte-li tento úkol jako Boží povolání ke službě a

5

chcete-li jej věrně, ochotně a zodpovědně plnit, vyzývám vás, jako váš spolustarší a správce
(administrátor) tohoto sboru abyste mi každý za sebe podali pravici se slovy: S pomocí Boží slibuji!
Přijměte apoštolské povzbuzení: 6 „Starejte se jako pastýři o Boží společenství, ne z donucení, ale
dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou
vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího
vavřínu slávy.“
Slovo ke sboru:

A nyní se obracím s apoštolskou výzvou také k vám, členům tohoto sboru: „Žádám vás, bratři, abyste
uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich
važte a milujte je pro jejich dílo. Podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat.
Kéž to mohou činit s radostí, ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch. Žijte mezi sebou v pokoji!" 7
Následují přímluvy přítomných za starší...

7) POVĚŘENÍ VEDOUCÍHO SBOROVÉ RADY, SLUŽEBNÍKA V NEDĚLNÍ BESÍDCE, DOROSTU, MLÁDEŽI APOD. (DODATKY 27)
Vlastní slib v bohoslužebném shromáždění:

Bratře (sestro), slibuješ, že budeš konat službu, ke které tě dnes pověřujeme jako Pánu? Slibuješ, že
budeš dbát o Boží slovo a budeš milovat ty, kterým máš sloužit? Slibuješ, pře při svěřené službě budeš
zachovávat Vyznání víry? Jestliže tak slibuješ, odpověz slovy: S pomocí Boží slibuji!
Následuje modlitba za pověřeného pracovníka a požehnání.

8) SLIB RODIČŮ PŘI KŘTU DÍTĚTE (§ 103 ŘÁDU)
K lidu Boží smlouvy neodmyslitelně patří i děti věřících rodičů (1K 7,14; Gn 17,7). Také jim platí zaslíbení evangelia (L
18,15-16; Sk 2,38-39), stejně jako závazky víry a poslušnosti (Ef 6,4). Proto zakladatelé Církve bratrské přejali
starokřesťanskou a reformační tradici sloužit křtem i nemluvňatům a dětem, které z důvodu věku ještě nejsou
schopny učinit vlastní rozhodnutí víry.
Vyznání víry:

Milé sestry, milí bratři,
Jana a Petr mezi nás přinesli svého Pavla ke křtu. Vyznávají tak svou víru, že děti jsou darem od
Hospodina a že podle Kristova zaslíbení mají spolu s námi podíl na bohatství církve. Vyznejme proto nyní
svoji víru slovy apoštolského vyznání, které nás spojuje s křesťany přes hranice všech míst a věků.
Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země;
i v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí na pravici Boha Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé;
věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou, společenství svatých,
hříchů odpuštění,
6 1Pt
7 1Te

5,2-4
5,12; Žd 13,17
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těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.
Vyznání rodičů:

Milí rodiče, (Jano a Petře),
přinesli jste svého syna (svou dceru) do shromáždění, aby přijal křest. Věříte tedy, jak jsme právě
vyznávali, že Hospodin je Otcem vaším i vašeho dítěte; že Ježíš Kristus, ukřižovaný a vzkříšený, je
Spasitelem a Pánem vaším a spolu s vámi i vašeho dítěte; a že Duch svatý střeží a vede vás i vaše dítě ke
spasení? Jestliže tak věříte a vyznáváte, odpovězte slovy: Věříme a vyznáváme!
Boží slovo vybízí křesťanské rodiče, aby své děti přijímali jako dar od Hospodina a vychovávali je ve víře
v Pána a podle jeho slova. Slibujete tedy, že budete své dítě vychovávat v Boží bázni a lásce a povedete
ho tak, aby vyrůstalo uprostřed obecenství Božího lidu. Budete se za ně modlit a svým životem mu
budete příkladem. Jestliže tak slibujete, odpovězte slovy: S důvěrou v Boží pomoc slibujeme!
Vlastní křest:
Kazatel vezme dítě do náručí, křtí ho politím či pokropením a žehná mu. Může připojit vhodný křestní verš.

Pán Ježíš vyslal své učedníky ke všem národům, aby je křtili a učili je zachovávat vše, co jim přikázal.
Pavle, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin
obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Vrátí dítě a mluví k rodičům.

A vy rodiče poslyšte Boží zaslíbení: „Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i tvůj dům.“
Následují modlitby rodičů a sboru.

9) POŽEHNÁNÍ DÍTĚTI (§ 104 ŘÁDU)
Zvyk vyprošovat ve shromáždění Boží požehnání narozenému dítěti a jeho rodičům je ozvěnou jednání Pána Ježíše
samotného. Když k němu rodiče přinášeli své děti, bral je do náručí a žehnal jim (Mt 19,13-15). Inspirací je také
starozákonní ustanovení, podle něhož rodiče přinášeli prvorozené syny do chrámu, aby je představili a zasvětili
Hospodinu (L 2,22-24). Smyslem dnešního požehnání v církvi je uvedení dítěte do společenství Božího lidu, přivítání
maminky po porodu a prosba církve za dítě i rodiče. Rodiče jsou rovněž povzbuzeni ke křesťanské výchově.
Oslovení sboru:

Jako izraelští rodiče přinášeli své děti do chrámu, aby s ním předstoupili před Hospodina, tak podobně i
Petr a Jana přinesli dnes do shromáždění svého malého Pavla, aby nám ho představili a abychom za něj
společně Pánu Bohu děkovali. A jako kdysi prosili Pána Ježíše, aby se za jejich děti modlil, a jako Pán Ježíš
bral děti do náručí a žehnal jim, tak podobně i my chceme dnes prosit za malého Pavla.
Následuje modlitba před slibem (někdo z rodičů, prarodičů, či někdo ze sboru).
Vyznání rodičů:

Milá Jano, milý Petře,
přinesli jste svého syna Pavla do shromáždění, abychom spolu s vámi za něj děkovali a vyprošovali mu
Boží požehnání. Věříte tedy, že děti jsou darem od Hospodina. Slibujete, že budete své dítě vychovávat
v Boží bázni a lásce. Budete se za ně modlit, svým životem mu budete příkladem a povedete ho tak, aby
vyrůstalo uprostřed společenství Božího lidu. Je-li tomu tak, odpovězte slovy: S důvěrou v Boží pomoc
slibujeme!
My se jako sbor za vás chceme modlit a být vám oporou a povzbuzením.
Požehnání:
Kazatel bere dítě do náručí a modlí se za něj. Následuje požehnání. Možno připojit i vhodný biblický verš.

Varianta I (podle Ž 128,5):

Pavle, ať ti požehná Hospodin ze Siónu, abys viděl dobré věci po všechny dny svého života. Amen.
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Varianta II (podle Nu 6,24-26):

Pavle, ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Uzavřít tuto část můžeme opět modlitbou díků a proseb za dítě a rodiče. Je možné k modlitbě povolat někoho z pracovníků
sboru.

10) CÍRKEVNÍ SŇATEK S PRÁVNÍM ÚČINKEM UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ (§ 106 AŽ 112 ŘÁDU)
Ženicha, nevěstu, svědky a oddávajícího kazatele může přítomným představit uvádějící.
Uvádějící:

Přistupujeme nyní k uzavření manželství. Žádám přítomné, aby povstali. Vážený bratře (pane) kazateli,
dovolte, abych vám představil(a) ženicha,
pana...
nevěstu slečnu (paní)...
a jejich svědky: ...
Snoubenci prohlašují, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem
znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné
zajištění po uzavření manželství. Zároveň se dohodli na užívání společného příjmení:...8
Kazatel:

Milí snoubenci,
přišli jste, abyste své manželství uzavřeli v církvi vzájemným prohlášením a slibem před Boží tváří a
těmito svědky. Slovo Boží žádá, aby manželství bylo zachováváno v lásce a věrnosti a zdůrazňuje jeho
nerozlučitelnost. Žijte tedy v Boží bázni jeden pro druhého, podepírejte se a tak naplňte vůli našeho Pána
a Spasitele Ježíše Krista. Skloňme se před svatým Bohem a vyprošujme budoucím novomanželům Boží
pomoc a ochranu.
Následují přímluvné modlitby.
Kazatel:

Táži se tě (vás, pane) ženichu, zda dobrovolně vstupuješ (vstupujete) do manželství se zde přítomnou
slečnou (paní)...
Ženich: Ano!
Táži se tě (vás, slečno) nevěsto, zda dobrovolně vstupuješ (vstupujete) do manželství se zde přítomným
panem...
Nevěsta: Ano!
Vybízím vás nyní, abyste si před Bohem, církví a těmito svědky dali slib nezrušitelné lásky a věrnosti.
Podejte si pravice.
Varianta I (říkají snoubenci sami)

