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pošli mně

Úvodník: Misie a víra
Hovoříme-li o misii, je zapotřebí
si uvědomit, že s ní jde ruku
v ruce naše víra. Víra je totiž
součástí našeho života s Bohem, protože bez víry však není
možné se mu zalíbit (Hebrejům
11,6). Víra je opravdu klíčová.
Protože se náš Bůh rozhodl
věřit člověku a svěřil mu své
poslání být světlem a solí
v tomto světě a rozhlašovat
mocné skutky Boží, naším
úkolem je na to ve víře
odpovědět. Jaká může být
naše odpověď? Např. že se

Obsah
rozhodneme s Boží pomocí žít
život, který bude oslavovat
našeho Pána a přitom budeme
lidem zvěstovat dobrou zprávu.
Také to může být tím, že se
rozhodneme jít na misijní pole a
zvěstovat dobrou zprávu mezi
národy, kde o Bohu vůbec neslyšeli. Můžeme se rovněž
rozhodnout oddělit část svých
peněz a ve víře tyto peníze
darovat na misii nebo nějaký
misijní projekt.
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Také se můžeme modlit za lidi, kteří jsou na
misii ať už v našem okolí či na konci světa.
Je spousta způsobů, jak být zapojen. Každopádně ve všech uvedených rozhodnutích
a dalších nevyjmenovaných, potřebujeme
víru. Víru, kterou chce Bůh v našich životech vidět.
Ve víře jsme se na setkání vedení stanice
Dačice-Slavonice rozhodli věnovat měsíc
duben právě MISII. Ve víře jsme se rozhodli
pozvat misionářskou rodinu z Německa,
která nám bude sloužit. Ve víře vstupujeme
do třech projektů, které chceme finančně
podporovat. Ve víře očekáváme, že Bůh
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požehná každého, kdo se ve víře zapojí do
výše uvedených projektů, které jsou představeny na dalších stránkách. Ve víře
věříme Bohu, že Bůh bude vést každého,
kdo bude sdílet dobrou zprávu o Ježíši. Ve
víře … chceme následovat Kristův příklad,
nebýt tolik zaměřen na sebe samého a své
vlastní potřeby, ale vidět druhého přednějšího, než sebe sama. V Ježíši Kristu
vidíme, že náš Bůh Otec je misijní Bůh. Jak
na tuto skutečnost ve víře odpovíš?
Roman Vretonko

Nést světlo
Chci být svědkem Tvojí moci, Ježíši.
To, co jsi pro mě vykonal na kříži,
budu hlásat s radostí dál:
Právě Tebe miluje Král!
Neměj strach, Bůh má pro tebe plán.
Do Jeho blízkosti jsi zván.
Neměj strach, však vírou choď.
Překonej ten první schod!
Zkus to, jen se nevzdávej.
Bohu šanci v tomto dej!
A když se cítíš nehodně,
tak to je naprosto v pohodě.
Není to totiž o tobě, ale o Bohu!
Jen s Ním všechno mohu.
Růža Mazurová
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Misie
Nedávno u nás byli Jana a Peter Kozicovi. Pocházejí ze Slovenska, odkud
odešli v devadesátých letech do USA.
Tam uvěřili v Ježíše Krista a když už měli
všechno, včetně dobré práce, auta,
domu, zapojení do sboru, kde sloužili
Pánu, Pán k nim znovu promluvil a
poslal je do Česka. Sbalili si kufry,
všechno tam nechali, včetně už zaopatřených dětí a jeli. Vážím si takových
lidí, jsou mi milí. A ještě důležitější je, že
jsou milí i Bohu. Dali MU všechno. Někteří z takových lidí jezdí do vzdálených
zemí a stojí je to někdy i život. Dnes se
takovým říká misionáři. Možná si řekneš:
„To je hezké, ale pro mne vzdálené. Mě
Bůh k ničemu takovému nevolá. Miluji
Ježíše Krista, ale připadá mi, že mám
jiný úkol“. A o tom bych chtěl teď mluvit.
Chci ti postavit před oči jiný pohled na
misii, než ten dnešní.
Maminka Davida Wilkersona (zakladatele
Teen Challenge ) měla pod matrací „fond
pro povzbuzení“. Nebyly to její desátky.
Byly to peníze, které nějak vyšetřila z
domácnosti. Byly to peníze pro misijní
účely. To však pro ni byl pojem, který
měl jiný rozsah než je dnes obvyklé. Misionářem pro ni byl každý, kdo šířil
evangelium. Třeba mlékař, který využil
svého zaměstnání, aby zvěstoval Ježíše.
A tak se mohlo stát, že takového člověka mohla klidně povzbudit nějakým
darem. Nikdy to však nedělala nahodile,
ale vždy na Boží pokyn.

