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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Pověření do služby 
Tématu pověřování do služby jsme se dotkli na posledním setkání ohledně dalšího 
směřování sboru. Bylo poznat, že je to téma pro mnohé důležité, a proto mi dovolte k 
této otázce několik poznámek. 

Každé pověření má vždy dvě stránky – je zde ten, kdo pověřuje, a ten, kdo pověření 
přijímá. Na straně toho, kdo pověření přijímá, najdeme velkou šířku sborových služeb – 
od služby dětem, maminkám, mládeži, zodpovědnost za sborové finance nebo návštěvy 
nemocných, přes službu starších, diákonů nebo kazatele sboru. Žádný z nich by neměl do 
takové služby vstupovat pouze na základě svého (častokrát jen subjektivního) 
rozhodování, ale do této služby by měl být vyslán. Jako křesťané nežijeme náš duchovní 
život sami, ale ve společenství se svými bratřími a sestrami, a proto bychom se měli 
naučit přijímat jejich korekce, doporučení a v neposlední řadě společně hledat pověření a 
duchovní dary pro službu. 

O takovém pověření v baptistických sborech většinou rozhoduje sborové shromáždění – 
není to však jen otázka nějakého hlasování, ale jde o rozhodování, ve kterém společně 
hledáme Boží vůli pro naše společenství, přijímáme závazek modlitby za ty, které 
pověřujeme k určité službě a zároveň přijímáme jejich autoritu v této oblasti. 

Sborové společenství může tuto zodpovědnost v některých případech předat těm, kdo 
danou službu vedou (např. vedoucí služby maminkám si vybírá své spolupracovnice), je 
však na zvážení, v které oblasti je to vhodné, a kde nikoliv. Společné pověření a vyslání 
do služby je pro mnohé důležitý moment, o který bychom je mohli připravit tím, že jejich 
službu budeme vidět jako nepodstatnou a nedůležitou. 

Písmo nás učí, že každá část těla je stejně důležitá a i když máme častokrát tendenci 
rozdělovat služby a obdarování na méně a více důležité, všechny dohromady tvoří jeden 
celek: 1. Korintským 12: 14 – 20: 

Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha: „Protože nejsem ruka, 
nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho: „Protože 
nejsem oko, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo 
nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale 



Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen 
jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. 

V katolické církvi i mnoha protestantských společenstvích jsou určité úkony oddělené 
jako svátostní. Takovou svátost (např. křest nebo Večeři Páně) může vykonávat pouze 
určený služebník, jehož pověření (ordinace) se uskutečnila tím správným způsobem. Bez 
něj je samotný úkon častokrát neplatný. 

Ne tak je tomu u baptistů – ten kdo pověřuje, je společenství, které chápeme jako 
Kristovu církev. A tato církev má moc i zodpovědnost za to, jakým způsobem budou 
služby rozděleny.  

Nečekejme proto na nějaké zázračné vkládání rukou, předávání moci nebo jiné úkony. 
Hledejme společně jako Bohem proměněné společenství jeho dětí, které se ptají, kdo má 
vzít na sebe jaký úkol. 

A pokud nevíte, jaký je ten váš úkol, dovolím si těchto několik doporučení: 

- Ptejte se ostatních – často sami nevidíte svá obdarování nebo slabosti. 

- Zkoušejte různé služby – hledejte, co vám dělá radost a v čem zažíváte Boží požehnání. 
Kristovo jho je lehké (překlad B21 dokonce říká, že „Jeho jho je příjemné a břemeno 
lehké). 

- Jak vnímáme my svoji službu? 

- Nebojte se říct ne – pokud poznáte, že nějaká služba je nad vaše síly. Pán Bůh má 
připravené služby i lidi, kteří k sobě patří. 

- Nebojte se začínat maličkostmi, které vidíte kolem sebe jako potřebné. Tím, že si 
všímáte potřeb okolo sebe, častokrát ukazuje na to, že je můžete naplnit. 

- Ve svém životě se měníte a rostete – službu, pro kterou se rozhodujete nyní, nemusíte 
dělat do konce života. 

