Ordinační ritus LCMS
Jakmile nadejde čas ordinace, ordinovaný O: předstoupí před oltář. Předsedající
(P), stojící před oltářem, říká:
P: Ve jménu Otce, a + Syna a Ducha svatého.
S: Amen.
Předsedající se obrátí ke shromáždění (S):
P: Milovaní v Pánu, N.N. byl povolán Pánem Církve k úřadu posvátné služby
Slova a svátostí. Na tuto službu se pečlivě připravoval studiem a modlitbou. Podstoupil zkoušku a byl shledán připraveným převzít tuto posvátnou zodpovědnost a,
z vedení sv. Ducha, je povoláván podle v církvi obvyklého řádu k službě typ služby
v jméno místa. Podle apoštolské praxe je nyní předkstaven aby byl ordinován a
posvěcen k tomuto úřadu ustanovenému Bohem.
Kandidát poklekne. Předsedající zpívá nebo říká:
P: Přijď Duchu svatý, naplň . . . (antifona Veni sancte spiritus, reple . . .).
Zpívá se hymnus Veni Creator Spiritus. Přisluhující duchovní mohou zpívat
první verš, následováni shromážděním po zbytek písně. Pozdravy a modlitby jsou
zpívány nebo říkány. Místo nich se mohou zpívat nebo říkat litanie.
P: Pán s vámi
S: I s tebou
P: Modleme se:
Pane Bože, nebeský Otče, skrze požehnané světlo svého Slova jsi nás přivedl
k poznání svého Syna. Pokorně tě žádáme, abys nás naplnil milostí svého svatého
Ducha abychom vždy kráčeli ve světle Tvé pravdy a s radostí a pevnou důvěrou
v Krista našeho Spasitele obdrželi život věčný. Skrze Ježíše Krista, Tvého Syna,
našeho Pána, který žije a vládne s Tebou a Duchem svatým jako jeden Bůh, nyní i
navždy.
nebo
Bože, vyučoval jsi kdysi srdce svého věrného lidu sesíláním světla svého svatého
Ducha. Dej i nám dnes téhož Ducha, abychom správně rozuměli všem věcem a stále
se radovali v jeho svatém utěšování. Skrze Ježíše Krista, Tvého Syna, našeho Pána,
který žije a vládne s Tebou a Duchem svatým jako jeden Bůh, nyní i navždy.
S: Amen.

Ustanovení úřadu posvátné služby
Shromáždění se posadí, zatímco duchovní a ordinand zůstanou stát. Předsedající se
obrátí ke kandidátovi a říká:
P: Slyš co praví Písmo svaté ohledně ustanovení úřadu posvátné služby.

1

Přislugující duchovní čtou jednu nebo více částí Písma svatého z každého z následujících oddílů:
Ježíš řekl učedníkům: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem
národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po
všecky dny až do skonání tohoto věku.ÿ (Matouš 28:18-20)
Ježíš řekl učedníkům: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.
Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je
neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.ÿ (Jan 20:21-23)

Zodpovědnost posvátné služby
P: Slyš co praví Písmo ohledně zodpovědnosti posvátné služby.
Čte se jeden nebo více z následujících oddílů:
J 21:15-17; Lk 24:46-47; 1 Kor 11:23-25; 1 Tim 4:14-16; 1 Kor 4:1-2; 2 Kor 3:4-5;
2 Kor 5:17-2;1 2 Tim 4:1-5; 1 Tim 3:1-7; Ef 4:11-12; Sk 20:28; 1 Pe 5:2-4

Síla a zaslíbení v úřadu posvátné služby
P: Slyš co praví Písmo svaté ohledně síly a zaslíbení, kterou dává Bůh těm, kdo
jsou v úřadu posvátné služby.
Čte se jeden nebo více z následujících oddílů:
Mt 5:13-16; 2 Kor 10:17-18; 2 Tim 3:14-17

Vyznání a slib ordinovaného
Předsedající osloví kandidáta:
P: Milý bratře v Kristu, kéž Bůh dá, abys přijal a podržel tato slova ve svém
srdci a byl jimi posilován ve své práci.
V přítomnosti tohoto shromáždění a před naším Pánem Ježíšem Kristem, kterému budeš skládat účty nyní i v poslední den, se tě ptám:
Přijímáš, že tě Bůh povolal skrze svoji církev k službě Slovem a svátostmi?
O: Přijímám.
P: Věříš a vyznáváš, že kánonické knihy Starého a Nového zákona jsou inspirovaným slovem Božím a neomylným pravidlem víry a života?
O: Věřím a vyznávám, že kánonická Písma jsou inspirovaným slovem Božím a
neomylným pravidlem víry a života.
P: Věříš a vyznáváš, že tři ekumenická vyznání víry, jmenovitě Apoštolské, Nicejské a Atanasiovo vyznání víry jsou věrným svědectvím Písma svatého? Odmítáš
všechny bludy, které zavrhují?
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O: Věřím a vyznávám tato tři vyznání, protože jsou v souladu s Písmem svatým.
Odmítám také všechny bludy, které zavrhují.
P: Vyznáváš nezměněné Augsburské vyznání jako pravý výklad Písma svatého
a správné představení učení evangelické lutherské církve? Vyzníváš také že spisy
obsažené v Knize svornosti z r. 1580 jsou v souladu s touto biblickou vírou?
O: Ano, přijímám tato vyznání za svá, protože jsou v souladu se slovem Božím.
P: Slibuješ, že budeš vykonávat povinnosti svého úřadu v souladu s těmito
vyznáními, aby bylo všechno tvé kázání a vyučování a vysluhování svátostí v souladu
s Písmem svatým a těmito vyznáními?
O: Ano, slibuji s pomocí Boží.
P: Chceš věrně vyučovat mladé i staré v hlavních článcích křesťanského učení,
chceš odpouštět těm kdo se kají, a slibuješ že nikdy nevyzradíš co ti bude svěřeno?
Chceš věrně sloužit nemocným a umírajícím, chceš ukazovat církvi vytrvalou a
pohotovou službu zakotvenou v evangeliu? Chceš napomínat a povzbozovat lidi
k živé důvěře v Krista a ke svatému životu?
O: Ano, chci s pomocí Boží.
P: A nakonec, chceš ctít a zdobit tento úřad posvátné služby svatým životem?
Chceš být pečlivý ve studiu Písma svatého a vyznání víry? Chceš být vytrvalý
v modlitbách za ty, kdo budou v tvé pastýřské péči?
O: Chci, kéž mi Bůh pomůže silou a milostí svého svatého Ducha.