V Lukášově evangeliu 24,47 je napsáno: ''… a na základě Jeho jména,
(Ježíše Krista), má být všem národům
vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů,
počínaje od Jeruzaléma.“ Slovo „misionář“ v Bibli nenajdete. Zato tam však
najdete, že máme šířit
evangelium.
Někdo blízko, někdo daleko. To záleží na
Božích plánech s námi. Hoříme-li pro
Ježíše, ON nám své plány s námi řekne.
A nakonec – nastává situace, kdy se
pravděpodobně každý z nás může stát
svědkem o Ježíši Kristu i vzdáleným
národům. Nemusíme my za nimi. Oni
jdou sem k nám.. Pravda, oni mají své
plány, světoví vůdci také, ale Bůh také.
Věřím, že si k nám jdou pro evangelium.
A spoléhám na Pána, že nás nenajdou
studené jak psí čumák, ale hořící pro
Ježíše.

Pán ať vám požehná
Mirek Marván
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Misie ve Svaté zemi
Misie, toto slovo ve mne dříve vyvolávalo
hlavně obrázky misionářů prodírajících
se pralesem, kteří zvěstují evangelium v
odlehlých končinách pralesa. Postupně
toto slovo ale srůstá s mým každodenním životem, stává se jeho součástí, kdy
Bůh splétá životní cesty tak, aby mohli
další lidé slyšet o živém Bohu. Povím
vám jeden krátký zážitek z dovolené,
kam jsem se vydal se svou nádhernou
ženou.
V polovině března jsme se s Růženkou
vydali do Izraele, prvotním impulzem
byla výhodná cena letenek a také
samozřejmě touha poznat tuto zemi.
Jedním z míst, kde jsme přespávali, byl
hostel Juha's. Je to hezké místo asi
kilometr od Caesareje. Krátce po příchodu jsme se ve společens-ké místnosti seznámili s Thomasem a Marcosem, se kterými se hned po přivítání
rozvinula zajímavá diskuze, která
následně pokračovala v blízké restauraci. V průběhu těchto hodin jsme mohli
sdílet, co pro nás znamená vztah s Bohem, jak vypadá naše každodenní cesta. Příjemný rozhovor pokračoval do
pozdních nočních hodin. Zasévali jsme a
modlím se, aby Bůh dal vzrůst. Věřím,
že Bůh toto setkání naplánoval. Tento

hostel byl poměrně drahý a protože jedním z našich hlavních kritérií byla dostupná cena, tak bychom si vybrali jiný.
Nicméně nastala chyba v rezervačním
systému a my jsme jej dostali za
třetinovou cenu. Zvláštní požehnání,
které vedlo k několikahodinovému
rozhovoru o Bohu. Toto je pro mne jedna z tváří misie.
Bůh vám žehnej.
Kornel Mazur
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Kázání v měsíci dubnu
3.4.
Kázání: Roman Vretonko
Téma: Připrav Pánovi cestu

9. - 10.4.
SOBOTA:
2 semináře o praktické misii
(možnost osobní služby)
od 15:00 - 18:00
NEDĚLE:
Ryan bude sloužit na shromáždění
ve Slavonicích i v Dačicích

17.4.
Kázání: Rut Vretonko
Téma: Jonášovi potomci (?)

24.4.
Kázání: MirekMarván
Téma: Přetékající hrnec
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Apoštolská církev a pár čísel o ní
Drazí přátelé,

