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Úvodník: Vykazatelnost
Nedávno jsem při svém ranním
ztišení četl velice zajímavý
příběh, který v tomto ztišení
vyprávěl jeden indický muž,
jménem Victor Jayakaran. Tento příběh mne osobně nejen
povzbudil, ale také jsem si
znovu uvědomil, co mohu ve
svém životě a službě Bohu
udělat s časem a talenty, které
mi Bůh dal. Tento starý a
známý příběh vypráví o
mladém muži, který právě
dokončil školu managementu a
uviděl jiného mládence, který

seděl pod stromem a snil. Čerstvý absolvent vysoké školy se
zeptal mládence, proč není ve
škole a nestuduje? Mládenec
mu na to odpověděl: „A co potom?“ Když mu na to absolvent
odpoví, že by poté mohl
úspěšně dokončit školu, mládenec se ho pohotově zeptá:
„A co potom?“ Absolvent mu
odpoví, že může jít na vysokou
školu a obdržet diplom. Když
mu mládenec mu položí stejnou otázku, absolvent mu
řekne, že pak může získat prá-
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ci, dále postupovat v práci na vyšší pozice
až dosáhne nejvyššího postu a pak jít do
důchodu jako bohatý muž. Mládenec se
podívá na absolventa a zeptá se ho: „A co
potom?“ Absolvent mu odpoví, že si pak
může koupit dům na pláži a pak si vzít dovolenou a posadit se pod strom a jen tak
snít. Mládenec mu na to řekne: „To je právě
to, co teď dělám.“ Je pochopitelné, že
mladý absolvent managementu po této
odpovědi vypadal naprosto vykolejený.
Po přečtení tohoto příběhu jsem si uvědomil, že to s námi křesťany vypadá
podobně jako s tímto mladým mužem,
který zůstal u snění. S radostí se mnoho lidí
rozhodne jít za Ježíšem, vydají mu svůj život a pak čekají a sní, jako onen mladý muž
pod stromem a přitom si mnozí křesťané
neuvědomují, že si chce Bůh použít dary a
talenty, které Bůh do těchto lidí vložil, … a
to je mnohokrát stojí vykonat tvrdou práci.
Velice mi to připomíná příběh z Matoušova
evangelia 25. kapitoly, který vypráví o
člověku, který svěřil svůj majetek svým
otrokům.
Ve svém životě jsem měl velice krátké období, kdy jsem se jako mládenec častokrát
nudil a nevěděl jsem co dělat. V té době mi
nezbylo nic jiného, než snít a snít. Díky
Bohu toto období netrvalo dlouho, a když
jsem pochopil pravý smysl života s Kristem
a uvědomil jsem si, že je mi výsadou být
součástí Božího království a být nástrojem
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v Božích rukou, můj život dostal tzv. “drive”,
neboli nadšení Bohu sloužit a jít za hranice
lidských sil. Pravdou je, že je mnoho věcí,
které můžeme dělat, ale jen některé mají
věčnou hodnotu. A tady si uvědomuji
důležitost nasměrování v osobním životě,
rodině a službě Bohu. Je na čase si položit
otázku: „Mám jasný smysl života“? „Vím,
pro co žiji?“ „Mám jasný cíl ve svém osobním životě, manželství, rodině, práci, službě
Bohu?“ „Opravdu může Bůh použít veškerá
obdarování v mém životě?“ „Jsem mu
v každé oblasti vydán?“ „Jsem ochoten
něco praktického pro své sny udělat?“
Je na čase se zastavit, položit si tyto otázky
a s upřímným srdcem si na ně odpovědět.
Přitom mějme na paměti verše z 2. Tesalonickým 5,23-24 a Židům 13,20-21:
A sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí
a celého vašeho ducha i duši i tělo kéž
zachová bez poskvrny až k příchodu
našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten,
kdo vás povolává; on to také učiní…. A
Bůh pokoje, který vyvedl z mrtvých
velkého pastýře ovcí pro krev věčné smlouvy, našeho Pána Ježíše, ať vás
zdokonalí ve všem dobrém k vykonání
jeho vůle, čině v nás to, co je před ním
příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď
sláva na věky věků. Amen
Roman V.
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Letter from Rwanda

Dopis ze Rwandy

Hi, Greetings. Yes, I was received a support
from you. Sorry I did not answer you soon
because I was not have where I was a
computer and internet connection for
communication. Friend a support received
in Rwandan francs are 505573 approximately equal of 600$ or US dollars. I was in
Evangelism with my wife and children. This
support of Christians poor members are
very highly important in that difficult time of
famine. Thank you also thank you for your
good support to us. Thank you for your all
ideas to us for food distribution to the poor
Christians and my family to be supported
by you.Now we organize prayer of thanks
giving to the Lord Jesus Christ, You Vojta
and church of Czech Republic, from your
hands God sent us the food through your
Good heart of Love and you was comforting the poor in this hard days of famine and
poverty. This pray will take place on 2th
February, 2017. On February 3, 2017, we
will send you all information about your
support and photos of those supported.
Our purpose is to spread Kingdom of God
for no believers not only in town also in villages where there are many poor it reason
why some time we left MBAZI to another
area for evangelism after we return at home
Mbazi parish.