Já (ženich uvede své jméno), spojuji svůj život s tvým a slibuji, že tě budu milovat, chránit, vážit si tě
a ctít. Odříkám se ostatních žen a chci mít jen tebe jedinou. Budu ti věrným manželem po všechen
čas, v dobrém i ve zlém, ve zdraví i v nemoci, v bohatství i chudobě dokud nás smrt nerozdělí.
K tomu mi dopomáhej Bůh!
Já (nevěsta uvede své jméno), spojuji svůj život s tvým a slibuji, že tě budu milovat, pomáhat ti,
vážit si tě a ctít. Odříkám se ostatních mužů a chci mít jen tebe jediného. Budu ti věrnou
manželkou po všechen čas, v dobrém i ve zlém, ve zdraví i v nemoci, v bohatství i chudobě dokud
nás smrt nerozdělí. K tomu mi dopomáhej Bůh!
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Ponechají-li si snoubenci svá dosavadní příjmení, prohlásí při sňatečném obřadu také, které z jejich příjmení bude příjmením
jejich společných dětí. Další podrobnosti uvádí zákon 89/2012 Sb. § 656 až § 676.
8

Varianta II (říká kazatel, dále možno užít i vykání)

Milý... (uvede jméno ženicha),
zvolil sis... (uvede jméno nevěsty), jejíž pravici ve své máš, aby byla tvou manželkou. Slibuješ, že ji
budeš milovat, vážit si jí, důvěřovat jí a chránit. Odříkáš se ostatních žen a chceš mít jen tuto
jedinou. Spojuješ svůj život s jejím životem a budeš jí věrným manželem po všechen čas, v dobrém
i ve zlém, ve zdraví i v nemoci, v bohatství i chudobě dokud vás smrt nerozdělí. Je-li tomu tak,
s důvěrou v Boží pomoc odpověz slovy: S pomocí Boží slibuji!
Ženich:

S pomocí Boží slibuji!
Kazatel:

Také ty... (uvede jméno nevěsty),
zvolila sis... (uvede jméno ženicha), jehož pravici ve své držíš, aby byl tvým manželem. Slibuješ ho
milovat, vážit si ho, pomáhat mu a důvěřovat. Odříkáš se ostatních mužů a chceš mít jen tohoto
jediného. Spojuješ svůj život s jeho životem a budeš mu věrnou manželkou po všechen čas,
v dobrém i ve zlém, ve zdraví i v nemoci, v bohatství i chudobě dokud vás smrt nerozdělí. Je-li
tomu tak, s důvěrou v Boží pomoc odpověz slovy: S pomocí Boží slibuji!
Nevěsta:

S pomocí Boží slibuji!
Varianta III – zkrácená (říká kazatel, dále možno užít i vykání)

Milý... (uvede jméno ženicha),
zvolil sis... (uvede jméno nevěsty), jejíž pravici ve své máš, aby byla tvou manželkou. Slibuješ, že ji
budeš milovat, vážit si jí, důvěřovat jí a chránit. Spojuješ svůj život s jejím životem a chceš jí být
věrným manželem v dobrém i ve zlém, dokud vás smrt nerozdělí. Je-li tomu tak, s důvěrou v Boží
pomoc odpověz slovy: S pomocí Boží slibuji!
Ženich:

S pomocí Boží slibuji!
Kazatel:

Také ty… (uvede jméno nevěsty),
zvolila sis... (uvede jméno ženicha), jehož pravici ve své držíš, aby byl tvým manželem. Slibuješ ho
milovat, vážit si ho, pomáhat a důvěřovat mu jako svému nejbližšímu pozemskému příteli. Spojuješ
svůj život s jeho životem a chceš mu být věrnou manželkou v dobrém i ve zlém, dokud vás smrt
nerozdělí. Je-li tomu tak, s důvěrou v Boží pomoc odpověz slovy: S pomocí Boží slibuji!
Nevěsta:

S pomocí Boží slibuji!
Pokračování po jakékoli zvolené variantě
Kazatel:

Protože jste si nyní před Bohem, církví a přítomnými svědky slíbili celoživotní manželskou věrnost a lásku,
prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené a podle Božího řádu za nerozlučitelné. Co Bůh spojil,
člověk nerozlučuj!
Uvádějící:

Žádám nyní pana... a paní... (uvést nové příjmení),
aby své rozhodnutí stvrdili svými podpisy. Po nich prosím i oba svědky a oddávajícího.
Vyměňte si vzájemně snubní prsteny a dejte si první manželský polibek.
V případě, že se jedná o církevní sňatek s aktem vkládání rukou, vloží kazatel ruce na hlavy novomanželů a udělí požehnání.
V opačném případě tuto část vhodně ukončí (např. přímluvnou modlitbou). Novomanželé klečí nebo stojí.
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Přijměte požehnání: Ať Hospodin vám žehná a chrání vás, ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je
vám milostiv, ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista
a láska Boží a přítomnost Ducha svatého buď s vámi. Amen.

11) SVATEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ BEZ PRÁVNÍHO ÚČINKU (§ 106 AŽ 112 ŘÁDU)
Kazatel:

Milí novomanželé, přišli jste, abyste své manželství potvrdili i v církvi slibem před Boží tváří a těmito
svědky. Slovo Boží žádá, aby manželství bylo zachováváno v lásce a věrnosti a zdůrazňuje jeho
nerozlučitelnost. Žijte tedy v Boží bázni jeden pro druhého, podepírejte se a tak naplňte vůli našeho Pána
a Spasitele Ježíše Krista. Skloňme se před svatým Bohem a vyprošujme novomanželům Boží pomoc a
ochranu.
Následují přímluvné modlitby.

Vybízím vás nyní, abyste si před Bohem a církví dali slib nezrušitelné lásky a věrnosti. Podejte si pravice.
Varianta I (říkají snoubenci sami)

Já (ženich uvede své jméno), spojuji svůj život s tvým a slibuji, že tě budu milovat, chránit, vážit si tě
a ctít. Odříkám se ostatních žen a chci mít jen tebe jedinou. Budu ti věrným manželem po všechen
čas, v dobrém i ve zlém, ve zdraví i v nemoci, v bohatství i chudobě dokud nás smrt nerozdělí.
K tomu mi dopomáhej Bůh!
Já (nevěsta uvede své jméno), spojuji svůj život s tvým a slibuji, že tě budu milovat, pomáhat ti,
vážit si tě a ctít. Odříkám se ostatních mužů a chci mít jen tebe jediného. Budu ti věrnou
manželkou po všechen čas, v dobrém i ve zlém, ve zdraví i v nemoci, v bohatství i chudobě dokud
nás smrt nerozdělí. K tomu mi dopomáhej Bůh!
Varianta II (říká kazatel, dále možno užít i vykání)

Milý... (uvede jméno ženicha),
zvolil sis... (uvede jméno nevěsty), jejíž pravici ve své máš, aby byla tvou manželkou. Slibuješ, že ji
budeš milovat, vážit si jí, důvěřovat jí a chránit. Odříkáš se ostatních žen a chceš mít jen tuto
jedinou. Spojuješ svůj život s jejím životem a budeš jí věrným manželem po všechen čas, v dobrém
i ve zlém, ve zdraví i v nemoci, v bohatství i chudobě dokud vás smrt nerozdělí. Je-li tomu tak,
s důvěrou v Boží pomoc odpověz slovy: S pomocí Boží slibuji!
Ženich:

S pomocí Boží slibuji!
Kazatel:

Také ty... (uvede jméno nevěsty),
zvolila sis... (uvede jméno ženicha), jehož pravici ve své držíš, aby byl tvým manželem. Slibuješ ho
milovat, vážit si ho, pomáhat mu a důvěřovat. Odříkáš se ostatních mužů a chceš mít jen tohoto
jediného. Spojuješ svůj život s jeho životem a budeš mu věrnou manželkou po všechen čas,
v dobrém i ve zlém, ve zdraví i v nemoci, v bohatství i chudobě dokud vás smrt nerozdělí. Je-li
tomu tak, s důvěrou v Boží pomoc odpověz slovy: S pomocí Boží slibuji!
Nevěsta:

S pomocí Boží slibuji!
Varianta III – zkrácená (říká kazatel, dále možno užít i vykání)

Milý... (uvede jméno ženicha),
zvolil sis... (uvede jméno nevěsty), jejíž pravici ve své máš, aby byla tvou manželkou. Slibuješ, že ji
budeš milovat, vážit si jí, důvěřovat jí a chránit. Spojuješ svůj život s jejím životem a chceš jí být
věrným manželem v dobrém i ve zlém, dokud vás smrt nerozdělí. Je-li tomu tak, s důvěrou v Boží
pomoc odpověz slovy: S pomocí Boží slibuji!
10

Ženich:

S pomocí Boží slibuji!
Kazatel:

Také ty… (uvede jméno nevěsty),
zvolila sis... (uvede jméno ženicha), jehož pravici ve své držíš, aby byl tvým manželem. Slibuješ ho
milovat, vážit si ho, pomáhat a důvěřovat mu jako svému nejbližšímu pozemskému příteli. Spojuješ
svůj život s jeho životem a chceš mu být věrnou manželkou v dobrém i ve zlém, dokud vás smrt
nerozdělí. Je-li tomu tak, s důvěrou v Boží pomoc odpověz slovy: S pomocí Boží slibuji!
Nevěsta:

S pomocí Boží slibuji!
Pokračování po jakékoli zvolené variantě
Kazatel:

Protože jste si nyní před Bohem a církví slíbili celoživotní manželskou věrnost a lásku, prohlašuji vaše
manželství podle Božího řádu za nerozlučitelné. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!
V případě, že se jedná o svatební bohoslužbu s aktem vkládání rukou, vloží kazatel ruce na hlavy novomanželů a udělí požehnání.
V opačném případě tuto část vhodně ukončí (např. přímluvnou modlitbou). Novomanželé klečí nebo stojí.

