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. .. ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v 
Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“  Skutky 1,8 
 

 
 
  

 

 

 
 

KVĚTINY, ŠPERKY ZEMĚ 
 

Bůh sice není květina,  
ale v každé květině  
prošel okolo nás.  

 
Věřím, že ve všem,  

co žije, zanechal Bůh  
stopu své lásky.  

 
Věřím v Boha 

a v každém stéblu trávy  
čtu jeho autogram. 

 
(Phil Bosmans) 

 
 

 
 
 
 

 

MÁ CESTA K BOHU 
 

Rodiče byli nevěřící, takže jsem o Bohu neslyšela, ani 
jsem nevěděla, kdo to je. Prostě byla jsem neznaboh, 
dělala jsem si, co chtěla a nevěděla jsem, že to je moc 
špatné. Pak mi rodiče umřeli, rozvedla jsem se, ztratila 
jsem děti, onemocněla jsem a neměla kde bydlet.  Co 
teď.  
Odjela jsem s kamarádkou-adventistkou na zájezd do 
Řecka. Ona mě začala zasvěcovat, četli jsme z Bible. 
No, učila mě podle Starého zákona. A to se mi ty záko-
ny nelíbily a dost jsem jí odporovala. Dnes už se ne-
stýkáme, ale chci jí poděkovat, že mě zasvětila do po-
znání Boha.  
Když jsem přijela domů, kamarádka mě pozvala do 
církve Bratrské.  Šla jsem, ale nevěděla jsem, co mě 
tam čeká.  Poslechla jsem si, ale nezaujalo mě to. 
Po měsíci jsem šla znovu navštívit CB. Nevím, proč 
jsem tam šla, ale teď vím, že mě tam táhl Bůh a začalo 
to být moc dobré Bylo mi tam dobře. Uvěřila jsem, do-
stala jsem vlastní Bibli. Jedna sestra mě začala učit a 
za půl roku mě pokřtili. To jsem měla 52 let.   
Měla jsem Boží přítomnost, získala jsem byt, starala se 
o starou paní a i ty peníze byly. Prostě jsem začala žít s 
Bohem a vše se k dobrému obrací. BOŽÍ CESTY JSOU 
NEVYZPYTATELNÉ.                      Dagmar Staníčková 
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OD STVOŘENÍ K OBNOVĚ 
 

Bůh na základě pádu člověka a pro jeho neposlušnost řekl, 
že se na Zemi objeví trní a hloží. (1.Mojžíšova 3,17-19) 
 
Trny jsou vlastně jen modifikovanými kmeny nebo větve-
mi, u nichž došlo ke změně procesu růstu (jiná exprese 
vývojových genů) a ostny jsou modifikovanými listy, u 
nichž došlo k témuž procesu. Neobjevila se žádná nová 
informace, jen se změnil stávající vzorec.  
Podle Bible rostliny původně získávaly vláhu ze zvýšené 
hladiny podzemních vod a z ranní rosy. Podobné podmín-
ky jsou dnes často napodobovány ve sklenících, protože se 
zjistilo, že závlaha pouze u kořenových systémů brání 
vzniku plísní na listech; zavlažování pomocí postřikovačů, 
kdy se voda dostává jen na listy, nemusí rostlinám vždy 
prospívat. Naopak závlaha pomocí jemné aerosolové mlhy 
má pozitivní vliv a rostliny jsou schopny svými listy absor-
bovat i mikroživiny. Brzy zrána jsou na listech za určitých 
podmínek otevřené průduchy, a to rostlinám umožňuje 
příjem vody a živin. Je zjištěno, že vliv na schopnost rostlin 
pohlcovat vláhu a živiny skrze listy má dokonce i hudba – 
jemná klasická hudba nebo zpěv ptáků absorpci vody zvy-
šují.  
Je možné, že krása přírody byla naplánována tak, aby vy-
tvořila onu fantastickou harmonii přírody, a že v mnoha 
případech vidíme jen zlomek původní dokonalosti. Bůh 
však po očištění lidstva zaslíbil také obnovu stvoření. 
                                 (Genesis konflikt, Maranatha o.s., 2008) 
 
Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde 
myrta. To bude k oslavě Hospodinova jména, za 
trvalé znamení, které nebude vymýceno.    
                                                 Bible-prorok Izajáš 55,13 
 

 
 

 

LETNICE,   
 

seslání Ducha svatého, Boží hod svatodušní  či  
svatodušní svátky 
(latinsky pentecostes,  padesátý den) označuje  křesťanský 
svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů 
po Nanebevstoupení Páně.  
 