Ahoj, obdržel jsem vaši pomoc. Omlouvám se, že jsem nenapsal dříve, protože
jsem měl problémy s internetem. Pomoc, kterou jsme od vás obdrželi činí
505 573 rwandských franků, což se přibližně rovná 600 dolarů. (Přesně 615
dolarů) Byl jsem spolu s manželkou na
evangelizaci. Tato pomoc chudým
křesťanům je velice důležitá v těžkých
časech hladu. Děkujeme za vaši dobrou
pomoc. Děkujeme za vaše nápady s
nákupem jídla chudým křesťanům a také
za vaši pomoc mojí rodině. Teď organizujeme modlitby díků Ježíši Kristu,
Vám a vaší církvi v České republice.
Vašima rukama nám Bůh poslal jídlo a
díky vašemu dobrému srdci a lásce jste
povzbudili chudé v těchto těžkých dnech
hladu a chudoby. Tyto modlitby se budou konat 2. února 2017. A 3. února
vám pošleme všechny informace vaší
pomoci a fotky těch, kterým byla pomoc
poskytnuta. Naším cílem je šířit Boží
království nevěřícím, nejen z našeho
města, ale i ve vesnicích, kde je spousta
chudých. Proto někdy opouštíme Mbazi
a chodíme kázat evangelium do jiných
oblastí.

STRANA 3

Zpravodaj APOŠTOLSKÉ CÍRKVE DAČICE - SLAVONICE

Now where we go for evangelism are call
Kabadaha area of many highly mountain
and there are many no believers.Many
people does not born again in water and
Holy Spirit. From Mbazi parish to that area
it's two hours and twenty minutes. Continue to pray for us and we also continue to
pray for you. Thank you, greet JESKA AND
JOSHUA. We will continue to be in contact
by e-mailing.
Your pastor Ndagijimana Rafiki.
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Teď plánujeme jít kázat evangelium do
oblasti Kabadaha, kde je spousta
vysokých hor a mnoho nevěřících. Hodně lidí není znovuzrozených, ani
pokřtěných ve vodě, ani v Duchu
svatém. Je to od nás vzdálené dvě
hodiny a dvacet minut jízdy. Prosím,
nepřestávejte se za nás modlit. My se
také budeme stále modlit za vás. Děkujeme. Pozdravuj Jesku a Joshuu.
Zůstaname v kontaktu přes email.
Váš pastor Ndagijimana Rafiki
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Svědectví: Povzbuzení k šíření lásky a obětování vlastního času
Před cca 7 lety, jsem se rozhodla „adoptovat“ dítě v Africe, město Koffele. Zapojila
jsem se do projektu, který zaštiťuje Nehemia. Malý Zelalem, tak získal finanční
prostředky na základní životní potřeby. Pro
mě, a to se nepovažuji za bohatou, je
500Kč „směšná částka“ ve srovnání s tím,
co to znamená pro jeho život.
Nicméně to není to, o čem se chci s vámi

sdílet. Před cca 3 lety, mě oslovili rodiče
Matýska Kociána, kteří žijí ve stejné čtvrti
jako já. V Brně-Černovicích. Požádali mě o
finanční pomoc, ideálně pravidelnou, protože jsou na finanční pomoci druhých
závislí. Předpokládám, že všichni tuto
kauzu znáte. Jedná se o chlapce, který šel
ve 3 letech na banální operaci mandlí, a
díky pochybení pooperační péče došlo ke
komplikacím, které vyústily v trvalé následky. Posledních 5 let je Matýsek v kómatu.
(více informací najdete na webu http://promateje.cz/)