- Modlete se rozpoznání vašich darů i vašeho místa ve službě. Ve svém životě jsem 
mnohokrát poznal, že na tuto modlitbu odpovídá Pán Bůh právě prostřednictvím mých 
bratrů a sester. 

Jan Jackanič ml. 

Tajemství sederové slavnosti 
Sederová slavnost zahajuje sváteční dny pesachu. Každý pokrm má přitom jasný 
symbolický význam (až na ten afikoman). 

Pesachové svátky začínají sederovým večerem, sváteční večeří, při níž jednotlivé pokrmy 
a jednání připomínají vyjití Židů z Egypta. Slaná voda připomíná slzy, prolévané otroky, 
ostrý křen utrpení lidu v Egyptě, hnědá kaše z ořechů a jablek připomíná bláto, z něhož 
Židé vyráběli cihly, a kosti symbolizují obětovaného beránka. Hlavní význam mají 
macesy, nekvašené ploché chleby. Chvatný odchod z Egypta nedovolil, aby těsto na 
chléb vykynulo. 



Při sederové večeři leží na svátečním stole tři macesy, položené na sebe. Současný 
pořádek, liturgie zvaný hagada předpisuje, aby po určitých obřadech otec rodiny vyňal 
ten prostřední maces, rozlomil jej a větší část někde tajně v místnosti schoval. Pak 
slavnost s vyprávěním a symbolickým jednáním pokračuje, až nakonec se přistoupí 
k vlastní večeři. Po jídle se ta ukrytá část macesu, zvaná afikoman, hledá, a když se 
najde, otec ji rozláme, rozdělí mezi všecky u stolu, a ti ji snědí. Ten, kdo afikoman našel, 
dostane za 50 dní o letnicích zvláštní dárek. 

Záhada 

Zeptáte-li se věřících Židů, proč jsou ty macesy tři, většinou vám odpovědí, že znamenají 
tři praotce: Abrahama, Izáka a Jákoba. Nebo že představují tři vrstvy lidu: kněze, levijce 
a obyčejný lid. Proč se však ten prostřední láme, zůstává záhadou. 

Mesiášští Židé vykládají ty tři macesy jako Boží Trojici: Bůh-Otec. Bůh-Syn a Bůh-
Duch svatý. Prostřední maces pak symbolizuje Božího Syna, Pána Ježíše, který na kříži 
zemřel, byl uložen do hrobu a třetího dne z hrobu vstal. Že dnešní macesy vypadají tak, 
jak vypadají, propíchané a s drobnými čarami, vykládají jako Jeho probodané ruce a 
nohy a čárky značí zbičované tělo Pána Ježíše. Nechal se za nás probodnout a Jeho 
ranami jsme uzdraveni (Iz 53:5). Mohli bychom myslet, že je to fantazírování. Jedno je 
však jisté: v židovské tradici neexistuje jednotný výklad, co afikoman znamená. Slovo 
„afikoman“ se nevyskytuje ani ve Staré ani v Nové smlouvě. Poprvé je najdeme v mišně, 
což je sbírka rabínských výkladů, které se začaly zapisovat od třetího století. Většina 
rabínů je zajedno v tom, že slovo afikoman pochází z řečtiny. Po staletí dominoval 
výklad „dezert“ nebo „oslavná píseň“. Až pak v roce 1966 židovský vědec David Daube, 
došel k závěru, že „afikoman“ znamená „ten přicházející“ a že se vztahuje na Mesiáše. 
Podle názoru Daubeho to byla ta prostřední část macesu, kterou po večeři Pán Ježíš 
rozděloval Svým učedníkům, když ustanovil památku na Své utrpení. Podle Daubeho 
navazoval Pán Ježíš na starou tradici, když říkal: „To je Mé tělo za vás vydané“, protože 
tato tradice viděla v prostředním macesu přicházejícího Mesiáše. Daube se domnívá, že 
tento tradiční význam afikomanu se v židovství vytratil, nebo byl záměrně potlačen. 
Důvodem může být, že Pán Ježíš a pak Jeho učedníci tuto tradici zachovávali. Při Večeři 
Páně se chléb bere jako symbol těla Kristova. Důvod, proč Židé tuto tradici opustili, 
může být v tom, aby se od křesťanů vyhranili. Avšak i v křesťanství se židovské kořeny 
potlačují. Namnoze se vůbec neví, že Večeře Páně a její ustanovení, byla malou součástí 
slavnostní sederové večeře na počátku pesachových svátků. Tím se však nijak 
nevysvětluje, kdy a jak se do sederové večeře dostala tradice afikomanu. 