Přijměte požehnání: Ať Hospodin vám žehná a chrání vás, ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je
vám milostiv, ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista
a láska Boží a přítomnost Ducha svatého buď s vámi. Amen.

12) SLIB SENIORA (§ 121; § 230 ŘÁDU)
Slib seniora je skládán do rukou nejstaršího přítomného ordinovaného kazatele.

Milý bratře,
byl jsi v tomto Seniorátním shromáždění zvolen seniorem. Tvým úkolem je pastýřsky vést druhé a
pomáhat v této části církve společné službě. Nejsi povolán k tomu, abys nad ostatními panoval, nýbrž
abys nad církví bděl, chránil jí, sloužil jí, povzbuzoval i napomínal a byl jí příkladem. Budeš se účastnit
jednání Seniorátního shromáždění, aktivně se podílet na pastýřské službě a zachováš mlčení o všem, co
má zůstat důvěrné.
Slibuješ, že budeš na prvním místě dbát zájmů Božího království a při své práci dodržovat Vyznání víry,
jako i základní i závazné dokumenty Církve bratrské. Přijímáš-li tento úkol jako Boží povolání ke službě a
chceš-li jej věrně, ochotně a zodpovědně plnit, vyzývám tě, abys mi podal pravici se slovy: S pomocí Boží
slibuji!
Přijměte apoštolské povzbuzení: 9 „Starejte se jako pastýři o Boží společenství, ne z donucení, ale
dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou
vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího
vavřínu slávy.“
Slovo k Seniorátnímu shromáždění:

A nyní se obracím s apoštolskou výzvou také k vám, zástupcům jednotlivých sborů: „Je-li možno
povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování:
dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení,
v ničem se nedejte ovládat ctižádostí a ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího
než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu.10

13) SLIB ČLENŮ RADY CÍRKVE BRATRSKÉ (§ 167; § 230 ŘÁDU)
Slib členů Rady je skládán na Konferenci do rukou nejstaršího přítomného ordinovaného kazatele.

Milí bratři (a milé sestry),
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byli jste zvoleni za členy Rady Církve bratrské a přijímáte svou volbu jako Boží pověření ke službě. Nyní
máte veřejně slíbit, že svěřenou službu budete konat podle svého nejlepšího svědomí na základě Písma
svatého. Vaším úkolem je sloužit spolu s ostatními v církvi a pečovat o ní jako o Boží vlastnictví. Nejste
povoláni k tomu, abyste nad ní panovali, nýbrž abyste nad ní bděli, chránili ji, sloužili jí, povzbuzovali i
napomínali a byli jí příkladem. Očekává se od vás, že budete rozvíjet svůj duchovní život a podle
svěřených darů se podílet i na další službě. Budete se pravidelně účastnit porad Rady, podílet se na jejím
rozhodování a službě a zachováte mlčení o všem, co má zůstat důvěrné.
Slibujete, že budete na prvním místě dbát zájmů Božího království a při své práci dodržovat Vyznání víry,
jako i základní i závazné dokumenty Církve bratrské. Přijímáte-li tento úkol jako Boží povolání ke službě a
chcete-li jej věrně, ochotně a zodpovědně plnit, vyzývám vás, abyste mi každý za sebe podali pravici se
slovy: S pomocí Boží slibuji!
Přijměte apoštolské povzbuzení: 11 „Starejte se jako pastýři o Boží společenství, ne z donucení, ale
dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou
vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího
vavřínu slávy.“
Slovo ke Konferenci:

A nyní se obracím s apoštolskou výzvou také k vám, zástupcům všech sborů: „Žádám vás, bratři, abyste
uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich
važte a milujte je pro jejich dílo. Podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat.
Kéž to mohou činit s radostí, ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch. Žijte mezi sebou v pokoji!" 12

14) INSTALAČNÍ SLIB (§ 204; § 221; § 232 ŘÁDU)
Instalační slib kazatele (příp. správce sboru) je skládán do rukou pověřeného člena Rady či nebo Radou pověřeného seniora
místně příslušného regionálního seniorátu.
Starší sboru jsou pozváni, aby spolu s kazatelem přišli dopředu.

Milý bratře,
byl jsi církví povolán, abys přijal úkol kazatele Sboru Církve bratrské v (… doplňte název sboru). Ptám se tě, zda
tuto službu kazatele, pastýře (a správce) sboru přijímáš jako úkol svěřený ti Pánem církve. Jestliže jej
přijímáš, odpověz: Přijímám!
Vlastní slib:

Slibuješ, že se vynasnažíš věrně plnit všechny povinnosti kazatele sboru, zejména být příkladem
křesťanského života, pilně zvěstovat pravdu Písma svatého, s modlitbou a pastýřsky pečovat o svěřený
sbor a naplňovat misijní a diakonskou službu. Slibuješ, že budeš na prvním místě dbát zájmů Božího
království, budeš při své práci dodržovat Vyznání víry, jako i základní i závazné dokumenty Církve bratrské
a zachováš mlčení o všem, co má zůstat důvěrné. Přijímáš-li tento úkol jako Boží povolání ke službě a
chceš-li jej věrně, ochotně a zodpovědně plnit, vyzývám tě, abys mi podal pravici se slovy: S pomocí Boží
slibuji!
Slib členů:

Nyní se ptám vás, členů Sboru v (… doplňte název sboru), zda přijímáte bratra... za svého kazatele, pastýře
(a správce) a slibujete, že ho budete podle Písma milovat, ctít, povzbuzovat a pomáhat mu. Jestliže jej
takto přijímáte a slibujete, vyjádřete to každý sám za sebe slovy: S pomocí Boží slibuji!
„Můj Bůh ať vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.“ 13
Pověření:
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Milý bratře, prohlašuji tě za řádně pověřeného kazatele (a správce) Sboru Církve bratrské v (… doplňte
název sboru). Pán Bůh ti žehnej v této službě! Vyzývám přítomné členy Staršovstva, aby na potvrzení
spolupráce s nově ustanoveným služebníkem podali svému kazateli pravici.

15) ORDINAČNÍ SLIB (PŘÍLOHA ÚSTAVY, § 205 ŘÁDU)
Kazatelé evangelia v Církvi bratrské jsou do služby uváděni jednak ordinací (pro celou církev), jednak instalací (pro
konkrétní sbor). V ordinaci povolává církev (reprezentovaná konferencí) dotyčného bratra do služby, zavazuje ho
k věrnosti a se vkládáním rukou a modlitbou jej pověřuje. Instalací (ustanovením) je ordinovaný kazatel uváděn do
služby v konkrétním sboru, který na kazatelův slib odpovídá slibem svým. Ordinací a instalací dává církev, resp. sbor
najevo, že u kazatele rozpoznává Kristovo obdarování a povolání, přijímá ho od Pána církve za svého správce a
svěřuje kazateli přednostní odpovědnost za zvěstování Božího slova a řádné slavení svátostí. Kazatel se přiznává
k Písmu a evangeliu jako jedinému základu víry, života a autority v církvi.
Kazatel je nejprve vyzván k podpisu osobního souhlasu s Vyznáním víry. Ordinační slib je skládán do rukou předsedy nebo jiného
ordinovaného člena Rady.