okolo 2000 je dětí (jsou preference křtít děti
a přijímat do církve poté co dovrší 15 let,
jsme součástí Apoštolské církve, jak
kdy děti mají možnost dle zákona svobodu
můžeme vidět i na každé stránce naší IDenvyznání, ač není přímo zakázáno ústavou
tity, ale jak moc vlastně o této církvi víme?
AC křtít i dříve), dále AC počítá přes dva
Proto jsem vyhledal různé informace (zatisíce lidí, kteří jsou přátelé či čekatelé.
měřil jsem se hlavně na čísla, která mám
Celkem za rok 2014 je to 7788 lidí (Statistak rád) a zavzpomínal na to, co sám vím,
tiky za rok 2015 se ke mně ještě žel neabych vám to mohl trochu přiblížit. Příště se
dostaly).
s vámi kouknu rád třeba na historii církve
nebo na to, jak vlastně funguje.
Pravda je taková, že církev neustále roste.
Za posledních 5 let bývá pokřtěno mezi
„Apoštolská církev (AC) patří mezi evange265 až 512 lidmi (většinou okolo 300 lidí,
likální církve. Z hlediska věrouky a praxe se
kteří se nechají pokřtít). V roce 2000 církev
řadí k tzv. letničnímu hnutí. V rámci celosvěevidovala asi okolo 4277, což je téměř
tového kontextu je možné zařadit počátky
polovina toho, co nyní. Pokud budeme
tohoto hnutí do prvních let dvacátého stopočítat i nadále se stejným růstem, tak se
letí.“ (zdroj: apostolskacirkev.cz) Církev byla
dá říct, že každých 15 let se církev počtem
však oficiálně uznána až dne 25. ledna
zdvojnásobí. Lehký výpočet říká, že v roce
1989, kdy ji ještě tehdy komunistická vláda
2075 bychom evidovali 1% obyvatel České
oficiálně povolila.
republiky (nyní máme asi 0,05% obyvatelJako součást tohoto malého společenství stva České republiky). Jestli je to dobrá inv Dačicích a Slavonicích je těžké vidět za formace nebo ne, nechám na vás. Na
hranice našeho okolí. Málokdo si asi umí druhou stranu ze statistik sčítání lidu vypředstavit, že jsme součástí největší letniční chází, že za posledních více než 25 let (od
denominace na světě, ale pravda je taková, našeho založení) jsme jediná neustále rosže ani v Čechách nejsme sami. K 1. lednu toucí oficiálně uznaná církev v celé republi2016 eviduje Apoštolská církev 51 sborů a ce. Pravda je však taková, že z AC ročně i
51 stanic. Z oficiálního sčítání lidu v České okolo 100 lidí odejde, to je žel alarmující
republice za rok 2011 se k AC hlásilo číslo. Náš sbor (patříme jako stanice pod
necelých 5000 lidí. Neoficiální zdroje, které AC Brno) si drží přední pozice v růstu mezi
nám poskytnul biskup AC Martin Moldán, sbory. Je tomu tak i zajisté díky našemu
říkají, že řádných členů jsou téměř 4000, příspěvku. Takže nebuďte smutní.
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Přidávám Vám také mapu, kde můžete
oranžově vidět sbory AC a žlutě stanice.
Můžete si povšimnout, že okolo nás je
vcelku „mrtvo“ a proto máme díky Bohu
velký potenciál k založení více církví. Nejbližšími sbory AC k nám jsou stanice
Jindřichův Hradec, stanice Znojmo a sbor
Jihlava.
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Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně církve, tak běžte nejlépe za lidmi, kteří
jsou v církvi již delší dobu (Např. Marvánovi, Vretonkovi, Turčinkovi), nebo se
koukněte na webové stránky apostolskacirkev.cz.
Mějte se krásně a usmějte se!
Váš bratr Adam Trčka

Jak vidím misii
Určitě již víte, že rád
cestuji a často vyrážím misijně. Od dětství mě bavilo cestování a když se mě
později Bůh dotkl a já
jsem pocítil jeho
opravdovost a nepomíjivou lásku, začal jsem cestování spojo-

vat s misií. Navštěvuji místní sbory,
povzbuzuji tamější křesťany a mluvím o
Bohu s lidmi, které mi Bůh pošle do cesty.
Zrovna nedávno jsme byli s manželkou v
Jižní Americe, kde jsme si sehnali evangelizační materiály v místním jazyce a pak
jsme to rozdávali lidem, které jsme si stopli,
nebo se kterými jsme se dostali do řeči.
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Nedokázali jsme se španělsky moc dobře
domlouvat, proto jsme použili právě tento
způsob šíření evangelia.

místních křesťanů. A to jsme jenom říkali
svědectví o tom, co Bůh dělá v našich životech a u nás v církvi.

Co se mi nejvíce líbí na misijních cestách, je
vidět Boží jednání každým dnem. Zázraky,
proroctví, uzdravení, Boží vedení a jiné zažíváme mnohem častěji, než normálně. Ale
není to proto, že by se toho dělo více jinde,
než u nás. Jde spíše o to, že kdybychom
se i u nás zaměřili plně jen na šíření evangelia a věnovali bychom tomu veškerý náš
čas a priority, viděli bychom stejné věci u
nás, jako zažíváme na misijním poli.

