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Úvodník: Krok za krokem
Lidský život je úzce spjat
s chozením. Abychom se někam
dostali, potřebujeme se naučit
chodit. Abychom chodili, musíme
se rozhodnout činit kroky. Chůze je
tedy podmíněna našimi kroky. A
obdobně to funguje i v našem
duchovním životě a službě.
Chceme-li růst a naučit se Bohu
sloužit, musíme být ochotni v těchto oblastech nejenom stát, ale
chodit. Bible v této oblasti nestojí
opodál, ale aktivně určuje jasná
pravidla a směr. Prorok Jeremjáš
říká: Choďte jenom po té cestě,
kterou vám přikáži, aby se vám
vedlo dobře (7,23). Obdobně hovoří
i prorok Ezekiel: Já jsem Hospodin,

Obsah

váš Bůh. Podle mých ustanovení choďte, má nařízení
zachovávejte a plňte je (20,19).
Na naší křesťanské cestě nebo ve
službě se můžeme lehce unavit a
dokonce to i vzdát, zvláště když
přijdou těžkosti a problémy. To platí
i o službě do které nás Bůh volá.
Právě v těchto chvílích je důležité si
připomenout, že následující krok je
základem pro ten další. Je potřeba
vytrvat, nevzdávat se, hledat pomoc u Hospodina a nebát se
pokračovat. Proto zaměř zrak na
svůj další krok, když je pro tebe
těžké pozvednout hlavu a vidět cíl.

Roman Vretonko
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O CO VLASTNĚ JDE ?
„Neboť na vás žárlím Boží žárlivostí; Zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás
jako čistou pannu představil Kristu.“ (2 Korintským 11,2)
Proč Bůh stvořil člověka? Proč poslal
svého Syna, Ježíše Krista, na svět? Proč
Ho nechal za nás trpět na kříži, když jsme
se mu ztratili tím, že jsme začali žít v
hříchu?
Jan píše, že „Bůh je láska“ (I J 4,16). On
nás skutečně miluje. Dosaď si tam: “Bůh
mě skutečně miluje“. Má k nám, k tobě i ke
mně, vroucí vztah! Chce tě! Chce nás! Proto šel až tak daleko. Až na kříž. Ztratili jsme
se Mu a On nás touží získat zpět. Touží po
opětování své lásky. Touží po hlubokém
osobním vztahu s tebou, se mnou, s
každým člověkem. Opětuješ Bohu Jeho
lásku? Máš s Ním hluboký osobní vztah?
Je On pro tebe víc než všechno a všichni?
Patříš Mu celý, i se vším, co máš a co jsi?
A jestli ano, řekl jsi Mu to? Vstoupil jsi s Ním
do smlouvy skrze lítost nad svými hříchy a
skrze křest ponořením? A jestli ano, jsi do

NĚJ stále zamilovaný? Trávíš s NÍM čas?
Žiješ pro NĚJ?
Těmito otázkami se snažím vypodobnit, o
co Bohu vlastně jde. Apoštol Pavel byl v
srdci s Bohem zajedno. Tou osobou, pro
kterou chtěl Korintské získat a získával a
získal, je Ježíš Kristus, náš Pán a náš Bůh.
Jestli tento vztah k Ježíši máš, prohlubuj
ho! Jestli jsi usnul, probuď se! Jestli jsi do
něj ještě nevstoupil, vstup!
To vám přeji do tohoto nového roku. To je
to hlavní, o co Bohu jde zde na Zemi. Vše
ostatní je druhořadé.
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Rozhovor s Annette a Robertem Louwsma
- Kdy jste se rozhodli se přestěhovat do České republiky?
Robert: Bylo to v roce 2000.
Annette: Po třech letech hledání
vhodného místa v severní části
Čech - Krkonoších, jsme to vzdali, ale pak Bůh otevřel dveře
jinde. Bůh pro nás vybral Staré
Hobzí. Když jsme uviděli místo
v Janovském údolí, hned jsme
věděli, že je to to pravé místo.
A tak jsme v roce 2002 koupili
kemp ve Starém Hobzí.

- Byli jste zapojeni ve službě v
církvi od samého počátku?
A: Pojetí služby je něco, co je
hluboce zakořeněno v našich
srdcích. Není to jen něco dělat, je
to celé naše bytí, které slouží
Pánu. Služba je něco, čím
člověk žije.