Svátek letnic pochází z židovského svátku týdnů (Šavu'ot).  
Teologicky se tento svátek vztahuje v židovství k předá-
ní Zákona na Sinaji a v křesťanství k seslání Ducha svaté-
ho na apoštoly po Ježíšově nanebevstoupení. 

Ve starověku slavila tento svátek církev již poměrně brzy; 
první zmínky se objevují však až ve 3. století. Protože v 
křesťanském chápání letnicemi vrcholí padesátidenní 
oslava Velikonoc, byly (a nadále jsou) letnice považovány 
za jednu z nejvýznamnějších křesťanských slavností vůbec. 
Ve 4. století se začala v předvečer této slavnosti sla-
vit vigilie a po ní se slavil  oktáv  Seslání Ducha Svatého.  
Liturgická barva letnic byla vždy červená – tento zvyk zře-
jmě pochází ze slavnostního římského oděvu, který byl 
barven purpurem. Červená barva při křesťan-

ských bohoslužbách vychází z barvy ohnivých jazyků 
při seslání Ducha svatého na apoštoly.  

V českých zemích se letnice slavily od příchodu křes-
ťanství, avšak ještě dlouho poté v lidové zbožnosti pře-
trvávají pohanské obyčeje, byť naroubované na no-
vé náboženství, jak dokládá i kronikář Kosmas, když 
roku 1092 píše o knížeti Břetislavu II., že vyháněl ze 
země čarodějníky, věštce a pohanské hadače. Kníže 
vykořenil podle Kosmy též „obyčeje pověrečné, které 
vesničané, posud polo-pohané, o Letnicích v outerý 
nebo ve středu zachovávali, přinášejíce dárky ke 
studánkám, oběti zabíjeli a zlým duchům obětovali“. 

Až do Druhého vatikánského koncilu se svatodušní 
svátky slavily po dva dny a svatodušní pondělí by-
lo zasvěceným svátkem i v první Československé re-
publice.   

O těchto dvou dnech bylo možné také žehnat křestní 
vodu, křtít a biřmovat.  
Svatodušní pondělí je nadále volným dnem 
v Německu, Rakousku, Maďarsku, Belgii,Lucembursk
u, Nizozemí, Švýcarsku, Norsku, Dánsku, Rumunsku, 
Argentině i Uruguayi, na Islandu a v Řecku. Od ro-
ku 2008 je opět volným dnem ve Francii.  (wikipedie) 
   
Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Ot-
ce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o 
mně vydá svědectví.  Také vy vydávejte svě-
dectví, neboť jste se mnou od začátku.  To 
jsem vám pověděl, abyste se nedali svést. Bu-
dou vás vylučovat ze synagóg; ano, přichází 
hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domní-
vat, že tím uctívá Boha.  To s vámi budou či-
nit, protože nepoznali Otce ani mne.  Ale to 
jsem vám pověděl, abyste si vzpomněli na má 
slova, až přijde ta hodina.  

Bible, Janovo evangelium 15:26 – 16:4  
 

 
 
 

              
MODLITBA K DUCHU SVATÉMU 

 
Duchu svatý, prameni pravdy, 

Boží dechu, dárce života! 

Překvapuj mě uprostřed všedního dne. 

Pronásleduj mě do mých plánů. 

Proměňuj mě v mém poznání. 

Naplňuj mě svými dary. 

Ponoř mě do sebe, abych byl čistý. 

Probouzej můj talent, ať ve mně pracuje. 

Jednej ve mně, ať se vytrácí mé já. 

Rozžehni své charisma, ať o tobě svědčím. 

Přitáhni si mě, když utíkám. 

Soustřeď mě, když bezcílně bloumám. 

 

Pobídni mě, když polevuji. 
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Dej mi křídla, když tvořím. 

Pospěš mi na pomoc, když tě hledám. 

Provázej mě, když rozvažuji. 

Dej mi pochopit, když nechápu. 

Pohni se mnou, když ustrnu. 

Postrč mě, když váhám. 

Očišťuj mě, když mám pokušení. 

Prohřívej mě, když ochládám. 

Zaplavuj mě, když jsem samolibý. 

Prostupuj mě, když jsem prázdný. 

Buď mi potěšením, když jsem smutný. 

Obejmi mě, když jsem osamělý. 

 Modli se ve mně, když nenacházím slova. 

Utěšuj mě, když jsem opuštěný. 

Uzdravuj mě, když jsem nemocný. 

Drž mě, když padám. 

Skryj mě, když jsem bezbranný. 

Obklopuj mě, když mě spaluje touha. 