Navíc byl nesmírně povzbuzen, když jsme
si od něj nevzali peníze na cestu, ale chtěli
jsme Bible na rozdávání.

K misii nás mimochodem vede i sám Pán
Ježíš v Matouši 28 a na jiných místech
Bible. Je to to poslední, co nám vzkázal,
než odešel do nebe.
Bůh si nás často používá, aniž bychom o
tom věděli. Když vykročíme v jeho jménu,
otevírá se spousta dveří. Zároveň pevně
věřím, že Bůh nám posílá do cesty lidi, se
kterými chce, abychom se setkali. V Africe
jsem potkal jednu nevěřící dívku z Kanady,
která se to ráno ptala Boha: "Bože, jestli
existuješ, dej mi to poznat. Pošli mi někoho, s kým se o tobě můžu pobavit." Aniž
bych to věděl, bavil jsem se s ní o Bohu a o
Bibli a ona mi později řekla, že Bůh existuje,
protože vyslyšel její modlitbu. Pochopila, že
Bůh si mě použil k tomu, aby jí odpověděl.
Jeden pastor v Brazílii vyprávěl v církvi, že
Bůh musel poslat někoho z Evropy, aby mu
potvrdil to, co sám nechtěl přijmout od

Bůh se však staral i o nás a předem říkal
lidem, aby nás vzali a postarali se o nás.
Vždy jsme měli dostatek. Denně jsme
prožili nějaké Boží zázračné jednání a to
především pro to, že víme, že se
nemůžeme spolehnout na své vlastní síly,
ale více musíme důvěřovat právě Jemu.
Na každé cestě nás Bůh naučí něčemu
novému. Sám jsem se naučil, že Bohu
můžu důvěřovat za každých okolností! On
si dokáže použít i nepříjemné situace a
obrátit je k dobrému.
Závěrem chci povzbudit, vyražte na misijní
cestu! Jděte a šiřte evangelium do všech
národů. Je to Boží vůlí pro naše životy. Zažijete úžasné a nezapomenutelné věci.
Pokud nemůžete vyjet sami, můžete
například podpořit misijní organizaci, čímž
se stanete součástí misijní práce.
Ježíš jistě bude s námi po všechny dny až
do skonání světa.
A bude pomáhat a potvrzovat Slovo znameními.
Vojta Trčka
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Misijní projekty - zapoj se i ty!
Iráčtí uprchlíci
Pomoc se týká 30ti iráckých křesťanů žijících v Jihlavě. Tito lidé bydlí od 24. ledna v
Misie je Božím plánem pro všechny rekreační chatě a začátkem dubna se bukřesťany a zároveň Ježíšovým posláním pro dou stěhovat do svých bytů, které pro ně
jeho učedníky. My, jako jeden malý Jihlaváci připravují. Z Iráku si nepřivezli skosboreček někde u hranic s Rakouskem si ro nic a my bychom jim pomohli zútulnit
snadno můžeme myslet, že toho těžko místo, kde možná budou bydlet celý život.
hodně ovlivníme, a proto se budeme starat Jedná se o vybavení 7 bytů pro sedm rodin
raději jen o naše potřeby, kterých máme (16 dospělých a 14 dětí). Pomoc můžeme
také dost.
jak věcmi do domácnosti, tak i vlastními silK tomu jsme ještě během loňského roku ami.
měli málo potřebných financí a brněnský Hledají:
sbor nás musel dotovat.
lektory na výuku dospělých
Přesto věříme, že v Božím království to funlektory na výuku dětí.
guje jinak a pokud se zaměříme na dávání,
administrativního pracovníka do centra
Bůh nám oplatí naši štědrost a dá nám, co
na zpracovávání papírů a práci na počípotřebujeme. Bůh miluje štědrého dárce a
tači.
je schopen rozhojnit vše.
Více dobrovolníků k zajištění programu,
Žd 13:16 Nezapomínejte ovšem na dojak na všední dny, tak pro soboty a
bročinnost a štědrost, neboť takové oběti
neděle.
jsou Bohu příjemné.
Pomoc můžeme i finančně právě sbírkami
jednou měsíčně. Peníze se pošlou místníCo to pro nás znamená prakticky?
mu pastoru Radimu Fiedlerovi a on je
Jednou měsíčně při pravidelné sbírce v použije, na co bude momentálně třeba.
neděli při shromážděních v Dačicích i ve
Slavonicích bychom peníze použili na podporu misijních projektů, které postupně
představíme. Navíc vždy týden předem
oznámíme, že bude probíhat sbírka na
konkrétní účel.
Během letošního roku se zaměříme na 3
projekty. S lidma máme osobní kontakty a
dá-li Pán, budeme schopni být požehnáním
pro spoustu lidí u nás, ale i v Asii a Africe.
Rozhodli jsme se jako sbor podpořit misijní
projekty, do kterých se můžeš zapojit i ty.
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Více info na www.centrumjihlava.cz
Za náš sbor má tento projekt na starosti
Ivča Štorková
Pomoc Rwandě
Nákup jídla sirotkům, vdovám a lidem s
AIDS
Uspořádání evangelizace
Postavení místního obchodu s potravinami, aby vznikly nové pracovní příležitosti pro místní lidi, samostatnost a
výdělky by byly použity na místní sociální potřeby a zajistily by pravidelné
dodávky jídla potřebným.
Vybrané peníze se podle plánu dovezou do
Rwandy příští léto a dle množství se
rozhodne, které z vybraných návrhů se
podpoří.
Spolupracujeme s místním pastorem Ndagijimana Rafiki
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Podpora budoucí misionářky
- Chona Adlaon
Chona Adlaon je studentkou Immanuel
Bible College na Filipínách. Chona nemá
peníze, aby mohla být řádným studentem,
a proto při studiu také pracuje v areálu
školy. Kromě školních povinností, musí
odpracovat ještě min. 20 hodin týdně. Vystřídala již několik pracovišť, jako kuchyně,
kantýna a momentálně pracuje v knihovně.
Ještě jí zbývá 1 rok do ukončení studia.
Také je zapojená do evangelizací a je
vedoucí chval.
Po biblické škole chce učit na venkovské biblické škole na ostrově Bohol
a připravovat tak další do služby.