Milý bratře,
církev tě povolává do kazatelské služby na základě obdarování, které u tebe rozpoznala. Dnes máš být
ordinován za kazatele evangelia v Církvi bratrské. Tím na sebe převezmeš důležité poslání. Ptám se tě
proto: Vyznáváš před Bohem a církví, že tvůj život náleží Pánu Ježíši Kristu a že jej chceš následovat
oddanou kazatelskou službou? Jestliže takto vyznáváš, odpověz: Vyznávám!
Věříš, že sám Bůh tě povolal a vystrojil Duchem svatým ke kazatelské službě ve své církvi, abys tak v lásce
sloužil Bohu a lidem? Jestliže takto věříš, odpověz: Věřím!
Vlastní slib:

Slibuješ, že s Boží pomocí budeš věrně a opravdově zvěstovat Boží slovo a sám se mu též ochotně
podřizovat. Budeš sloužit bratřím a sestrám svátostmi křtu a večeře Páně. Budeš věrně a nestranně konat
pastýřskou službu a zachovávat zpovědní tajemství. Vyvaruješ se všeho, co by mohlo narušovat bratrství,
řád a jednotu v církvi. Slibuješ, že budeš pilný v osobním studiu Písma svatého a v modlitbách. Budeš
zachovávat Vyznání víry Církve bratrské a její základní i závazné dokumenty. Jestliže tak slibuješ, odpověz
(slovy): S pomocí Boží slibuji!
Ordinující vyzve vybrané ordinované kazatele, aby na bratra vložili ruce, modlili se za něj a žehnali mu. Následují modlitby
kazatelů a požehnání.
Pověření:

Tímto jsi tedy pověřen ke službě Slova a svátostí. Slyš apoštolské slovo: 14 „Před Bohem a Kristem Ježíšem,
který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovo Boží, ať
přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Buď ve všem střízlivý,
snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě. Dávej pozor na své jednání i na
své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.“
Milý bratře, prohlašuji tě za kazatele a služebníka Božího slova a Kristových svátostí. Pán Bůh ti žehnej
v této službě. Amen.
Následuje podání ruky nově ordinovaného kazatele ordinujícím (kazatelům, případně starším sboru).

16) ORDINAČNÍ SLIB DIAKONA (§ 209; § 232 ŘÁDU)
Církev bratrská ordinuje na návrh Staršovstva či Rady diakony a diakonky. Zpravidla se jedná o pracovníky, kteří
dlouhodobě konají diakonickou službu a konají ji z duchovních motivů. Může se jednat o službu ve zdravotnických
zařízeních, ve věznicích a v dalších zařízeních, kde je možné prakticky i duchovně sloužit lidem. Ordinační slib je
skládán v bohoslužebném shromáždění do rukou předsedy nebo jiného ordinovaného člena Rady.

Milý bratře (milá sestro),
byl jsi potvrzen k diakonické práci v rámci duchovní služby. Církev rozpoznala tvé obdarování a potvrzuje
tě ve službě diakona. Církev bratrská v duchu biblických textů vidí důležitost služby sociální, evangelizační
14
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a pastorační, které od apoštolské doby konaly osoby plné Ducha svatého a moudrosti, jak čteme v knize
Skutků apoštolských.15 Kristovo evangelium má být vždy doprovázeno činy živé víry, které jsou
vysvětlením evangelia a zpřítomněním služby lásky našeho Pána Ježíše Krista. Od prvních stran Bible se
setkáváme se skutečností Božího zájmu o celého člověka, včetně jeho fyzických potřeb. Náš Pán a
Spasitel se také vždy zajímal nejen o stav duše, ale také o lidské zápasy, které souvisely s lidskou nouzí
v různých oblastech.
Vlastní slib:

Ptám se tě před Pánem Bohem a církví, zda chceš sloužit svému Pánu cílevědomou a věrnou diakonickou
službou. Slibuješ, že budeš na prvním místě dbát zájmů Božího království, při své práci budeš dodržovat
Vyznání víry, jako i základní i závazné dokumenty Církve bratrské a zachováš mlčení o všem, co má zůstat
důvěrné. Přijímáš-li tento úkol jako Boží povolání ke službě a chceš jej věrně, ochotně a zodpovědně
plnit, vyzývám tě, abys mi podal pravici se slovy: S pomocí Boží slibuji!
Ordinující vyzve vybrané ordinované kazatele, aby na bratra vložili ruce, modlili se za něj a žehnali mu. Následují modlitby
kazatelů a požehnání.
Pověření:

Milý bratře (sestro), prohlašuji tě za diakona (diakonku) Církve bratrské. Pán Bůh ti žehnej v této službě.
Amen.
Vyznání členů:

My jako církev za tebe děkujeme Pánu Bohu a vyznáváme, že tě chceme v uvedené službě podpírat. Pán
Bůh tě vystroj a zmocni ke slavnému úkolu kristovské služby v dnešním světě!

17) SLIB VIKÁŘE (§ 213; § 232 ŘÁDU)
VARIANTA I - Slib vikáře v případě nástupu do vikariátu.
Slib vikáře je skládán do rukou předsedy nebo jiného člena Rady, příp. Radou pověřeného seniora místně příslušného
regionálního seniorátu.

Milý bratře,
byl jsi přijat do vikářské služby v Církvi bratrské. Tím jsi na sebe vzal spoluodpovědnost za Boží dílo a je na
místě, abys před sborem veřejně slíbil, že svěřenou službu chceš plnit podle příkladu novozákonní církve.
Tvým úkolem je pečovat spolu s kazatelem (administrátorem) a staršovstvem o sbor jako o Boží
vlastnictví. Očekává se od tebe, že budeš rozvíjet svůj duchovní život a podle svěřených darů se podílet i
na další službě v rámci vikariátu a ve sboru. Budeš se pravidelně účastnit porad Staršovstva, podílet se na
jeho službě a zachováš mlčení o všem, co má zůstat důvěrné.
Slibuješ, že budeš na prvním místě dbát zájmů Božího království a při své práci dodržovat Vyznání víry,
jako i základní i závazné dokumenty Církve bratrské. Přijímáš-li tento úkol jako Boží povolání ke službě a
chceš-li jej věrně, ochotně a zodpovědně plnit, vyzývám tě, abys mi podal pravici se slovy: S pomocí Boží
slibuji!
Přijmi tedy apoštolské povzbuzení. 16 „Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi (ve službě) mladý, ale těm,
kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl
všem patrný. Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen
sobě, ale i svým posluchačům.“
Následují přímluvné modlitby.
VARIANTA II - Slib vikáře v případě přechodu na další sbor.
Slib vikáře je skládán do rukou předsedy nebo jiného člena Rady, příp. Radou pověřeného seniora místně příslušného
regionálního seniorátu.

Milý bratře,
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nastupuješ na nové místo své vikářské služby v Církvi bratrské. Tím na sebe bereš spoluodpovědnost za
Boží dílo v tomto sboru a je na místě, abys před sborem veřejně slíbil, že svěřenou službu chceš plnit podle
příkladu novozákonní církve. Tvým úkolem je pečovat spolu s kazatelem (administrátorem) a staršovstvem
o sbor jako o Boží vlastnictví. Očekává se od tebe, že budeš rozvíjet svůj duchovní život a podle svěřených
darů se podílet i na další službě v rámci vikariátu a ve sboru. Budeš se pravidelně účastnit porad
Staršovstva, podílet se na jeho službě a zachováš mlčení o všem, co má zůstat důvěrné.
Slibuješ, že budeš na prvním místě dbát zájmů Božího království a při své práci dodržovat Vyznání víry, jako
i základní i závazné dokumenty Církve bratrské. Přijímáš-li tento úkol jako Boží povolání ke službě a chcešli jej věrně, ochotně a zodpovědně plnit, vyzývám tě, abys mi podal pravici se slovy: S pomocí Boží slibuji!
Přijmi tedy apoštolské povzbuzení. „Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi (ve službě) mladý, ale těm, kdo
věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl
všem patrný. Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen
sobě, ale i svým posluchačům.“
Následují přímluvné modlitby.

18) POVĚŘENÍ UČITELE TEOLOGIE (DODATKY 83)
Církev bratrská může pověřit své pracovníky posláním a úkolem učitele církve. Toto pověření se týká ordinovaných
kazatelů nebo těch, kteří se dlouhodobě věnují studiu teologie a vyučování v církvi a na teologických školách. Učitel
církve je zavázán věrností k Vyznání víry Církve bratrské a Duchovních zásad a k respektování její Ústavy a Řádu.
Pokud ještě nepodepsal Vyznání víry Církve bratrské, učiní tak před složením svého slibu.

Milý bratře,
byl jsi povolán jako učitel církve. Jako zástupci Církve bratrské přijímáme tvou službu a děkujeme Pánu
Bohu, že dává ty, kteří odpovědně zápasí o hlubší poznání evangelia a biblické zvěsti a hledají jejich
odpovídající vyjádření v současné době. Ptám se tě tedy: Přijímáš tuto službu učitele církve jako povolání
od Boha? Jestliže tomu tak je, odpověz: Ano!
Zavazuješ se jako učitel Božího slova a teologie podřizovat se pravdě evangelia, dosvědčené v Písmu a
veřejně tuto pravdu vyznávat? Jestliže tomu tak je, odpověz slovem: Ano!
Jsi připraven svou odbornou prací poznání pravdy evangelia prohlubovat a předávat ji věrně studentům,
kazatelům i církvi? Je-li tomu tak, odpověz: Ano!
Chceš v lásce k církvi vést studenty teologie, misie, pastorace a diakonické služby tak, aby mohli sloužit ve
sborech, v misii a v sociální službě jako odpovědní služebníci, kteří své poznání uplatňují tvůrčím
způsobem ve své práci? Jestliže tomu tak je, odpověz: Ano!
Jsi ochoten sloužit církvi přípravou odborných stanovisek pro její učení i praktickou službu? Jestliže tomu
tak je, odpověz: Ano!
Přijímáme tě za učitele v Církvi bratrské a chceme s tebou spolupracovat a tvoji službu podpírat
přímluvnými modlitbami.
Následuje přímluvná modlitba a požehnání.