Rozjásej se ve mě, když miluji. 

zdroj: internet 

 

 
BOŽÍ SLOVO 

Sedím v obývacím pokoji a vzpomínám.  
Je to tatáž místnost, dívám se na stejný nábytek, jen 
kalendář ukazuje jiný letopočet. Bude to letos 27 let. Jak to 
tehdy bylo?  
Od takzvané sametové revoluce uplynuly dva roky a od mé 
svatby uběhlo skoro 10 let. Revoluce přinesla duchovní 
svobodu a očekávání, že bude líp. Manželství přineslo 
zklamání a závažné trhliny, cítila jsem vyprahlost a velkou 
únavu. V té době se otevřely hranice, došlo k různým 
společenským změnám, na trhu se objevilo množství různé 
literatury a já jsem si koupila Bibli. Četla jsem ji s větším 
zaujetím než nějakou detektivku nebo napínavý román. 
Zamilovala jsem se do osoby Ježíše. Neměla jsem duchovní 
vedení, nepatřila do žádné církve, ale vnímala jsem sílu té 
knihy, její pravdivost a v srdci jsem cítila, že držím v ruce 
něco nesmírně cenného, nenahraditelného.  Od jedné 
bývalé spolužačky, která žije v jiném městě, jsem se 
dozvěděla, že Bible je Boží slovo a dostala jsem 
evangelizační traktát s názvem Ježíš je chléb života, který 
byl zakončen modlitbou spasení. Četla jsem obojí dychtivě 
a modlila se pak o samotě modlitbu přijetí Krista, s nadějí, 
že zde snad konečně odhalím samotný princip života, který 
mi i přes mé hledání doposud unikal. Že najdu odpovědi 
na své otázky. Skutečně, stalo se tak. „Neboť kdo hledá, 
nalézá, kdo prosí, dostává a kdo tluče, tomu bude 
otevřeno.“       
Ovšem nebylo to jednoduché a nebylo to hned.  
Na podnik, kde jsem pracovala, dolehly v 90.letech výrazné 
ekonomické změny. Došlo k masívnímu propouštění 
několika tisíc zaměstnanců, z původních pěti závodů zůstal 
jen jeden, včetně podnikového ředitelství. „Černou obálku“ 
pro „nadbytečnost“ jsem dostala i já a zůstala bez práce.  
Byl to paradox – z místa, kde jsem pracovala (jako samo-
statná referentka oddělení odbytu), přede mnou odešly dvě 

pracovnice pro velký rozsah práce. Já jsem vydržela 
několik let a stálo mě to mnoho sil. Nicméně začátkem 
toho roku jsem byla hodnocena mezi deseti nejlepšími 
pracovníky, pozvána na recepci k podnikovému ředite-

li a ohodnocena poměrně slušnou finanční odměnou. 

A přesto - v lednu oceněná, v červnu nadbytečná, 
v září propuštěná. Všechno v jednom roce. Přísloví 
světská sláva - polní tráva, se zas jednou potvrdilo.  
Teprve později jsem se dozvěděla, jak k tomu došlo a 
že se v té věci angažovala jedna moje kolegyně. Ona 
samozřejmě v práci zůstala. Vrabci si o tom štěbetali, 
zato já nic nevěděla, jak už to tak bývá.  
Z Bible jsem si pamatovala modlitbu, kterou se modlil 
Pán Ježíš v getsemanské zahradě, když mu bylo těžko. 
A tak jsem v bezvýchodnosti, po jeho vzoru, s pláčem, 
řekla Bohu: „Buď vůle Tvá“. 
V práci jsem pro všechny kolegyně připravila 
pohoštění na rozloučenou a obešla je s přáním všeho 
dobrého. Za vyplacené odstupné jsem pořídila do 
domácnosti menší mrazničku a pak chodila pravidelně 
na úřad práce a čekala, co bude dál.  
Dočkala jsem se toho, že manžel se mnou už do 
budoucna nepočítá, jeho osobní plány a vize se 
s naším rodinným životem a manželstvím v podstatě 
neslučovaly.  
Poté, co odezněl prvotní šok, jsem pocítila dokonce 
úlevu, řadu let jsem nemohla nevidět jeho nezájem i 
různé škodolibé signály z okruhu jeho známých. Ale 
byla jsem bez zaměstnání, s devítiletou dcerkou, byt 
byl manželův služební. Podporu ze strany příbuzných 
jsem čekat nemohla.  Co bude dál?  
Seděla jsem takhle jednou večer v obýváku na gauči 
s Biblí na klíně a četla.  Dcera už spala, manžel ještě 
nepřišel, vracíval se pozdě v noci. Pak jsem zavřela 
knihu, poklekla a mluvila s Bohem. Napadlo mě vylít 
si srdce, svěřit se mu se svými starostmi. Všechno 
jsem mu řekla, tak jak jsem uměla a poprosila o 
pomoc.  
Když jsem domluvila, náhle jsem vnímala, že v 
místnosti, která byla osvětlena jen jednou žárovkou, 
výrazně přibylo světla, asi jako by někdo náhle rozsvítil 
velký lustr. A dostavil se zvláštní pocit, jako bych tam 
nebyla sama.  
Tu mě napadlo otevřít Bibli a můj zrak padl na pasáž 
z Izajáše, 41,8-16:  
Neboj se!  
„A ty, Izraeli, služebníku můj, 
Jákobe, tebe jsem vyvolil,  
potomku Abrahama, mého přítele,  
tebe jsem vychvátil z končin země, 
zavolal jsem tě z odlehlých míst, 
řekl jsem ti: „Ty jsi můj služebník,  
tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě.“ 
Neboj se, vždyť já jsem s tebou,  
nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. 
Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, 
budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.  
Hle, budou se stydět a hanbit 
všichni, kdo proti tobě planou hněvem,  
budou jak nic a zahynou  
odpůrci tvoji.  
Budeš je hledat, ale nenajdeš  
ty, kdo na tebe dorážejí; 
budou jak nic, naprostá nicota, 
ti, kdo proti tobě válčí. 
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Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, 
držím tě za pravici,  
pravím ti: „Neboj se,  
já jsem tvá pomoc.“  
 
