WORKSHOP DOVEDNOSTÍ

PŘIJÍMAT KRISTA PŘI VEČEŘI PÁNĚ
Hlavní TEZE:
Kristova poslední pozemská velikonoční večeře, Večeře Páně, byla z mnoha důvodů velmi důležitá událost. Byla důležitá
obecně pro Izraelce, protože si v tyto svátky připomínali vyjití z otroctví Egypta a cestu ke svobodě (svátky Pesach). Důležitá byla
i pro Ježíše, neboť si uvědomoval zradu a zapření od nejbližších (Mk 14,27-31 či J 13,21-26), uvědomoval si blízkou trýznivou
popravu (Mt 20,18-19). Uvědomoval si také, že jde o mnohem víc, než o hrůzu umírání a smrti (J 12,23-27), totiž že jde o
nespravedlivou křivdu na něm spáchanou (spravedlivý za nespravedlivé – Mt 27,1-4) a zároveň o naplnění proroctví (Iz 53).
Věděl, že bude kvůli hříchům lidí proklet a zavržen od Boha (Ga 3,13 či Iz 53,3-5) a ztratí Boží blízkost (Mt 27,46). Věděl také, že
nastane nejvýznamnější událost lidských dějin – jeho fyzické vzkříšení z mrtvých (Mt 20,18-20 či Lk 24,1-9). I apoštolové vnímali,
že jde o mimořádnou událost (Mk 14,12-17). Už od Ježíše slyšeli, že bez jeho smrti a vzkříšení by Duch svatý na učedníky
nesestoupil (J 16,5-7).Že jeho smrt a vzkříšení je zaslíbením, že slabost a smrt nebude mít poslední slovo (2.Kor 13,4), že s ním
budou slavit svatbu Beránkovu (Mt 26,29) atd. Zdaleka tak nešlo jen o společné sváteční stolování před Ježíšovo tušenou
popravou. Ježíš při této večeři pronesl zvláštní slova a řekl při ní, že ustanovuje tzv. „novou smlouvu“, která se týká tří oblastí:
1) Kristus za nás jednou provždy ZAPLATIL VÝKUPNOU CENU, kterou jsme nejsme schopni kvůli našim vinám a hříchům nijak
odčinit, splatit ani vyrovnat. Velikost, hrůza a tíha hříchů je tak obrovská, že jediná možnost vykoupení z nich je oběť za vinu lidí
– doslova šlo o smíření skrze Ježíšovo tělo, které se za nás lámalo na kříži, a jeho krev, která za nás byla prolita (Lk 22,19-20).
2) Přijímání jeho těla krve je ZNAMENÍ ZÁRUKY PRO NÁŠ VĚČNÝ ŽIVOT (J 6,47-57).
3) ZNAMENÍ JEDNOTY s Bohem i s jeho dětmi – bratry a sestrami ve víře (Lk 22,17-30). A to i s těmi, kteří za svou víru v Krista
trpí (třeba v rodině či v práci) nebo jsou vysloveně pronásledováni (na mnoha místech světa). Tato jednota pak není pouhým
symbolem, liturgickým aktem či vyznáním víry, ale má jít o skutečný, bytostný postoj každého Kristova služebníka (J 13,1-15).
V naší Církvi bez hranic si uvědomujeme, že jde o vážný akt, a chceme k němu přistupovat s respektem a úctou.
Uvědomujeme si, že nechápeme všechny rozměry, které Večeře Páně má, a zůstává pro nás do určité míry tajemstvím. Proto se
také vyhýbáme všem krajnostem, které jsou podle nás dokladem duchovní nepokory před Božím tajemstvím či projevem
vzájemné neúcty. V CBH nemáme přesně určenou formu chleba (kvašený/nekvašený) ani vína (alkoholické/nealkoholické,
červené/bílé, protože si uvědomujeme, že příliš mnoho křesťanů právě na těchto vnějších podobách ustrne a vytrácí se podstata
věci a duchovní smysl společného přijímání poslední večeře. U nás přijímají Večeři Páně jen pokřtění lidé (což ale není v Bibli
explicitně takto podmíněno). Většinou se shodujeme, že nám při samotné Večeři Páně nepřísluší u druhých lidí hodnotit hodnost
či nehodnost přijímat večeři (Ježíš sdílel poslední večeři se zlodějem a zrádcem nebo 2.Pt 2,12-14). Rozumíme i tomu, že starší
naší církve mohou někomu dočasně zakázat z morálních důvodů přístup k Večeři Páně. Bereme vážně především naše vlastní
zkoumání sebe sama, abychom Večeři Páně nepřijímali nehodně a k vlastnímu odsouzení, ale k užitku.