- V jaké službě jste momentálně zapojeni?
• páteční kluby pro děti školního věku ve St. Hobzí.
• Klub pro maminky s dětmi ve
středy ve St. Hobzí.
- Co bylo vašim hlavním cílem?
R: Otevřít kemp pro holandské • Skupinka ve středu ve Slavonicích
návštěvníky.
A: Po první sezóně jsme se • Vedení stanice (Robert)
rozhodli, že jej budeme provozo- • Celé léto je pro nás služba
holandkým návštěvníkům, kteří
vat jako křesťanský kemp.
přijedou do kempu.
- Jak jste se spojili s místní církvi?
R: Na konci první sezóny jsme - Chtěli byste povzbudit další, aby
společně s rodiči od Annette šli se zapojili do služby?
na večeři do Dačic do restaurace A: Toužíme po tom, aby životy
“U Malínků”. Rodiče byli smutní, nás všech svědčily o Kristu, který
že odjíždějí. Najednou jsme us- v nás žije.
lyšeli křesťanské písně, a tak Všichni bychom měli žít více pro
Robert odešel a hledal, odkud druhé než jen sami pro sebe. Měli
přicházejí tyto známé písně. A bychom nejen přijímat, ale také
zmizel. Viděl otevřené okno dávat. Jako věřící bychom se
Mirkova domu (tehdy jsme ho neměli zaměřovat pouze na sebe,
ještě neznali), a tak zazvonil, a své problémy a potřeby, ale měli
když se dveře otevřely, zjistil, že je bychom se zaměřit na to, co bytam shromáždění církve kde bylo chom mohli dát druhým lidem.
tehdy spousta mladých lidí. AnPtala se Rut V.
nette se s maminkou také připojily, a rodiče byli nakonec šťastní,
že jsme našli křesťanskou “rodinu” v cizí zemi.
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O nás:
ROBERT & ANNETTE
& ALICIA
& VITA-ELORA
& NIKEYLA
LOUWSMA

✴ V roce 2002 se se přestěhovali do Česka.
✴ Annette je velmi zručná a
kreativní. Robert je velmi
prakticky zaměřen, a tak se
velmi dobře doplňují.
✴ Mají tři dcery. V roce 2005 se
jim narodila první dcera Alicia. Poté Vita-Elora (r. 2008).
A nejmladší Nikeyla se narodila v roce 2014.
✴ Před několika lety dal Bůh
do srdce Annette břemeno
za Česko a tento lid. Robert
sdílí stejnou touhu sloužil
lidem, kteří neznají Krista.
✴ Jsou velmi přátelští, pohostinní a požehnáním pro
náš sbor.
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DOPISY Z VĚZENÍ
Proč žiji?…
Každý z nás žije svůj život se
všemi pozitivními i negativními vlivy a situacemi, jejichž
řešení má dopad na posun v
našem životě do dalších a
dalších etap, až jednou
dospějeme do bodu, kdy v
nás začnou hlodat otázky
typu “Jaký je smysl mého
života?”, “Proč jsem na tomto světě?” a jiné podobné.
Myslím, že každý si alespoň
jednou takovou otázku
položí, smutné ale je, že ne
každý na ní hledá odpověď.
Já jsem si otázku “Proč žiji?”
položil nespočetněkrát, ale
tak jako mnozí jiní jsem jejímu
zodpovězení nevěnoval moc
velkou pozornost. Sám sebe
jsem obelhával výmluvou, že
nemám čas. To byla má nejčastější výmluva na všechno.
Neměl jsem čas hledat si
práci. Neměl jsem čas na
rodinu. V podstatě jsem