Váhavě jsem četla dál: 
Neboj se, červíčku Jákobův, 
hrstko Izraelova lidu. 
Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, 
tvůj vykupitel je Svatý Izraele.  
Hle, učiním tě okovaným smykem na mlácení, 
novým, z obou stran ostrým. 
Budeš mlátit a drtit hory, 
s pahorky naložíš jako s plevami. 
Rozevěješ je a odnese je vítr, 
bouřlivý vichr je rozptýlí, 
ty však budeš jásat k chvále Hospodina, 
budeš se chlubit Svatým Izraele.“ 
 
Znovu jsem s úžasem a trochu zdráhavě pročítala řádky 
Písma a přemýšlela, jestli by tato slova mohla platit i pro 
mne dnes. Nenamlouvám si něco? Není to všechno jenom 
z únavy a psychického vyčerpání? Potom mi pohled padl 
na protější stránku: 
 „Ke komu mě chcete připodobnit,  
aby mi byl roven?“ praví Svatý.  
„K výšině zvedněte zraky  
a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?“  
Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd 
a všechny volá jménem; 
má obrovskou sílu a úžasnou moc,  
nechybí mu ani jedna. 
Proč říkáš, Jákobe, 
proč Izraeli mluvíš takto: 
„Má cesta je Hospodinu skryta, 
můj Bůh přehlíží mé právo“? 
Cožpak nevíš? 
Cožpak jsi neslyšel? 
Hospodin, Bůh věčný,  
stvořitel končin země, 
není zemdlený, není znavený, 
jeho rozumnost vystihnout nelze. 
On dává zemdlenému sílu  
a dostatek odvahy bezmocnému.  
Mladíci jsou zemdleni a unaveni, 
jinoši se potácejí, klopýtají. 
Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, 
nabývají nové síly; 
vznášejí se jako orlové, 
běží bez únavy, 
jdou bez umdlení.  
 
V dalších dnech a týdnech následovaly silné duchovní 
útoky, cílené na život a zdraví členů naší rodiny.  Situace se 
ještě zhoršila. Modlila jsem se, žehnala manželovi a dalším, 
podle doporučení Nového zákona. Modlila se za nás také 
ona bývalá spolužačka, která mi ukázala směr, se svojí 
modlitební skupinkou.  
Pak jsem získala novou práci. Brzy na to Bůh získal mého 
manžela.  
Nebylo to tak jednoduché, jak se to dnes napíše, zůstalo 
mnoho bolesti. Duchovní nepřítel se tak lehce nevzdává. 
Docela mi to osladil, tehdy i mnohokrát později.  Nicméně, 
učili jsme se znovu společně žít, tentokrát pod vládou 

Krista, pod ochranou Nejvyššího. Ale to je zase jiný 
příběh..                                                         Karla Došková 
 

        
 

PĚSTOVÁNÍ KOŘENŮ 
(aneb za co se vlastně máme modlit?) 