Z Bible jsme se o účasti při Večeři Páně naučili především toto: (okruhy ke společné práci):

VEČEŘE PÁNĚ byla ZÁKLADNÍ SOUČÁSTÍ SPOLEČNÉ BOHOSLUŽBY – Sk 2,42
K rozboru:

- První učedníci praktikovali čtyři věci charakteristické pro sdílenou víru v Krista. Jaké to jsou?
- Proč myslíš, že byly pro učedníky důležité právě tyto věci/prvky?
- Co podle tebe každá z těchto věcí reprezentuje a přináší nám dnes?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

PŘI VEČEŘI PÁNĚ MÁME MÍT OHLED JEDEN NA DRUHÉHO – 1.Kor 10,14-24
K rozhovoru:

- (v. 14-21) Co podle textu znamená, že nemůžeme mít účast při stolu Páně i stolu démonů?
- (v. 22-24) Na co klade Pavel důraz?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

VÝZNAM USTANOVENÍ JE DUCHOVNÍ, ALE S PRATICKÝMI DŮSLEDKY – 1.Kor 11,23-31
K rozhovoru:

- (v. 20-28) Jaký důraz klade Pavel v pohanském prostředí Korintu na formu užívaných „živlů“ (chleba a vína)?
- (v. 20-25) Na co se Pavel velmi soustředí při popisu setkání věřících okolo stolu Páně?
- (v. 26) Co (kdo) je obsahem a smyslem samotné Večeře Páně?
- (v. 27-31) Co má člověk při Večeři Páně u sebe zkoumat a rozsuzovat?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

JÍST KRISTOVO TĚLO A PÍT JEHO KREV ZNAMENÁ MÍT ŽIVOT - ŽIVOT VĚČNÝ – J 6,51-58
K rozhovoru:

- (v. 51) Židé nebyli kanibalové. Proč Ježíš volí slova, která jim zněla jako výzva ke kanibalismu?
- (v. 53-55) Proč má křesťan přijímat chléb a víno, tělo a krev Páně?
- (v. 56-57) Jak spolu souvisí Večeře Páně, Boží přítomnost a život v Boží moci?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

VEČEŘE PÁNĚ ODKAZUJE KE KRISTOVĚ PŘÍCHODU A KRÁLOVSTVÍ – Mk 14,25 (1.Kor 11,26)
K rozhovoru:

- (Mk 14,25) Kdy by měl Ježíš znovu pít víno? Proč to říká?
- (1.Kor 11,26) Proč si máme při Večeři Páně připomínat smrt Páně až do Kristova návratu?
- V židovské kultuře spolu kralování, společné stolování a hostiny nerozdílně souvisely. Má to pro nás
dnes nějaký význam? Jaký?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

ÚČAST NA skutečné VEČEŘI PÁNĚ VYLUČUJE jakékoli NAŠE ZÁSLUHY – Žd 10,10-25
K rozhovoru:

- (v. 10-12) Proč máš odpovědět na svá selhání vírou v Kristovu oběť a nikoli svou snahou o čisté svědomí?
- (v. 14-20) Co se stalo a co se děje, když spoléháme na Boží milost a nikoli naši spravedlnost a zbožnost?
- (v. 22-25) Máme se držet nejen před Večeři Páně několika věcí. Které to jsou? (v textu jich je zmíněno 10!!)

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

Doporučení:
Některým z nás velmi pomohla knížka Dana Drápala Večeře Páně (KMS, Praha 2012), kterou doporučujeme.

KONTROLNÍ OTÁZKY KE SPLNĚNÍ CÍLE TÉTO LEKCE:
- Dokážeš vysvětlit, proč by se věřící člověk měl účastnit Večeře Páně? Co je nezbytným základem ?
- Co z toho všeho, co jsme tu probírali, považuješ pro sebe osobně za nejpřínosnější k tvému užitku z Večeře Páně?
- Zkus vyjmenovat tři věci z této lekce, které jsou pro tebe nové?
- Proč má Večeře Páně svůj nejen duchovní, ale i hluboký sociální význam?