neměl čas na to, na co jsem
čas mít nechtěl. Když se na
to dívám takhle zpětně, zaráží
mne, že na drogy, alkohol,
krádeže atd. jsem měl času
dost. Takto strávený čas mne
ale dostal za mříže, kde má
člověk času opravdu spoustu. Najednou už jsem se
nemohl vymlouvat a ani jsem
nechtěl. Po dlouhé době
jsem byl střízlivý a měl jsem
tendenci dát svůj život nějakým způsobem alespoň
trochu do pořádku.
Jak už víte, mé uvěznění začalo vazbou, která trvala devět měsíců. Když je má
člověk strávit v prostoru čtyři
krát dva a půl metru, je to
hrozně moc dlouhá doba. Z
cely se dostanete jenom
málokrát za týden a to na
dobu nezbytně nutnou, při
tom vás vždy hlídají nejméně
dva strážní. Ze zákona máte
nárok na dvě sprchy týdně,
trvající každá deset minut, a
na hodinu a půl dlouhou vycházku v betonové krychli o
rozloze dvaceti metrů čtverečních s pletivem místo
stropu, abyste alespoň jednou za den mohli vidět nebe,
a když máte štěstí, spatříte i
ptáka letícího po obloze.
Myslím, že člověk, který tuto
situaci nezažil, ji nedokáže
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patřičně ocenit. Všechno je
totiž šedé, betonové a kovové a vzhledem k tomu, že jste
zavřeni v kriminále a stále
ještě nevíte, kdy to skončí,
neboť na soud teprve čekáte.
Celé prostředí tak na vás
dýchá studenou depresí,
která zpočátku velice ovlivňuje vaši psychiku. Ze zákona
máte také nárok na každodenní tříhodinovou návštěvu
televize, jenomže je tolik
vězňů, že se na ní dostanete
tak dvakrát do týdne, když
máte štěstí, tak i třikrát.
Takže jsem najednou měl
spoustu času. Když mi tedy
přišla odpověď na omluvný
dopis od ženy, kterou velmi
rád tituluji náhradní maminkou, měl jsem čas nejen na
pře-mýšlení, ale hlavně na to,
abych si začal klást důležité
otázky a hledat na ně odpovědi. V dopise bylo
povzbuzení a ujištění, že je se
mnou Bůh, že mne má rád a
že i se mnou má plán, když
budu chtít. A přesně v té
době jsem si znovu položil
tuto otázku: “Proč žiji?”. Tentokrát jsem ale na tuto otázku
začal hledat odpověď, tentokrát jsem už měl dost času
a myslím si, že jsem ho
využil, jak nejlépe jsem mohl.
Po výměně pár dalších dopiSTRANA 4
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sů nejen s náhradní maminkou, mi přijel na návštěvu do
věznice Roman - redaktor
tohoto zpravodaje - s dalšími
třemi členy dačického a
slavonického sboru a přivezli
mi mimo jiné tolik očekávanou Bibli. Nevím proč, ale
měl jsem tenkrát neuhasitelný
pocit, že odpověď na mou
otázku naleznu právě v ní. A
tak jsem začal číst Boží Slovo, které ve mne už po pár
větách vyvolalo pro mě již
dávno zapomenuté pocity.
Jednak to byla obrovská radost proudící snad celým
mým tělem a probouzející mé
údy k životu, tím myslím, že
jsem doslova skákal radostí.
Dále však nekonečné ujištění,
že je všechno v pořádku, že
to, co se děje, je přesně to,
co se dít má, a že všechno
vede k dobrému. Toto ujištění
bylo v tuto chvíli pro mne

velice osvobozující. Je to
trochu paradox. “Nacpaný” s
dalšími dvěma lidmi v malé
cele jsem se cítil najednou
svobodný tak jako nikdy v
životě. S vidinou několikaletého trestu jsem skákal
radostí a navzdory všeobecně očekávané náladě jsem se
usmíval, v ruce jsem držel
Bibli, v žilách pociťoval život a
všechno bylo po velmi dlouhé
době fajn. Následující týden
jsem celé dny strávil čtením
Bible a hltal jsem každé její
slovo. Nejdůležitější na tom
všem bylo, že jsem si začal
budovat vztah s Bohem.
Kromě čtení Písma jsem se
začal modlit a zanedlouho mi
z ničeho nic vyvstala na mysli
odpověď na mou otázku
“Proč žiji?”, a je nádherné, jak
je to jednoduché. Odpověď
na tuto otázku je pro
každého, kdo se ptá. Žiji pro-
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to, abych se stal Božím
dítětem, abych měl obecenství s naším nebeským
Otcem, abych žil kvalitní život
v Jeho jménu, abych hledal
Boží království nejen ve svém
srdci, ale abych naplnil Boží
plán podle Jeho vůle. Jak
krásné poslání. Jak důležité
poznání.
Nyní už má můj život smysl,
nyní už vím, proč žiji. Když
jsem poté otevřel Bibli a začal
číst, Hospodin ke mne
poprvé naprosto jasně promluvil verši z Izaiáše 12,2: Hle,
Bůh mě zachránil - doufám a
už se nebojím. Má síla je a
píseň je jen Hospodin, to On
se stal mým spasením.
… a můj život se měnil.