Za náš sbor má tento projekt na starosti
Vojta Trčka

Za náš sbor má tento projekt na starosti
Rut Vretonko
První sbírka proběhne poslední neděli v
dubnu – 24.4. Včas o tom budeme informovat.
Za misijní tým, Vojta
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Sborová knihovna: Periodika v naší knihovně
IMPACT Zprávy z probuzení

NEHEMIA Info

IMPACT je publikace Daniela
Kolendy a Reinharda Bonnkeho,
evangelistů, kteří jsou známí především svými velkými evangelizacemi
na africkém kontinentě.
Časopis informuje o událostech organizace CfaN (Kristus pro všechny
národy) a jejich evangelizačních
taženích, která jsou pravděpodobně největšími evangelizačními
akcemi historie.

Časopis Nehemia INFO je informační
čtvrtletník, ve kterém najdete informace o podporovaných projektech,
misijních příležitostech a dalších aktivitách, které iniciuje nebo zaštiťuje
Nadační fond Nehemia, který je i
zároveň misijní organizací pod záštitou Apoštolské církve.
(Převzato a zpracováno z nehemia.cz)

zpracovala Rut V.
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Pravidelná setkání
neděle
neděle
pondělí
úterý
středa

10:00
16:00
18:00
17:30
18:00

- Spolkový dům, Slavonice
- Palackého náměstí 39, Dačice
- Beta kurz, Slavonice (zodp. osoba: Roman)
- Skupinka u Romana a Rut, Dačice
- Skupinka, Slavonice (zodp. osoby: Adam & Robert)

Rozpis služeb
DAČICE

SLAVONICE

Datum

Kázání

Vedení

Úklid

Besídka

Kázání

Vedení

3.4.

Roman

Vojta

Adam

Dana

Vojta

Adam

10.4.

host: Ryan

Roman

Vojta

Jeska

Host: Ryan

Vojta

17.4.

Rut

Robert

Dana

Annette

Roman

Adam

24.4.

Mirek

Adam

Rut

Rut

Host: Jirka
Neužil

Adam

10.4.
Adam Trčka

Narozeniny v dubnu slaví

12.4.
Víťa Landovský
25.4.
Hana Severová
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Příspěvky posílejte nejpozději do 15. dne v měsící na e-mail: acdacice@seznam.cz
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