První moje reakce na pomoc byla, není
problém. Když můžu posílat měsíčně
500Kč Zelalemovi, určitě můžu pomoct
stejnou částkou i Matýskovi. Nicméně jsem
vnímala, že ode mě chce Bůh víc. Poukázal
mi na to, jak snadné je zadat trvalý příkaz a
„zapomenout“. A má pravdu. Pokud bych
se nepodívala na svůj účet, část bych zapomněla na to, že pomáhám těmto dvěma
chlapcům.
Ano, zpočátku jsem měla odhodlání, že se
budu denně modlit, postit se atd., ale
přiznávám, že nejsme tak důsledná jak
bych si přála a ano je to k mému zahanbení. Současně mě ale Bůh dal sílu nabídnout rodině Matěje, že za ním budu
docházet pravidelně každý týden a číst mu
knížku. Předem jsem je informovala o tom,
že jsem aktivním členem Apoštolské
církve, že knihy, které budu číst jsou
křesťanské. Maminka neprotestovala a i
přes „divné“ pohledy pečovatelek, jsem se
začala. První návštěvy byly hodně těžké,
vzpomínám si, že když jsem došla k pasáži,
kde se mluvilo o Ježíši, nemohla jsem najednou číst. Měla jsem útoky a chtělo se mi
to vzdát. Nyní po skoro 3 letech každotýdenního čtení, se na konci každého setkání
modlím za Matěje, jeho rodinu a pečovatelku, která má ten den službu. Sice se
nikdo z rodiny neobrátil k Bohu, ale vidím,
jak Bůh s nimi jedná. Na Matýskovi vidím
fyzické změny.
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Začaly mu růst zuby, což pro mě bylo
obrovským darem, protože když vidíte to
dětské tělíčko bez pohybu a změn, je to
těžké. Ráda bych vás tímto povzbudila ke
službě, která se často skrývá tam, kde bychom ji vůbec nečekali. Bůh nám dává finanční prostředky, stará se o vše co potřebujeme, ale také nás vyzývá k tomu, abychom šířili Jeho lásku! Buďte ke svému
okolí laskavý, nabídněte jim svoji pomoc,
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protože nikdo z nás kromě Pána neví, kdy
a jak si naše činy zužitkuje.
Jsem Bohu vděčná za to, že mě do této
rodiny přivedl. Nepopírám, že bych ráda
viděla jeho úplné uzdravení, ale raduji se i
z těch malých a významných krůčků, které
Bůh koná.
Bůh Vám Žehnej
Veronika Ivakina, AC Brno

Desátky a dary můžete zaslat i bankovním převodem
na č. účtu: 2600 438 582 / 2010
V případě pravidelných příspěvků použijte jako variabilní symbol datum narození
ve tvaru den, měsíc, rok (např. 020985). Pro účelový dar uveďte do zprávy pro příjemce své jméno a účel, což poslouží pro pozdější získání potvrzení o celkové výši
daru při vašem uplatnění slevy na daních. (Např. Misie Rwanda nebo Misie Chona)
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Sborová knihovna: časopisy
Stejně jako v loňském roce, i letos jsme
pro vás předplatili časopisy, které stojí
za to číst.
Jde o Život víry a Život v Kristu.
Časopis Život víry je jediný český
mezidenominační křesťanský
měsíčník. Mezi několik tisíc jeho
čtenářů patří členové naprosté většiny
církví a společenství působících v celé
České a Slovenské republice. Již od
roku 1990, kdy začal vycházet, chce
být pojítkem mezi znovuzrozenými
křestany v našich zemích a přinášet
jim povzbuzení, zvyšovat informovanost a rozšiřovat perspektivu.
Život v Kristu je měsíčník, který vydává Apoštolská církev a který je
určen pro široké spektrum čtenářů.
Své si zde najdou čtenáři jakéhokoliv
věku, teologové i čtenáři, kteří se s
křesťanstvím teprve seznamují.
Převzato s www stránek časopisů.
Rut V.

STRANA 7

Zpravodaj APOŠTOLSKÉ CÍRKVE DAČICE - SLAVONICE

ÚNOR

2017

Pravidelná setkání
neděle
neděle
pondělí
úterý
středa
sobota

10:00
16:00
18:00
15:30
18:00
18:00

- Spolkový dům, Slavonice
- Palackého náměstí 39, Dačice
- Beta kurz, Slavonice (zodp. osoba: Roman)
- Modlitby, Dačice; u Marvánových
- Skupinka, Slavonice/Mutišov (zodp. osoby: Adam & Robert)
- Modlitby, Slavonice; u Trčků

Rozpis služeb
DAČICE

SLAVONICE

Datum

Kázání

Vedení

Úklid

Kázání

5.2.

Mirek

Vojta

Vojta

Kevin

12.2.

Vojta

Mirek

Rut

Adam

19.2.

Roman

Vojta

Dana

Robert

26.2.

Roman

Mirek

Vojta

Jeska

Úklidové skupiny:
Dana (Michal)
Rut (Roman)

Vojta (Jeska, Šárka)

Narozeniny
v únoru slaví
12.2.
Adélka Švecová

27.2.

22.2.

28.2.

Martin Řimnáč

Růža Korbelová

Petruška Landovská

Žanda Kotlárová

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