pokračování opět příště.
Váš bratr v Kristu, Martin

Něco z činnosti: Náboženství
V prosinci jsme měli, jako každým rokem u příležitosti narozenin Pána Ježíše, možnost navštívit
s kroužkem Náboženství, který už 10 let funguje při ZŠ Slavonice, Dům pro seniory v Dačicích.
Vezla jsem s sebou 5 dětí a Vojtu, který se zrovna vrátil z cesty po Americe. Měli jsme
připravené vánoční pásmo – krátkou hru o tom, jak se Ježíš chystal sestoupit s nebe, aby se
narodil jako dítě v Betlémě a k tomu ještě pár evangelizačních písniček. Babičky a dědové se
vždy těší na zpestření svého volného času a my máme příležitost jim znovu připomínat to, že je
má Pán Bůh stále rád, že i pro ně se Ježíš narodil a že s nimi jejich víra neumírá, protože jsou
tu ti mladší, kteří nesou evangelium dál.
Vždycky jsme zde přijati s radostí a vděčností, což je nám největší odměnou.
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Svědectví: A ještě něco potěšujícího přímo ze školy
Hned první den školy po vánočních prázdninách se ke mně rozběhla
Adélka – čtrnáctiletá zrakově handicapovaná žákyně, objala mě a na celou
ředitelnu jásala: „Paní učitelko, od pátku můžu chodit na Náboženství!“
Abyste se mohli radovat stejně jako já, tak se jedná o dívku, která si už
léta přeje chodit na Náboženství, ale rodiče byli zásadně proti. Hlavně
tatínek. Jezdil pro Adélku někdy hodně brzy, aby nemohla být ani na
chválách. Doma spolu měli rozhovory o víře a často došlo i k prudkému střetu, kdy tatínek
Adélce říkal, že to všechno je hloupost. A najednou takový obrat. Tak si říkám, že už to asi začíná. Začali jsme se více modlit a už je tu první ovoce.
Dana Zichová

Potřeba Bohu děkovat
V 1Te 5,18 je psáno:
"Za všech okolností
děkujte, neboť to je
vůle Boží v Kristu
Ježíši pro vás."
Když se podívám okolo sebe a poslouchám,
o čem si lidé mezi sebou povídají a co řeší,
udivuje mě obrovské množství stížností,
obav, životních omylů a strastí. Říkám si,
kolik lidiček z těch mnoha Bohu vůbec
poděkovalo? Je opravdu úžasné, že existuje někdo, kdo nás má rád, ať už jsme
jacíkoliv a vždy má pro nás svou náruč
otevřenou a čeká, až k Němu přijdeme,
naslouchá nám, pomáhá a chrání. Myslím
si, že si přece Bůh zaslouží, abychom Mu
děkovali za vše, co pro nás dělá.
Není od některých z nás hezké, že si na Něj
vzpomeneme a obrátíme se k Němu s
prosbou, jen když se nám zrovna nedaří, je
nám zle nebo potřebujeme pomoc a
čekáme, že okamžitě přiběhne na naše za-

