Vyslání (instalace) ordinovaného pracovníka
k činnosti v diakonii či nemocnici
A. Vysvětlení
Ustanovení (vyslání) se děje ve shromáždění sboru, seniorátu či synodu, který pracovníka vysílá. Předpokládáme, že se bude jednat o zvláštní
bohoslužebné shromáždění.

B. Pořad bohoslužby
Pozdrav
Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a Pána Ježíše Krista.
(Ř 1,7b)
Introit
A. Hlahol Hospodinu, celá země! Radostně služ Hospodinu! Vstupte
před jeho tvář s plesem! Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami
sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. (Ž 100,1-3)
B. Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít
vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. (Ž 34,2n)
C. Chval, duše má, Hospodina! Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně. Hospodin otvírá oči slepým,
Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy. (Ž 146,1.7-9a)
Píseň
A. Pánu všichni prozpěvujte (EZ 100)
B. Chci Pána slaviti (EZ 167)
C. Chval, má duše, Hospodina (EZ 146)
Modlitba
Hospodine, náš nebeský Otče, ty jsi věrný a stálý a neopouštíš dílo,
které jsi započal. Opětovně nám dáváš slyšet slovo evangelia, probouzíš v
lidských srdcích víru a získáváš nové a nové následovníky Ježíše Krista.
Vzdáváme ti za to chválu se vší tvou církví po celém světě. Děkujeme také za
Ducha svatého, za jeho dary a za jeho ovoce. Můžeme tě tak vyznávat mezi
lidmi nejrůznějšími způsoby.
Povoláváš nás k činorodému životu, ale mnohdy mezi námi vidíš
nerozhodnost, neochotu a vzdor. Hledíš do srdce každého člověka, a proto
před tebou nemůžeme nic zakrýt. Prosíme tě, odpusť nám. Vytrhni nás z netečnosti a probouzej nás k životu.

Mluv k nám i v tento den, kdy vysíláme svého bratra do služby těm, kdo ji
potřebují. Osvěcuj nás svým Duchem a požehnej nám. Amen.
Čtení Písma svatého
J 13,4-5.12-17
Lv 19,9-15
Dt 14,28n
Př 14,21n.29nn
Jr 7,3-7
Dovětek po čtení Písma: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. (Ž 23,1-3)
Píseň
Věříme v Boha jednoho (EZ 153)
Kázání
Ř 12,4nn
1K 12,4nn
Jk 5,13
1Pe 4,10n
Modlitba po kázání
Pane Ježíši Kriste, ty jsi světlo světa. Neopouštíš osamělé, opuštěné a
zapomenuté. Prosíme, přinášej lidem pomoc i skrze naši službu. Amen.
Píseň
Snažujme se ve všem právě (EZ 477)
Oslovení
Úkolem církve není pouze kázat a učit, ale také se starat o lidi nemocné, staré a osamělé, o lidi v rozmanitých těžkostech. Dnes jsme se shromáždili ve jménu Pána Ježíše Krista, hlavy církve, abychom bratra N.N. vyslali do práce v diakonii / nemocnici.
Bratr N.N. již byl dne DD.MM.RRRR ordinován ke službě Slova a svátostí.
V ordinačním slibu vyznal, že
(1) povolání ke službě Slova a svátostí přijímá od samého Boha, Otce Ježíše Krista,
(2) chce se podřizovat Božímu slovu,
(3) chce evangelium nejen veřejně kázat, ale zvěstovat je rovněž pastoračně, katecheticky a misijně,
(4) bude usilovat o to, aby sbor stále plněji žil z Boží milosti,
(5) bude usilovat o obnovení jednoty Kristova lidu,
(6) bude spolu s presbytery dbát, aby sbor byl duchovním domovem, kde
vládne důvěra,
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(7) bude zachovávat v tajnosti, co mu bylo důvěrně svěřeno, a
(8) bude Pána Ježíše Krista následovat svou službou i životem a přijímat i
napomenutí bratří a sester, aby evangelium nebylo zneváženo.
Tento závazek připomínáme nyní, když jej vysíláme k práci v diakonii / v
nemocnici. Tato práce vyžaduje (viz povolací listinu):
(Následuje stručný výčet hlavních bodů, který charakterizuje danou službu,
např.:)
(1) pozornost těm, kdo nově přišli a kdo se navrátili z jiného zařízení
(2) zvláštní péči osobám upoutaným na lůžko
(3) spolupráci s vedením a zaměstnanci a zájem i o jejich rodinné zázemí
(4) respekt k přesvědčení druhých a kolegialitu vůči spolupracovníkům jiných vyznání
(5) ochotu k plnočasovému nasazení
(6) spojení s místním sborem
(7) vlastní duchovní vzdělávání
Přijetí závazku (slib)
(a) Bratře N.N., táži se vás, zda prostřednictvím tohoto sboru (seniorátu, církve) přijímáte Kristovo pověření k pastýřské službě v diakonii / v
nemocnici? Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano, přijímám.
Odpověď: Ano, přijímám
(b) Chcete tento úkol plnit podle Božího slova s vědomím, že tak má
být oslaven náš Pán Ježíš Kristus? Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano, chci.
Odpověď: Ano, chci
Odpověď shromáždění
Bratři a sestry, slyšeli jste závazek bratra N.N. Chcete se za něj modlit
a v této práci ho podepírat? Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano, chceme.
Odpověď: Ano, chceme
Promulgace a poslání (ustanovovaný poklekne)
Ježíš Kristus 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.
(J 15,16)
Nechť ti Pán žehná.
Nechť žehná tvé službě při všech, kteří ti jsou svěřeni.
Amen.
Modlitba
Pane Ježíši Kriste, tys přišel sloužit, přijal jsi lidskou chudobu a ponížil ses až na kříž, abys zachránil člověka. Prosíme tě za tohoto bratra. Dávej
mu svého Ducha, lásku, sílu a moudrost, trpělivost a ochotu k dílu, které mu
ukládáš. Dej, ať tuto práci koná s radostí. Nám pak ukazuj, jak ho při tomto
nesnadném úkolu podepírat.
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Píseň
Pane, v tebe doufá stádce (EZ 430)
Pozdravy
Přímluvná modlitba
Modlitba Páně
Poslání
I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli
svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.
(1Pe 2,5)
Požehnání
Nebeským požehnáním nechť vás zahrne Bůh Otec, Syn a Duch
svatý, jediný Bůh od věků až na věky. Amen.
Píseň
Tvé požehnání, dobrý Otče (EZ 489)
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