
Pozvání ke stolu
O Večeři Páně trochu jinak

 



Ježíš
a společné
jídlo

Jedl s hříšníky
Jedl s nepřáteli
Zval se k lidem na jídlo
Krmil hladové
Přijímal nezvané hosty
Odpočíval u jídla
Rozloučil se u jídla
Jedl s učedníky po svém
vzkříšení



PŘÍLEŽITOST POZVÁNÍPŘIPOMÍNKA

Večeře Páně



Připomínka
Lukáš 22, 14-20



Když pak nadešla ta chvíle,
posadil se s apoštoly za stůl.
Tehdy jim řekl: „Toužebně
jsem si přál jíst s vámi
tohoto beránka předtím,
než budu trpět. Říkám vám,
že už ho neokusím, dokud
nedojde naplnění v Božím
království.“

Připomínka
Lukáš 22, 14-20



Připomínka

Uchopil kalich, vzdal díky a
řekl: „Vezměte jej a rozdělte
se spolu. Říkám vám, že už
neokusím plod vinné révy,
dokud nepřijde Boží
království.“ 

Lukáš 22, 14-20



Připomínka

Vzal chléb, vzdal díky, lámal
a dal jim ho se slovy: „To je
mé tělo, které se dává za vás.
To čiňte na mou památku.“
Právě tak vzal po večeři
kalich se slovy: „Tento kalich
je nová smlouva v mé krvi,
která se prolévá za vás.“

Lukáš 22, 14-20



VĚŘÍM ODŘÍKÁMVYZNÁVÁM

Večeře Páně



Příležitost
1.Korintským 11, 27-29



Příležitost

Kdo by tedy jedl tento chléb
a pil Pánův kalich nehodným
způsobem, takový se proviní
proti Pánově tělu a krvi. 
Ať každý sám sebe prověří,
než bude jíst z toho chleba a
pít z toho kalichu. Kdo totiž jí
a pije, aniž by si uvědomoval,
že jde o Pánovo tělo, takový
jí a pije své vlastní odsouzení.

1.Korintským 11, 27-29



TOUŽÍMODPOUŠTÍM

Večeře Páně



Každý dáváme
kousek Krista



Pozvání

Pojďte ke mně, všichni
upracovaní a obtěžkaní,
a já vám dám odpočinout.
Vezměte na sebe mé jho a
učte se ode mě, neboť jsem
mírný a pokorný v srdci, a
vaše duše najdou odpočinutí.
Mé jho je totiž příjemné a mé
břemeno lehké.

Matouš 12, 28 – 30 



Pozvání
Zjevení 19, 6 -9



Pozvání

Tehdy jsem uslyšel hlas
jakoby velikého zástupu,
jako zvuk mnohých vod a
jako zvuk silných hromů:
 „Haleluja!  Pán Bůh
Všemohoucí se ujal
kralování! Radujme se,
jásejme a vzdejme mu slávu,
 neboť nadešla svatba
Beránkova!

Zjevení 19, 6 -9



Pozvání

 Jeho manželka se
připravila, a bylo jí dáno,
aby si oblékla zářivě čistý
kment.“
 (A ten kment jsou
spravedlivé činy svatých.)
Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze
těm, kteří jsou pozváni k
Beránkově svatební večeři.“ 

Zjevení 19, 6 -9



Pane, přijď!