19) SLIB CELOCÍRKEVNÍHO PRACOVNÍKA (§ 228; § 231 ŘÁDU)
Slib celocírkevního pracovníka je skládán v bohoslužebném shromáždění nebo při jednání Rady do rukou předsedy nebo jiného
člena Rady.

Milý bratře (sestro),
byl jsi zvolen ke specifické službě v celé Církvi bratrské. Nejsi povolán k tomu, abys nad ostatními
panoval, nýbrž abys nad církví bděl, chránil jí, sloužil jí, povzbuzoval i napomínal a byl jí příkladem. Budeš
se aktivně podílet na svěřené službě a zachováš mlčení o všem, co má zůstat důvěrné.
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Slibuješ, že budeš na prvním místě dbát zájmů Božího království a při své práci dodržovat Vyznání víry,
jako i základní i závazné dokumenty Církve bratrské. Přijímáš-li tento úkol jako Boží povolání ke službě a
chceš-li jej věrně, ochotně a zodpovědně plnit, vyzývám tě, abys mi podal pravici se slovy: S pomocí Boží
slibuji!
Přijmi apoštolské povzbuzení: 17 „Starejte se jako pastýři o Boží společenství, ne z donucení, ale
dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou
vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího
vavřínu slávy.“

20) BOHOSLUŽEBNÁ PŘIPOMÍNKA MANŽELSKÉHO SLIBU
Milí manželé (Jano a Petře),
slíbili jste si, že jeden druhému zachováte lásku, úctu a věrnost. Jste si vědomi závazku, který z toho pro
vás trvale vyplývá a chcete si tento svůj slib znovu připomenout před Bohem a církví?
Ano.
Zavázali jste se, že jeden druhého neopustíte, a že spolu ponesete všechno dobré i zlé až do smrti. Jste
připraveni i nadále tento slib věrně naplňovat?
Ano.
Chcete i své děti učit znát a milovat Krista? Chcete jim příkladem svého života ukazovat cestu, která
k němu vede?
Ano.
Hospodine, svatý Bože,
tys posvětil spojení muže a ženy, aby se manželství stalo svědectvím vztahu mezi Kristem a církví.
Chválíme tě a vzýváme tvé jméno, neboť tyto své služebníky provázíš svou péčí. Prosíme tě, požehnej jim
v této chvíli, kdy (se svými dětmi, vnuky, příbuznými a přáteli) přicházejí, aby ti za všechno poděkovali. Ať
tě i v dalších letech, které jim spolu dopřeješ, chválí za tvou pomoc. Ať zakouší tvou útěchu v obtížích a ve
všem přijímají tvou vůli. Daruj jim zdraví těla, moudrost srdce a zralou víru.
Požehnání:

Ať Hospodin vám žehná a chrání vás, ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv, ať
Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a
přítomnost Ducha svatého buď s vámi. Amen.

21) VEČEŘE PÁNĚ (EUCHARISTIE)
Varianta I
Pozvání k hostině stolu Páně:

Večeře Páně se účastní členové Církve bratrské, pokud nemají podstatné překážky v přístupu ke stolu
Páně. Za stejných podmínek jsou zváni i hosté z jiných křesťanských církví, kteří jsou pokřtěni a vyznávají
Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána. Přistupme nyní k Pánovu stolu. Povstaňme a modleme se
společně slovy modlitby Páně: Otče náš, který jsi v nebesích…
Pán Ježíš vydal na kříži pro nás svůj život, abychom byli jeho svatým lidem. Proto při poslední večeři
ustanovil tuto slavnost na svou památku a jako zvěstování své smrti: abychom spasení hledali a přijímali
u něj.
V hostině večeře Páně zvěstujeme a přijímáme evangelium: Ježíšovu smrt za nás a odpuštění svých
hříchů. V této hostině se setkáváme s Pánem Ježíšem: on je v nás a my v něm; co je jeho, je i naše; a co
patří nám, patří i jemu. V této hostině stvrzujeme novou smlouvu: jsme jeho tělo, patříme jemu a v něm i
sobě navzájem, nyní a až se vše naplní v Božím království.
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5,2-4
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Ke stolu Páně nepřistupujeme, abychom osvědčili, jak jsme dokonalí či spravedliví sami v sobě, nýbrž
naopak: vyznáváme, že bez Pána Ježíše nic nezmůžeme a že bez bratří a sester ho nemůžeme následovat.
Kdo však spásu hledá jinde než u Ježíše Krista, kdo své hříchy nevyznává a neopouští, a kdo nepřijímá tyto
sestry a bratry za své a straní se jich, ten ať se tohoto chleba a vína zdrží: jedl a pil by Boží soud, jak praví
Písmo.
Příprava:

K Boží slávě a lidem na svědectví vyznejme nyní společně svou víru:
Vyznáváš,
že jsi hříšný člověk, že neposloucháš Pána Boha, tak ho zarmucuješ a ubližuješ svým bližním, Božímu
stvoření i sobě? Vyznáváte-li to, pak odpovězte se mnou: Vyznávám.
I já vyznávám.
Věříš,
že Ježíš Kristus byl na kříži vydán pro naše přestoupení a třetího dne vzkříšen pro naše ospravedlnění?
Věříš, že díky jeho oběti ti Bůh odpustil hříchy a zaslíbil ti věčný život? Jestliže tak věříte, pak vyznejte se
mnou: Věřím.
I já věřím.
A přijímáš své bratry a sestry, jako v Kristu Bůh přijal tebe? Odpouštíš jim, čím se proti tobě provinili, a
chceš hledat jejich odpuštění, kde ses provinil proti nim? Jestliže takto své bratry a sestry přijímáte, pak
vyznejte se mnou: Přijímám.
I já přijímám.
Věřte slovu zaslíbení: Jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností,
posvěcením i vykoupením. Amen.
Může následovat společná děkovná píseň.
Vzdávání díků:

Pozdvihněme svá srdce k Bohu. Povstaňme a modleme se:
Je důstojné a spravedlivé, abychom vzdávali chválu Tobě, všemohoucí Otče, náš Bože! Vždyť oběť tvého
Syna Ježíše, který byl ukřižován za hříchy světa, byla přinesena i za nás. Děkujeme za pozemské dary,
chléb a víno. Děkujeme, že podle Kristova zaslíbení a skrze Ducha svatého jsou pro nás obecenstvím Jeho
těla a krve. Vzýváme Tvé slavné jméno: Svatý, svatý, svatý, Hospodin zástupů, nebesa i země jsou plny
tvé slávy! Amen.
Slova ustanovení a přijímání:

Bratři a sestry, toto čteme v Písmu:
Kazatel vezme chléb a láme jej...

Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával učedníkům se slovy: Vezměte,
jezte. Toto jest mé tělo, které se za Vás vydává. To čiňte na mou památku.
Kazatel pozvedne kalich...

Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim ho a řekl: Pijte z něho všichni. Tento kalich je nová
smlouva zpečetěná mou krví, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete
pít, na mou památku.
Následují instrukce o způsobu vysluhování.

Nyní tedy okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin. Vše je připraveno.
Po slavení následuje chvíle modliteb nebo děkovná modlitba kazatele, která vyjádří čekání na Krista a touhu po jeho příchodu a
jeho vládě. Následují přímluvy za aktuální problémy církve, společnosti, světa.

