Ustanovení ke službě kazatele s celocírkevní působností
a kazatele se seniorátní působností
A. Vysvětlení
Jde o ustanovení (instalaci) ordinovaných pracovníků ke konkrétní
celocírkevní službě, případně seniorátní: faráře mládeže a studentského faráře.
V případě misijního pracovníka církve jde o vyslání. V prvém případě mohou
být zástupci těch, kteří budou službu v církvi přijímat, zastoupeni, ve druhém
pochopitelně nikoli.
Církev je společenství, kde z moci Ducha svatého Ježíš Kristus Slovem a svátostmi jedná jako přítomný Pán. Toto Kristovo jednání se nevztahuje pouze na zvěstování, ale také na vedení sboru a církve. Církev nedosvědčuje skutečnost, že je Kristovým vlastnictvím, pouze svým poselstvím,
ale také svými pořádky. K dosvědčování evangelia v rozmanitých službách
církvi Kristově jsou pověřováni bratří a sestry, jejichž povolání není nic jiného než služba, která je v zásadě svěřena každému sboru jako celku.
Proto se ustanovení k výkonu celocírkevní či seniorátní služby v zásadě
neliší od pověření ve sboru. Jde rovněž o službu Slova a svátostí. Povolání se
děje vždy k určité službě, i když jí nemusí být pouze plnočasová služba kazatele
místního sboru.
Ustanovení se děje v bohoslužebném shromáždění buď konkrétního
sboru či synodu. Nicméně účast shromáždění je – stejně jako při ordinaci –
konstitutivní: místně shromážděná obec do jisté míry zastupuje církev obecnou. Vedle jejího svědectví ve společném zpěvu je důležitá přímluvná modlitba, resp. vyslovený závazek podpory, pomoci a modliteb do budoucnosti.
Důraz klademe na účast zástupců ostatních církví (místní) ekumeny.
Základními prvky vlastního aktu ustanovení jsou:
1) výklad obsahu pověření na základě Písma,
2) vyznání a závazek pověřované/ho,
3) závazek církve zastoupené účastníky bohoslužebného shromáždění,
4) přímluvnými modlitbami se vzkládáním rukou (nikoli pouze při
ordinaci),
5) vyhlášení pověření (promulgace) a poslání.
Při pověřovacích aktech užíváme liturgického „My“, které zdůrazňuje
celocírkevní charakter. Podtržen bude tento charakter spoluúčastí více koncelebrujících (především při vlastním vzkládání rukou). Vzkládat ruce mohou
pochopitelně i neordinovaní (například předsednictvo synodu) a zástupci
ekumenického společenství, v případě mládeže zástupci příslušného poradního odboru.
Ustanovení či vyslání by se dělo při bohoslužbách v rámci synodu
(synod takovéto pracovníky volí), v přímluvné (obecenstevní) části. Nic však
nebrání tomu, aby se konalo po prvním čtení. Kázání by v každém případě
mělo zohlednit tu kterou konkrétní službu, proto nabízíme řadu biblických
čtení. Rovněž předpokládáme, že tato služba bude předmětem závěrečných

přímluvných modliteb. S ohledem na předpokládanou možnost účasti více
koncelebrujících je bezpodmínečně nutná předchozí společná příprava.
Formulář je vypracován pro ustanovení muže. Při ustanovení ženy jej
patřičně upravíme. Můžeme užít formu tykání i vykání.
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B. Pořad bohoslužby
Představení pověřovaného
Milí bratři a sestry, při těchto bohoslužbách bude uveden do služby
faráře mládeže / studentského faráře / misijního pracovníka, bratr N.N. Rozpoznali jsme u něho obdarování pro tuto službu, ke které jej synod jakožto
shromáždění zástupců ČCE / konvent, jakožto shromáždění zástupců XXX
seniorátu ČCE podle svých řádů povolává / vysílá.