Ten Přicházející ve Večeři Páně 

Až dodnes patří k tradiční sederové večeři očekávání přicházejícího Mesiáše. Tak se 
například drží jedno volné místo pro Eliáše a nezavírají se úplně dveře. Eliáš má přijít a 
probouzet Izrael i ostatní národy, aby lidé očekávali Mesiáše. Když končí večeře, posílají 
se děti k domovním dveřím, aby vyhlížely Eliáše. Toto napjaté očekávání Mesiáše bylo 
zřejmě v době Pána Ježíše velmi rozšířené zejména mezi Esejci a jejich přívrženci. 
Tehdy se k tomu pojila naděje, že Mesiáš osvobodí Svůj lid od římského jha. 

Co dnes slaví křesťané jako Večeři Páně, byla malá část sederové slavnosti. Pán Ježíš 
vzal ten nalezený afikoman, který byl už před tím zlomený a rozdal jej učedníkům. 



Připomínáme si přitom zlomené tělo Pána Ježíše pro nás. Ten chléb nám však obecně 
připomíná Mesiáše, který už přišel a brzy se zase vrátí ve veliké moci a slávě. Během 
sederové večeře se pijí čtyři kalichy vína: kalich zasvěcení, kalich soudu, kalich 
vykoupení a kalich velebení. Při třetím kalichu, kalichu vykoupení prohlásil Pán Ježíš 
víno jako symbol Své krve, kterou vylévá na odpuštění hříchů. V Jeho krvi je Jeho život 
spravedlivý ze Zákona, a tou krví jsme zakryti tou jedinou spravedlností, která platí před 
svatým Bohem. 

Při Večeři Páně se modleme za židovský lid, aby ze starozákonních proroctví poznali 
toho Mesiáše, který již přišel.  

A byl to padesátý den od pesachu, kdy se Církvi dostalo daru Ducha svatého. Jak úžasná 
symbolika v sederové slavnostní večeři! 

Catherine Meerwein, z němčiny Ludmila Hallerová 

Tábor KS Pohoda 
I letos pořádáme letní dětský tábor v Čichořicích v termínu 10. – 17. 8. 2013. Tentokrát 
se proměníme na Indiány. Nahlédneme do způsobu života a zvyků jednotlivých kmenů a 
budeme si také vyprávět o bílých lidech, kteří svoje životy zasvětili zvěstování evangelia. 
Viz pozvánka v minulém Zpravodaji. 

Pravidelně jezdí na tábor kolem 50 dětí, jak z našeho sboru, či jiných církví, tak každý 
rok také asi čtvrtina dětí z nevěřících rodin. Modlete se prosím za to, aby všechny děti 
slyšely Boží hlas a následovaly ho. 

Chtěli bychom Vás poprosit o přímluvné modlitby za celý tým vedoucích, který je 
z převážné většiny z členů našeho sboru nebo z jeho blízkých přátel. I po mnohaletých 
zkušenostech stále potřebujeme Boží moudrost, která by nás vedla v práci s dětmi. 

Pracovníci tábora: 

 Ivan Plevka, Hedvika Plevková, Lenka Boháčková, 

Petr Haller, Jirka Boháček, Honza Ouzký, Ondra Plevka, Tomáš Plevka, 

Jordan Haller, Martin Haller, 

Věra Hallerová, Kajka Počajová, Míša Hallerová, Bára Neoralová, 

Sára Martínková, 

 Kuchařky – Larisa Kotubejová a Mária Čapčíková 

Americký team, který každoročně vede Debbie Hammer z USA. 

Dobré počasí je na táboře vždy výhodou, a i to bychom chtěli svěřovat našemu Pánu do 
rukou. 