Vzkládání rukou
Kandidát poklekne. Předsedající položí obě ruce přímo na hlavu kandidáta a říká:
P: Ježíš řekl: „Pokoj vám. Jako otec posílá mne, tak i já posílám vás. Přijměte
Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte,
tomu odpuštěny nejsou.ÿ
Předsedající pokračuje jasnými a zřetelnými slovy:
P: N.N., ustanovuji a posvěcuji tě k úřadu posvátné služby Slovem a svátostmi
v jediné, svaté, všeobecné a apoštolské křesťanské církvi, ve jménu Otce i Syna i
Ducha svatého.
S: Amen.
P: Kéž Pán Ježíš Kristus na tebe vylije svého svatého Ducha pro tuto službu a
práci, abys věrně zvěstoval evangelium a vysluhoval svátosti. Amen.
Přisluhující pastoři každý postupně položí obě ruce na hlavu ordinovaného s vhodným požehnáním nebo citací z Božího slova. Přisluhující pastoři spolu s předsedajícím mohou společně položit ruce na nově ordinovaného zatímco se shromáždění
modlí Modlitbu Páně:
S: Otče náš . . . navěky. Amen.
Nově ordinovaný vstane a je oblečen štolou, případně může být oblečen ornátem.
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Otázka na shromáždění
Předsedající a nově ordinovaný se obrátí tváří ke shromáždění. Předsedající říká:
P: Písmo praví: „Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože
oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne
s nářkem; to by vám nebylo na prospěchÿ. (Žd 13:17). Chcete, milí věřící, na základě veřejného vyznání Církve a na místě celé Církve, přijmout N.N. jako vyslance
Kristova a služebníka Slovem a svátostmi? Je-li tomu tak, odpovězte: Chceme.
S: Chceme.
Shromáždění povstane. Duchovní a nově ordinovaný mohou pokleknout. Předsedající se modlí:
P: Věčný, milosrdný Bože, promluvil jsi skrze svého milovaného Syna, který řekl
že žeň je sice hojná, ale dělníků málo, a že máme žádat Tebe, Pána žně, abys poslal
dělníky na svoji vinici. Slyš nyní naši modlitbu za toho, kdo byl dnes ordinován a
posvěcen, aby byl tvým služebníkem v Církvi. Posiluj jej mocně aby na sebe vzal
Slovo pravdy a věrně vysluhoval Tvé svaté svátosti.
Pane Ježíši Kriste, náš věčný Velekněže, vydal jsi svůj vlastní život, aby byl
svatou a dokonalou obětí pro nás a pro naši spásu. Dej mu srdce horlivé pro tvůj
lid a odvahu vést, těšit, povzbuzovat a sloužit Tvé církvi s vlídností a moudrostí.
Naplň jej svou láskou, aby ve tvém jménu jako pastýř hledal bloudící a podpíral
slabé. Kéž se jeho srdce nikdy neunavuje ve službě Tvému stádci.
Duchu svatý, posiluj a udržuj jej ve Slovu pravdy a života a podpírej ho v každém
čase těžkostí a nouze. Učiň jeho práci plodnou a, když den práce skončí, dej mu vejít
do radosti v tvé přítomnosti, aby se všemi svatými obdržel podíl na věčné spáse.
A tobě, Bože Otče, Synu a Duchu svatý, buď všechna sláva a čest, nyní i na
věky.
S: Amen.

Závěr ordinace
Předsedající propustí a požehná nově ordinovaného.
P: Jdi tedy, a buď pastýřem stáda Dobrého Pastýře. Hlásej slovo Boží a vysluhuj
svaté svátosti, modli se za všechny věřící, poučuj, střez a veď stádo všude tam, kam
tě Duch svatý pošle. Nedělej to pro světský zisk ale s velkou radostí, protože jsi
nebyl povolán k panství nýbrž ke službě. A až se Nejvyšší Pastýř zjeví, obdržíš
korunu slávy, která ti nikdy nebude odňata.
Všemohoucí a milosrdný Bůh Otec, Syn a Duch svatý ať ti požehná a zachová
tě v dobrém.
S: Amen.
Zazpívá se píseň k Duchu svatému. Bohoslužby pokračují Modlitbou církve, kterou
vede nově instalovaný pastor. Nově ordinovaný předsedá slavení eucharistie.
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