(Poslyšme k tomu slovo Písma svatého:)
Čtení Písma s výkladem
Dt 6,6.7.4.5 (může být i pořadí 4-7)
Mt 9,35-38
Mt 28,18-20 (vhodné především pro misijního pracovníka)
J 12,26
J 15,16
Sk 13,1-4 (vhodné především pro misijního pracovníka)
Ř 12,4-8
1K 12,4-6
2K 5,17-20
Ef 4,1-6
Ef 4,11-13
Ko 3,16-17
1Pt 4,10.11a
Oslovení pověřovaného
Milý bratře, připomínáme ti tvůj ordinační slib, který jsi učinil dne
DD.MM.RRRR:
(stručné shrnutí ordinačního slibu podle Agendy I, str.142n):
Vyznal jsi, že
- povolání ke službě Slova a svátostí přijímáš od samotného Boha z
Kristova pověření, v síle Ducha svatého;
- chceš se podřizovat Božímu slovu;
- evangelium Ježíše Krista chceš veřejně kázat, potěšovat jím i
napomínat;
- vést k jeho poznání i ty, kdo dosud nevěří;
- svátostmi chceš sloužit bratřím a sestrám a dosvědčovat tak plnost
Kristovy milosti;
- budeš spolu s presbytery dbát, aby sbory byly místem, kde vládne
důvěra a smíření;
- budeš zachovávat v tajnosti, co ti bylo důvěrně svěřeno;
- chceš usilovat o obnovení jednoty Kristova lidu;
- budeš Pána Ježíše Krista následovat svou službou i životem;
- budeš přijímat i napomenutí bratří a sester, aby evangelium nebylo
zneváženo.
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V povolací listině je nyní služba bratra N.N. popsána těmito slovy:
(následuje stručný výčet hlavních bodů, který charakterizuje danou službu;
povolací listinu není třeba předčítat celou)
Otázky pověřovanému
Milý bratře, odpověz před Bohem a v přítomnosti tohoto shromáždění:
1) Přijímáš povolání ke službě faráře mládeže / studentského faráře /
misijního pracovníka jako pověření od Boha? / Jestliže tomu tak je, odpověz:
Ano
Odpověď: Ano.
2) Slibuješ před shromážděnou církví, že budeš s Boží pomocí věrně a
svědomitě konat povinnosti faráře mládeže / studentského faráře / misijního
pracovníka, jak tě k tomu zavazuje tvé ordinační vyznání a povolací listina? /
Jestliže tomu tak je, odpověz: Ano.
Odpověď: Ano.
Odpověď shromáždění
Milá církvi, povolali jste bratra N.N. za faráře mládeže / studentského
faráře / misijního pracovníka a vysíláte jej služby. Slibujete, že budete mít
tuto jeho službu v úctě, budete jej v tomto díle podpírat a za něj se modlit?
Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano.
Odpověď: Ano.
Přímluvná modlitba se vzkládáním rukou
(Vedle předsedajícího se mohou podle povahy služby účastnit například členové předsednictva synodu, zástupci mládeže, fakulty atd. Pověřovaný poklekne.)
Pane Ježíši Kriste, ty jsi nám přikázal dosvědčovat evangelium až do
všech končin země. Stavíš nás do služby smíření. Voláš nás k jednotě. Prosíme tě nyní za tohoto bratra: žehnej mu bohatě dary svého svatého Ducha.
Podpírej ho a veď svojí mocnou rukou, aby skrze jeho svědectví bylo oslaveno tvé jméno uprostřed tohoto světa. Dej, aby tak v jednotě Ducha a víry
rostla tvoje církev, dokud nepřijdeš. Amen.
Nebo: Nebeský Otče, ze všech národů a míst povoláváš svoji církev a
shromažďuješ svůj lid, který vyznává jméno Ježíše Krista a nese jeho jméno.
Prosíme tě za tohoto bratra: Dej mu odvahu a trpělivost. Bohatě mu žehnej
dary Ducha svatého, aby jeho služba slovem i skutkem byla svědectvím o
tvém vykoupení a smíření světa. Amen.
Nebo: Všemohoucí Bože, Pane všech lidí, tvoje láska nezná hranic a
překonává všechna rozdělení. Poslal jsi svého Syna Ježíše Krista, abys v jeho
oběti a vzkříšení usmířil všechny lidi a shromáždil je do svého království.
Prosíme tě: Bohatě obdař tohoto bratra mocí svého svatého Ducha, aby skrze
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jeho službu rostlo v tomto světě porozumění, smíření a láska. Dej, aby tak
rostla tvoje církev jako místo milosrdenství a slitování, naděje a svobody, aby
ti v poslední den spolu s námi mnozí mohli vzdát chválu. Amen.
Promulgace a poslání
Milý bratře, v poslušnosti poslání, které církev dostala od svého Pána,
vysíláme tě do služby faráře mládeže / studentského faráře / misijního pracovníka ve jménu Boha Otce a Syna a Ducha svatého.
Pán praví: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil
jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo. Amen. (J 15,16a)
Alternativa:
Kristus říká: „Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Amen
(J 20,21)
Píseň
(například: 419, 420, 422, 425, 426, 432, 672, 674, 675, 678)
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