Varianta II
Úvodní slovo (Introitus):
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Bratři a sestry, jsme tělo Kristovo. V jednom Duchu jsme byli ponořeni do jednoho těla. Vyhledávejme
tedy to, co působí pokoj a co vzdělává náš společný život.
Oslava Boha a slova ustanovení:

Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů.
Plná jsou nebesa i země tvé slávy, Hosana na výsostech!
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, Hosana na výsostech!
Požehnaný jsi, všemohoucí Bože, pro oběť,
kterou Ježíš Kristus, tvůj Syn, přinesl na kříži,
jako plné a dostačující zadostiučinění za hříchy světa.
On také ustanovil tento hod jako věčnou památku své smrti,
a přikázal nám, abychom ji slavili, dokud nepřijde.
Pán Ježíš v noci, ve které byl vydán na smrt,
vzal při večeři chléb, vzdal díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl:
Vezměte a jezte z toho všichni:
toto je mé tělo, které se za vás vydává.
To konejte na mou památku.
Po večeři vzal také kalich, znovu vzdal díky,
dal svým učedníkům a řekl:
Vezměte a pijte z něho všichni:
Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás
a za všechny na odpuštění hříchů.
Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.
Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy
až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého
Otce.
Otázky k vyznání:

Ptám se vás tedy nyní, zda můžete každý z Vás za sebe vyznat: i já jsem byl jako zbloudilá ovce, byl jsem
v moci temnosti, vzdálen od Boha. Pokud toto můžete vyznat, odpovězte: Vyznávám.
I já tak vyznávám před Bohem a před vámi.
Dále se vás ptám, zda věříte, že Pán Ježíš Kristus všechny naše hříchy vnesl na kříž, aby nás smířil
s nebeským Otcem. On zemřel za hřích, z kterého jsme vzešli, za hříchy, které jsme spáchali dříve, než
jsme jej poznali, i za ty, jichž jsme se dopustili v novém životě, který jsme od něho přijali. Pokud takto
věříte, odpovězte: Věřím.
I já věřím.
A dále se vás ptám, zda se vám hřích zprotivil, zda jste rozhodnuti z milosti Boží hříchů zanechat, zda se
svého hříchu odříkáte. Pokud ano, odpovězte: Odříkám.
I já se odříkám.
Absoluce – ujištění o odpuštění:

A tak vám nyní zvěstuji odpuštění všech vašich hříchů pro nekonečnou lásku Boží, zjevenou v Ježíši Kristu.
Boží Syn za nás zaplatil, my jsme vykoupeni.
A konečně se vás ptám, zda toužíte odevzdat sami sebe do vedení Ducha svatého, zda toužíte chodit
Duchem svatým a zakoušet Jeho mocné působení na sobě i na všem Božím lidu. Pokud ano, odpovězte:
Toužím.
Modlitba:

„Bože, náš Stvořiteli a Otče skrze Pána Ježíše Krista, přinášíme chléb a víno, které vyrostly na polích a
vinicích této země, kterou jsi stvořil ze své lásky, jež byla prokleta pro náš hřích, jež však stále nese
známky tvého dokonalého stvořitelského díla. Přicházíme k Tobě ve víře v Tvou proměňující moc. Vždyť i
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nás jsi proměnil ze synů a dcer temnoty a učinils z nás děti světla. Věříme, že jednou proměníš celý tento
svět a bude nové nebe a nová země. Prosíme tě, kéž můžeme přijímat tento chléb a toto víno jako tělo
našeho Pána Ježíše Krista, které za nás umíralo, a jako jeho krev, která za nás tekla, a tak vyjádřit, že to,
co se stalo na Golgotě, platí pro nás dnes. Kéž můžeme přijímat tuto večeři Páně jako závdavek nového
věku. Vyhlížíme čas, kdy budeme mít podíl na hostině Beránkově. A prosíme Tě, když si nyní podáme ruce
ku pozdravení pokoje, kéž mezi námi proudí Tvůj pokoj – ten pokoj, který nemůže dát tento svět a který
převyšuje každé lidské pomyšlení.“
Pozdravení pokoje:

Na znamení odpuštění, bratrství a jednoty Kristova lidu podejme si nyní ruce se svými sousedy a
pozdravme se slovy: Pokoj tobě.
Pozvání:

Ke stolu Pána Ježíše Krista jsou pozváni ti, kteří v něho uvěřili, kteří ho přijali jako svého Spasitele a Pána
a dali se pokřtít. Jsi pozván, ať přicházíš z kteréhokoli obecenství, pokud se svých hříchů odříkáš a na
našeho Pána spoléháš. A tak přistup s vírou ke stolu Beránkovu!
Varianta III – zkrácená
Vhodná např. pro slavení u lůžek nemocných, ve zdravotnických zařízeních a v rodinách.

Modleme se společně slovy modlitby Páně: Otče náš, který jsi v nebesích…
Pán Ježíš vydal na kříži pro nás svůj život, abychom byli jeho svatým lidem. Proto při poslední večeři
ustanovil tento hod: abychom spasení hledali a přijímali u něj.
V hostině večeře Páně zvěstujeme a přijímáme evangelium: Ježíšovu smrt a vzkříšení pro nás a odpuštění
svých hříchů. V této hostině se setkáváme s Pánem Ježíšem: on je v nás a my v něm; co je jeho, je i naše;
a co patří nám, patří i jemu. V této hostině stvrzujeme novou smlouvu: jsme jeho tělo, patříme jemu a
v něm náležíme i sobě navzájem; nyní a až se všechno naplní v Božím království.
Ke stolu Páně nepřistupujeme, abychom osvědčili, jak jsme dokonalí či spravedliví sami v sobě; naopak:
vyznáváme, že bez Pána Ježíše nic nezmůžeme a že bez bratří a sester ho nechceme a nemůžeme
následovat. Kdo však spásu hledá jinde než u Ježíše Krista, kdo své hříchy nevyznává a neopouští a kdo
nepřijímá tyto sestry a bratry za své, a straní se jich, ten ať se zdrží i tohoto chleba a vína: jedl a pil by
Boží soud, jak praví Písmo.
Bratři a sestry, toto čteme v Písmu:
Kazatel pozvedne chléb a láme jej...

Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával učedníkům se slovy: Vezměte,
jezte. Toto jest mé tělo, které se za Vás vydává. To čiňte na mou památku.
Kazatel pozvedne kalich a cituje...

Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim ho a řekl: Pijte z něho všichni. Tento kalich je nová
smlouva zpečetěná mou krví, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete
pít, na mou památku.
Nyní tedy okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin. Vše je připraveno.
Po slavení následují modlitby přítomných nebo děkovná a přímluvná modlitba kazatele.

Varianta IV – inspirovaná anglikánskou církví
Vyznání:

Kristus je náš velikonoční Beránek, který byl za nás obětován. Proto se radujme a odložme všechnu zášť a
zlo. Vyznávejme své hříchy s upřímným srdcem. (1K 5,7-8)
Ježíši Kriste, vzkříšený Mistře a oslavený Pane, přicházíme k tobě s lítostí kvůli svým hříchům a
vyznáváme své slabosti a svou nevěru.
Tučně vytištěné říkají všichni.

Žili jsme ve své vlastní síle a nikoli v moci tvého vzkříšení.
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Pro své milosrdenství, odpusť nám.
Pane, vyslyš nás a pomoz nám.
Žili jsme podle světla svých vlastních očí, jako ti, kteří jsou bez víry a nevěří.
Pro své milosrdenství, odpusť nám.
Pane, vyslyš nás a pomoz nám.
Žili jsme pro tento svět, pochybovali jsme o svém věčném domově.
Pro své milosrdenství, odpusť nám.
Pane, vyslyš nás a pomoz nám.
Absoluce – ujištění o odpuštění:

Slyšte dobrou zprávu! Kristus byl vzkříšen z mrtvých, jako prvotina těch, kteří zemřeli. Protože smrt přišla
skrze lidskou bytost, také vzkříšení z mrtvých přišlo skrze lidskou bytost. Jako všichni umírají v Adamovi,
tak všichni budou učiněni živými v Kristu. (1K 15,20-22)
Vězte, že vám bylo odpuštěno a žijte v pokoji.
Díky Bohu!
Pokoj:

Vzkříšený Kristus přišel a postavil se mezi své učedníky a řekl: „Pokoj vám“. Učedníci se zaradovali, když
spatřili Pána. Pokoj Boží buď s tebou!
A také s tebou!
Následuje zpěv vhodné písně:
Večeře Páně:

Pán je zde!
Jeho Duch je s námi.
Pozdvihněte svá srdce!
Máme je u Pána.
Vzdejme díky Pánu, našemu Bohu!
On je hoden naší chvály.
Děkujeme ti a chválíme tě za evangelium, které jsme přijali.
Kristus zemřel za naše hříchy. Haleluja.
Smrt přichází ke všem skrze Adama a hřích na čas kraluje.
Nový život bez konce přichází skrze Krista a vládne navěky. Haleluja.
On je skutečně vzkříšen. Haleluja.
Smrti, kde je tvé vítězství? Smrti, kde je tvá zbraň?
Smrt je pohlcena vítězstvím skrze našeho Pána Ježíše Krista. Haleluja.
On je skutečně vzkříšen. Haleluja.
Byli jsme ukřižováni s Kristem a žijeme jeho vzkříšený život,
abychom ho navždy chválili s anděly a archanděly:
Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.
Hosana na výsostech.
Kazatel pozvedne chléb a láme jej...

Děkujeme ti Otče, že tu noc, než zemřel, Ježíš vzal chléb;
a když vzdal díky, lámal jej, dával svým učedníků a řekl: „Vezměte a jezte. Toto je mé tělo, které se za vás
vydává. To čiňte na mou památku.“
Kazatel pozvedne kalich...