volání a vše za nás vyřeší. Takové chování
mi přijde jako falešné a pokrytecké…
Nemůžeme se potom divit, že se častokrát
neděje nic.
Měli bychom se zastavit a popřemýšlet nad
tím, co v životě máme, co se nám podařilo,
v čem jsme uspěli a poděkovat za to Bohu
a být Mu vděční.
Je smutné, že bereme takové úžasné věci,
jako je zdraví, jídlo, oblečení, střecha nad
hlavou, naši blízcí a vše krásné okolo nás,
za samozřejmé.
Mnoho lidí takové štěstí nemá, a přece jsou
daleko více vděční i za to málo, co mají, a
jsou schopni děkovat i za maličkosti. Nedivme se, že Bůh takové lidi vyslyší a
poskytne jim, co potřebují, a nenechá je v
nesnázích, i když to tak občas zpočátku
nevypadá. Vše co máme, máme pouze
skrze našeho Pána a Jemu bychom nikdy
neměli přestat děkovat, že za nás dal svůj
život…
Ivana Štorková
STRANA 6
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Představujeme: Sborová knihovna
Dýka a kříž (v originále anglicky The
Cross and the Switchblade), je životním
příběhem Davida
Wilkersona. Autorem
je sám David Wilkerson ve spolupráci
s Johnem a Elizabeth
Sherillovými. Kniha,
vydaná nakladatelstvím Křesťanský život, byla napsána podle událostí, které se
staly v polovině dvacátého století. Popisuje příběh autora, který
se rozhodl přinést poselství kříže do světa,
ve kterém se řeší problémy dýkou. David
Wilkerson přišel do New Yorku, aby sloužil
pouličním gangsterům a narkomanům. Tato
kniha popisuje počátky jeho služby, na jejímž konci stojí nejenom Times Square
Church, ale také organizace Teen Challenge, která přináší zvěst o Kristu drogově
závislým a dětem z ulice po celém světě.

Peníze až na druhém místě: Cesta
ke skutečné finanční svobodě.
Autory jsou Mark Lloydbottom a Howard Dayton. Mnoho lidí má problémy související s financemi, například dluhy, ubíjející zaměstnání
nebo příliš malé úspory. Na základě nedávno
provedeného průzkumu bylo zjištěno, že k více
než polovině rozvodů dochází v důsledku finančních tlaků na domácnost. Dusivý materialismus okrádá lidi o duchovní elán.
V knize Peníze až na druhém místě se dozvíte,
že Bible nám o penězích říká velmi mnoho. Ve
více než 2300 verších popisuje vše, co potřebujete vědět o tom, jak nakládat s penězi. V
Bibli lze tedy najít detailní plán, jak spravovat
své finance.
Kniha Peníze až na
druhém místě je nejen
praktická, ale díky ní
také zjistíte, jak velký
vliv na vaše hospodaření s penězi má váš
vztah s Bohem. (Recenze převzata z navrat.cz)

zpracovala Rut V.

! ! ! Oznámení pro členy sboru ! ! !
V neděli 7.2. proběhne první členské shromáždění členů Apoštolské církve Brno, stanice
Dačice—Slavonice. Členové budou obeznámeni s finančním hospodařením za uplynulý rok a
vyhlídkou pro tento rok. Také budou představeny chystané změny a možnosti zapojení se misijně. Bude zde prostor pro dotazy a připomínky.
Členské shromáždění bude následovat hned po ukončení zkráceného shromáždění.
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Zpravodaj APOŠTOLSKÉ CÍRKVE DAČICE - SLAVONICE

ÚNOR

2016

Pravidelná setkání:
neděle
neděle
pondělí
úterý
středa

9:30
16:00
18:00
17:30
18:00

- Spolkový dům, Slavonice
- Palackého náměstí 39, Dačice
- Beta kurz, Slavonice (více info u Romana)
- Skupinka u Romana a Rut, Dačice
- Skupinka u Dany, Slavonice

Rozpis služeb
DAČICE

SLAVONICE

Datum

Kázání

Vedení

Úklid

Besídka

Kázání

Vedení

7.2.

Roman

Vojta

Adam

Dana

Vojta

Roman

14.2.

Mirek

Adam

Rut

Jeska

Roman

Adam

21.2.

Adam

Roman

Dana

Rut

Vojta

Adam

28.2.

Roman

Robert

Vojta

Annette

Roman

Vojta

29.12.2015 se narodila Jasmin Landovská
Gratulujeme rodičům a přejeme celé rodině Boží
požehnání při výchově svých ratolestí.

Narozeniny v únoru slaví
12.2.

27.2.

Adélka Švecová

Petruška Landovská

22.2.

28.2.

Martin Řimnáč

Růža Mazurová

Redaktor: Roman Vretonko
Jazyková korektura: Lenka Turčinková
Grafická úprava: Rut Vretonko
Příspěvky posílejte nejpozději do 15. dne v měsící na e-mail: acdacice@seznam.cz
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