Modlete se prosím hlavně za přítomnost našeho Pána a Spasitele a za otevřená srdce dětí 
k naslouchání. 

Za táborový tým děkuje Míša H. 

 



Letní fotbalový tábor Ambassadors 
Místo: Plasy u Plzně, Cena: 3.200,- Kč (při registraci online a platbě do 30. 4.) 

Organizuje občanské sdružení Ambassadors o. s., mezinárodní křesťanská fotbalová 
organizace. 

Registrace a další informace: www.ambassadors.cz, 

732 147 847, jnemecek@ambassadors.cz 

Víkend pro manželské páry 26. - 28. 4. 2013 
v hotelu Skalní mlýn u Blanska. Bližší informace naleznete v příloze. Přihlášky, prosím, 
pošlete nejlépe do 10. DUBNA, abychom mohli provést potvrzení příslušné rezervace 
v hotelu. Pokud to nebudete moci zvládnout v tomto termínu, bude možné se přihlásit i 
později. Jestliže budete chtít vědět něco více, zavolejte nebo napište. Víkend je možno 
nabídnout i nevěřícím přátelům, pokud by o toto téma měli zájem a akceptovali, že 
vycházíme z křesťanských zásad a postojů. Pro ty z vás, ke kterým se pozvání dostalo již 
jinou cestou, snad nebude toto připomenutí na obtíž. S očekáváním Božího požehnání: 

Za tým služby manželským párům Sabina a Marek Žitní 
sabina@zitny.cz, tel. 777 878 940. 

Narozeniny v dubnu 
  6. Michaela Hallerová 
10. Alena Vojířová 
11. Jiří Boháček 
15. Monika Humpálová 

17. Jiří Pohl 
18. Libuše Procházková 
18. Karel Sedláček 
20. Javad Rezai 

23. Věra Tučková 
26. Ján Jackanič 
30. Jana Kubaňová 

Klub maminek - středa 10 - 12h 
S výukou angličtiny. Vede Andrea Brummitt 
Angličtina I - čtvrtek 18 - 19.30 
Gramatika pro mírně pokročilé. Vyučující Sheila Flowers 

Angličtina II - čtvrtek 18 - 19.30 
Konverzace pro pokročilé. Vyučující Greg Brummitt 
 
Andrea a Greg Brummitt i Sheila Flowers pracují pro IMB (International Mission 
Board) a chodí do našeho sboru. 



Klub seniorů - úterý od 15h 
 2. 4.  - Novinky z Izraele s obrázky – L. Hallerová 
 9. 4.  - Film Nedotknutelní – V. Hejl 
16. 4. – Kristus ve starozákonních obětech – M. Ždych 
23. 4. – Křesťanské rodiny – D. Boučková 
30. 4. – Důvěra v nemoci a ztrátě blízkého člověka – Z. Kasalová 

Bohoslužby - neděle 9:30 - 11h 
datum vedení kázání událost Bělá p.B. od 15h 

  7. 4. Ivan Plevka Jiří Boháček  Vladimír Hejl 

14. 4. Vlado Vovkanič Erik Poloha sborové shrom. k SD Erik Poloha + VP 

21. 4. Vladimír Hejl Erik Poloha  Miloš Tresa 

28. 4. Filip Žižka Erik Poloha  Vlado Vovkanič 

Mimořádné akce 
Po 8. 4. 18h Sborová rada 
So 13. 4. 9-14h Jarní úklid modlitebny = společná brigáda 
Ne 14. 4. po bohoslužbách Sborové shromáždění ke SD* 
So 20. 4. *SD = Sjezd delegátů (Cheb) 
19. – 21. 4. Veletrh esoteriky 
3. –   5. 5. Konference sester Ostrava 
Ne 19. 5. od 10h! Letnice spolu s IBC + Společné občerstvení 
Pá 24. 5. Noc kostelů 
7. –   9. 6. Sborový víkend – Šlovice u Rakovníka 
Ne 23. 6. křest, závěr školního roku + Spol. oběd 
10. – 17. 8. Tábor KS Pohoda 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.  
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