Po jídle vzal kalich, opět vzdal díky a podával ho svým učedníkům se slovy:
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„Pijte z něho všichni. Toto je má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění
hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.“
Chvála tobě Ježíši Kriste:
Svou smrtí jsi přemohl smrt, vzkříšením jsi přinesl život:
Pane Ježíši, přijď ve své slávě.
Radujeme se z nového Božího stvoření a modlíme se, jak nás učil náš Spasitel:
Otče náš, který jsi v nebesích,
Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Nebo tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
Pojďte, nebo vše je již připraveno. Kristus byl vzkříšen k životu, smrt byla pohlcena.
Vítězství bylo vybojováno, haleluja.
Proto zachovávejme tuto slavnost. Haleluja.
Modlitba po slavení:

Všemohoucí Bože, děkujeme ti za to, že nás sytíš tělem a krví svého Syna Ježíše Krista.
Skrze Krista ti dáváme své duše a těla, aby byla živou obětí.
Vyšli nás v moci Ducha svatého žít a pracovat ke tvé chvále a pro tvou slávu. Amen.
Varianta V – slavnostní
Tučně vytištěné říkají všichni.

Přistupme nyní ke slavnosti svaté večeře Páně.
Úvodní dialog:

Pán s vámi!
I s tebou!
Vzhůru srdce!
Máme je u Pána.
Vzdejme Pánu díky!
Je to důstojné a spravedlivé.
Díkuvzdání a prosba o Ducha svatého:
Preface (příprava, slavnostní předmluva)

Skutečně je důstojné a spravedlivé, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, Hospodine, Pane a Otče
náš. Vždyť tvůj Syn, Pán Ježíš Kristus, byl ukřižován i pro naše hříchy a vzkříšen i pro naše ospravedlnění.
Bože, stvořil jsi celý svět a lidi jsi učinil ke svému obrazu. Ale my jsme se ti vzdálili svou nedůvěrou a
neposlušností. Tys nás však nezavrhl, ale posílal jsi své slovo lidu Izraele a nakonec jsi poslal i svého Syna,
aby byl Spasitelem věřících ze všech národů.
Sanctus (podle počátečního slova „svatý“…)

A tak vzýváme tvé jméno spolu s církví po celém světě i s nebeskými zástupy: Svatý, svatý, svatý
Hospodin zástupů, nebe i země jsou plny tvé slávy! Jsi Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš
milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a
hřích.
Epikléze (prosba za Ducha svatého)

Děkujeme proto za dary chleba a vína Kristovy nové smlouvy. A prosíme, sešli nám svého Ducha svatého,
ať se nám stanou společenstvím Kristova těla a Kristovy krve, jak nám při své poslední večeři s učedníky
slíbil. Amen.
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Ustanovení:
Kazatel pozvedne chléb a láme jej...

Toto čteme v Písmu: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: Toto je mé
tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.
Kazatel pozvedne kalich...

Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá na odpuštění
vašich hříchů; to čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku. Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento
kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud on nepřijde.
Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Amen.
Modlitba Páně:

Modleme se společně, jak nás Pán Ježíš naučil.
Otče náš, který jsi na nebesích…
Pozdravení pokoje:

Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.
Přijímání:

A nyní již jezme a pijme, Pán Ježíš nás zve. Večeře Páně se účastní členové Církve bratrské, pokud nemají
podstatné překážky v přístupu ke stolu Páně. Za stejných podmínek jsou zváni i hosté z jiných
křesťanských církví, kteří jsou pokřtěni a vyznávají Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána. Ostatní nám
prosím buďte tichými svědky. Přistupme nyní k Pánovu stolu.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.
Přijď brzy, Pane Ježíši. Amen.
Zdali chléb, který lámeme, není účastí na těle Kristově? Jistě je.
A zdali kalich, za který děkujeme, není účastí na těle Kristově? Jistě je.
Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin. Radujte se z jeho darů spásy. Vše je připraveno.
Následuje přijímání.
Díky a chvály po přijímání:

Děkujme nyní Pánu a přinášejme mu své prosby.
Následují modlitby.

22) ZPŮSOB SLUŽBY NEMOCNÝM (MAZÁNÍ OLEJEM)
Podle Jk 5,14-16 se za jednu ze služeb starších sboru považuje služba modliteb nad nemocnými s případným
vkládáním rukou a mazáním olejem. Při službě vkládání rukou je třeba podtrhnout, že to je ruka Páně, která žehná,
posílá, občerstvuje a dotýká se nemocného. Tím, kdo maže olejem, je sám Pomazaný – Kristus. Osoba, která je
olejem pomazána, je oddělena pro Boží působení. V Jk 5 je jako součást této služby zmíněna modlitba víry. Jde o
modlitbu víry plnou naděje a očekávání. Modlitba věřícího člověka má být nadějná, vyrovnávající se s Boží vůlí,
která je vždy pro dobro člověka. Z těchto důvodů je dobře věnovat čas modlitební přípravě, která zahrnuje vyznání
hříchů. Posvěcení se děje čtením Písma svatého, modlitbami, případně půstem a slavením svaté večeře Páně.
Obvykle na požádání vkládá ruce kazatel společně s několika staršími sboru. Při této službě není slibováno tělesné
uzdravení. Podle Jk 5 Pán Ježíš nějakým způsobem člověka „pozvedne“. Může to být duchovně, může to být silou
víry, odstraněním bolesti a jistě i uzdravením. Také tato služba má obsahovat krátkou službu Božím slovem (např.
na texty z 2K 1,3-5; Ž 91; L 17,11-19 aj.), modlitební vyjádření pokání (např. pomocí textů Ž 103; Mt 6,7.12-13 aj.).
Ruce klademe obvykle na hlavu nemocného a olivovým olejem můžeme mazat čelo nemocného (případně udělat znamení kříže).
Na konec modliteb kazatel nebo starší, který tuto službu vede, poví:

„Vkládáme na tebe ruce ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, naléhavě prosíme, aby tě náš Pán Ježíš
Kristus podepřel svou přítomností, aby odňal všechnu nemoc těla, duše i ducha a dal ti vítězství života a
pokoje, které by tě uschopnilo mu sloužit nyní i na věky. Amen.“
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Nebo:
„Vkládáme na tebe ruce ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista a prosíme, aby tě pozdvihl a naplnil svou milostí, abys
poznal uzdravující moc a jeho lásku. Mažu tě olejem ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen.“

23) POHŘEBNÍ BOHOSLUŽEBNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Pozdrav (introit):

Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu. On ví, že
jsme stvoření, pamatuje, že jsme prach. Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kdo se ho
bojí, jeho spravedlnost je i se syny synů. Amen.
Zarmoucená rodino, vážení smuteční hosté,
jsme zde shromážděni, abychom se rozloučili s naším milým bratrem, (panem), sestrou (paní)... Zemřel(a)
v den, (datum) ve věku (věk) let.
Zakoušíme v životě mnoho dobrého a radostného, protože Hospodinovo milosrdenství zůstává s námi.
Ale je nám také dáno nést bolest, kterou ani neumíme pojmenovat a pochopit. Jsme prach, vydáni do
rukou smrti. Avšak nejen to dobré, ale i bolest a smrt drží ve své ruce náš Bůh, který řekl a slíbil, že nás
v poslední den z pout smrti vysvobodí a setře nám každou slzu z očí. V této naději se dnes chceme
s naším milým zesnulým (naší milou zesnulou) rozloučit.
Modlitba:

Obraťme se nejprve v modlitbě k Bohu. Prosím, abyste vy, kteří můžete, povstali.
Hospodine, Otče náš,
buď požehnáno tvé jméno. Nevystopovatelné jsou tvoje cesty, jimiž nás vedeš: podivuhodné, když nás
zahrnuješ dobrem a radostí, a neschůdné, těžké, když vedou zármutkem a smrtí. Proto tě hledáme, Pane!
Hledáme tvou blízkost, tvou odpověď, tvou útěchu.
Děkujeme, Bože, za život bratra (sestry)…; že je skryt spolu s Pánem Ježíšem u tebe. Věříme, i když
nechápeme, že jsi to ty, kdo nás vedeš a držíš. Děkujeme, že v životě i smrti smíme být tvoji. Smiluj se nad
námi, Pane Ježíši. Dej, prosíme, zarmouceným své potěšení a svou léčivou blízkost. Pro tvůj kříž a tvé
vzkříšení. Amen.
Čtení z Písma:
Píseň:
Může být vhodné zařadit krátké svědectví ze života zesnulého (někdo ze starších sboru či z rodiny, nebo z širšího příbuzenstva).
Kázání:
Píseň:

Modlitba a varianta pochování I.:

Pane Ježíši Kriste,
který jsi sám plakal u hrobu svého přítele, požehnej slzy a smutek zarmoucených, ať přinese dobré
ovoce pro tebe. Potěšuj pozůstalé, buď jim blízko, ať nacházejí novou naději a sílu.
Tobě, Pane, do tvých rukou poroučíme našeho milého (naši milou)… a prosíme: Dej mu (jí) svůj
pokoj a odpočinutí, plnost svého vzkříšeného života, dokud se s ním neshledáme ve tvém
království, z tvé milosti. Amen.
Varianta pochování II.:

Rozhodnutím Božím byl náš bratr (sestra) v Kristu – pan/paní… odvolán/a z této časnosti. Proto i
my se s ním/ní nyní loučíme. Věčný Bože, tobě svěřujeme zesnulého/zesnulou v jisté a pevné
naději odpuštění vin a vzkříšení k věčnému životu skrze Ježíše Krista, našeho Pána. On řekl: Já živ
jsem i vy živi budete! Pane Ježíši, tvá pomoc buď s námi, nyní i v hodinu naší smrti. Amen!
Zakončení pohřebního rozloučení – varianta I:

Milí přátelé (milí smuteční hosté),
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jménem pozůstalých vám děkuji za vaši účast a za projevenou soustrast.
Zakončení pohřebního rozloučení – varianta II:

Milí přátelé (milí smuteční hosté),
závěrem mi dovolte, abych jménem zarmoucené rodiny vám poděkoval za účast v tomto
shromáždění, kterou jste projevili svůj vztah a lásku k tomu, se kterým se dnes loučíme. Nyní
zpívejme píseň…., při které bude odnesena rakev. Prosím, kdo můžete, povstaňte.
Pán Ježíš říká: Hle, já jsem živ a také vy budete žít. Amen.
Na základě pozvání je možné sloužit při pohřebních loučeních s lidmi, o jejichž víře si nejsme jistí, nebo se i
dozvídáme, že zemřelý nežil jako křesťan. Při takovém pohřebním rozloučení se varujeme vynášení jakýchkoli soudů
o věčném určení zemřelého. Naším předním úkolem je zvěstování evangelia, aby pozůstalí i účastníci byli
povzbuzeni a konfrontováni Božím slovem. Vždy dáváme důraz na čtení Božího slova, zvěstování i modlitbu.

24) VYBRANÉ BIBLICKÉ VERŠE VHODNÉ JAKO VSTUPNÍ SLOVO (INTROIT), POSLÁNÍ A POŽEHNÁNÍ
Vstupní slovo - introit:

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. (1K 1,3)
Milost vám a pokoj od toho, který byl, který jest a který přijít má. (Zj 1,4)
Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. (Iz 60,1)
Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce! (Ž 73,1)
Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy. Po všechny dny ti chci
dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy. (Ž 145,1-2)
Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou
oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní.
(Ž 5,12-13)
Pomoc naše a počátek náš jest ve jménu Hospodina, který učinil nebe i zemi, který je věrný ve svém
věčném milosrdenství a díla rukou svých nikdy neopouští. (Ž 124,8; 138,8)
Hospodine, budeš-li mít na zřeteli nepravosti, kdo obstojí? Ale u Tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. (Ž
130,3n)
Nebesa vypravují slávu Boha silného a dílo rukou jeho obloha zvěstuje. (Ž 19,2)
Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.
(Žd 4,16)
Pojďte, sklánějme se a padněme, klekejme před Hospodinem, stvořitelem naším. On je zajisté Bůh náš, a
my lid pastvy jeho. (Ž 95,5)
Davidův, pamětní zápis, když uprchl před Saulem do jeskyně. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade
mnou, k tobě se utíká moje duše. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí.
Volám k Bohu Nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas. (Žalm 57,1-3)
Bůh, který řekl „ze tmy ať zazáří světlo“, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři
Kristově. (2K 4,6)
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Ježíš řekl: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní
svobodnými.“ (J 8,31-32)
Požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů – on jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném
světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. (1Tm 6,15-16)
Z Boha se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi,
na tebe s důvěrou čekáme! (Ž 33,21-22)
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno
povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě
svítí a tma je nepohltila. (J 1,1-5)
Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení!
V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat tímtéž
potěšením, které jsme sami přijali od Boha. (2K 1,3-4 B21)
Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího
pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. (Dt 7,9)
Poslání:

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, budu tě
podpírat pravicí své spravedlnosti… Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici a pravím ti: Nebojte se,
já jsem tvá pomoc. (Iz 41,10 a 13)
Jděte, kamkoli vás Bůh pošle, konejte dílo, k němuž jste byli povoláni. Ať vás Bůh posvětí ve všem a
zachová bez úhony k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. (1Te 5,23)
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Stále se
radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte; zlého se
chraňte v každé podobě. (1Te 5,15-22)
Ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.
Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. (Ko 3,15-16)
Pokoj Boží ať vítězí v srdcích vašich… Slovo Kristovo přebývej ve vás bohatě se vší moudrostí… a všecko,
cokoli činíte v slovu nebo v skutku, čiňte ve jménu Pána Ježíše, díky činíce Bohu Otci skrze něho. Amen. (Ko
3,16n)
Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před
řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť
mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když
se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. (L 21,25-28)
A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho
Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí,
skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. (Žd 13,20-21)
Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést
špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude
vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. (Mt 7,17-20)
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Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl
strach? (Ž 27,1)
A nyní odejděte v pokoji. Držte se toho, co je dobré. Nikomu zlé za zlé neodplácejte. Posilujte klesající.
Podpírejte slabé. Potěšujte zarmoucené. Mějte v úctě všecky. Milujte Pána a služte mu s radostí a v moci
Ducha. (1Te 5,13-15)
Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! Ať je známa na zemi tvá
cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása! (Ž 67,2-3)
Apoštol píše: Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto,
milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat
beze strachu před Božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. (2Pt 3,1315a)
Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme
Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i
živých. Proč tedy, ty slabý soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece
staneme před soudnou stolicí Boží. …A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. (Ř 14,710+19)
Z Boha se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi,
na tebe s důvěrou čekáme! (Ž 33,21-22)
Chvalte Hospodina všichni národové a vzdej mu chválu lid všech zemí. A Izajáš k tomu říká: Přijde
potomek Isajův, povstane, aby vládl národům, v něj budou pohané doufat. Bůh naděje nechť vás naplní
veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Jsem přesvědčen
také já o vás, bratří moji, že i vy jste plni dobroty, naplněni veškerým poznáním, takže sami můžete
ukazovat cestu jeden druhému. (Ř 15,11-14)
Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho
chudobou zbohatli. (2K 8,9)
Jděte nyní a zvěstujte evangelium slovy i skutky; pečujte o spravedlnost, lásku a pokoj; odejděte se
zaslíbením, že se s Ježíšem Kristem setkáme mezi nejmenšími z našich bratrů a sester.
A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: Haleluja,
ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby
Beránkovy, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla. Tím kmentem jsou
spravedlivé skutky svatých. Tehdy mi řekl: Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu. A řekl
mi: Toto jsou pravá slova Boží. (Zj 19,6-9)
Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně
se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. (Ko 2,6a).
Jděte, kamkoli vás Bůh pošle, konejte dílo, k němuž jste byli povoláni. Ať vás Bůh posvětí ve všem a
zachová bez úhony k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. (1Te 5,23)
Požehnání:

Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána. (1Tm 1,2)
Ať Hospodin vám žehná a chrání vás, ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv, ať
Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Amen! (Nu 6,24-27)
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Kéž rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne
věčnosti. Amen! (2Pt 3,18)
Z Boha se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi,
na tebe s důvěrou čekáme! (Ž 33,21-22)
Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí
Ducha svatého. (Ř 15,13)
Milost Hospodina, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou, dílo našich rukou učiň
pevným! (Ž 90,17)
Buď rozhodný a udatný... Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí
tě; neboj se a neděs. (Mojžíšovo požehnání, Dt 31,7-8)
Sám pak Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do
příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. (1Te 5,23)
Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení
nyní i navěky. (Ž 121,5-8)
Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti dal věčné potěšení a
dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen! (2Te
2,16nn)
Nebeským požehnáním požehnej vás Bůh Otec, Syn i Duch svatý, jediný Bůh požehnaný na věky věků.
Amen!
A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho
Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí,
skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.
Sestry a bratři, svěřuji vás dobrotě všemohoucího Boha i lásce jeho jednorozeného Syna i milosti Ducha
svatého. Ať je strážcem vašeho života, abyste chodili ve světle pravdy a aby se na vás naplnily jeho sliby; a
na mně ať se splní také. Jděme v pokoji a ať nás provází požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i
Ducha svatého. Amen.
Požehnání svého uděl vám Bůh, Bůh váš. Požehnej vám Bůh a bojte se jeho všechny končiny země. Amen.
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