 
Když jsem byl malý, měli jsme starého souseda, který 
se jmenoval doktor Gibbs. Vypadal úplně jinak než 
všichni lékaři, co jsem kdy poznal. Pokaždé, když jsem 
ho viděl, měl oblečenou džínovou kombinézu a na 
hlavě slamák se zeleným plastikovým kšiltem. Hodně 
se usmíval; byl to úsměv, jenž se hodil k jeho klobouku 
– starý, pokřivený a obnošený. Nikdy na nás nekřičel, 
že si hrajeme na jeho zahradě. Pamatuju si ho jako 
člověka, který byl mnohem milejší, než dané okolnosti 
vyžadovaly. 
Když doktor Gibbs zrovna nezachraňoval životy, 
vysazoval stromy. Jeho dům totiž trůnil na 
čtyřhektarovém pozemku a jeho životním cílem bylo 
proměnit ho v les. Ten dobrý lékař měl pár zajímavých 
teorií ohledně pěstování rostlin. Pocházel ze 
zahradnické školy, jež se řídí heslem "škoda každé 
rány, která padne vedle". Nikdy své nově vysazené 
stromky nezaléval, což zcela odporovalo konvenční 
moudrosti. Jednou jsem se ho zeptal, proč. Řekl, že 
zalévání rostliny kazí, a pokud je zaléváte, každá 
následující generace stromů bude vždy o něco slabší. 
Takže se s nimi nesmíte mazlit a ty neduživé musíte co 
nejdřív odstranit. Mluvil o tom, jak zalévání stromů 
vede k mělkým kořenům a jak stromy, které nikdo 
nezalévá, musí při hledání vláhy prorůstat svými 
kořeny hluboko do země. Pochopil jsem ho tak, že 
bychom si měli hlubokých kořenů vážit. Takže své 
stromky nikdy nezaléval. Zasadil doubek, a místo aby 
ho každé ráno zalil, praštil do něj srolovanými 
novinami. Plesk! Bouch! Prásk! Zeptal jsem se ho, 
proč to dělá, a on mi odpověděl, že proto, aby mu 
strom začal věnovat pozornost. 
Doktor Gibbs odešel na věčnou slávu pár let poté, co 
jsem opustil domov. Tu a tam jdu kolem jeho domu a 
dívám se na stromy, které jsem ho viděl sázet před 
nějakými pětadvaceti lety. Teď jsou silné jako skála. 
Velké a robustní. Tyhle stromy se ráno probudí, zabuší 
se pěstmi do hrudi a dají si černou kávu bez mléka. 
Před několika lety jsem vysadil pár stromů. Celé léto 
jsem jim nosil vodu. Stříkal jsem je. Modlil jsem se za 
ně. Nad celými těmi devíti metry. Dva roky 
rozmazlování mi vynesly stromy, které čekají, že je 
někdo bude dnem i nocí obskakovat. Kdykoli zavane 
studený vítr, začnou se třást a drkotat větvemi. 
Padavky. 
S těmi stromy doktora Gibbse to je divné. Protivenství 
a strádání jim zřejmě prospěly tak, jak by to pohodlí a 
bezstarostnost nikdy nedokázaly. 
 
Každý večer jdu před spaním zkontrolovat své dva 
syny. Stojím nad nimi a dívám se na jejich drobná 
tělíčka, na to, jak se uvnitř nich zvedá a klesá život. 
Často se za ně modlím. Většinou se modlím za to, aby 
měli snadný život. "Ušetři je utrpení, Pane." V 
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poslední době si však myslím, že je načase, abych svou 
modlitbu změnil. 
Má to co dělat s nevyhnutelností studených větrů, které 
nám dokážou proniknout až do morku kostí. Vím, že se mé 
děti setkají s utrpením a moje modlitby, aby se tak nestalo, 
jsou naivní. Vždycky někde vane studený vítr. 
Takže hodlám svou večerní modlitbu změnit. Protože život 
je drsný, ať už si to přejeme, či nikoli. Místo toho se budu 
modlit, aby kořeny mých synů prorostly do hloubky a oni 
tím pádem mohli čerpat sílu ze skrytých zdrojů věčného 
Boha. 
Příliš často se modlíme, abychom to v životě měli 
jednoduché, avšak tyto prosby bývají jen zřídkakdy 
vyslyšeny. To, za co se potřebujeme modlit, jsou kořeny 
sahající hluboko, až k Bohu, aby nás to - až se spustí déšť a 
zafouká vítr - od něj neodtrhlo a neodneslo někam pryč.  

                   Z knihy "Povídky z verandy" , (Phillip Gulley) 
 

 
 

POKUŠENÍ SÍLY 
V roce 1963 si můj bratr přivezl domů nový Volkswagen. 
Zbožňoval Brouka natolik, že láskou k němu nakazil i mě. 
V prospektu se říkalo: „Vynikající spotřeba. Předjedete, 
koho chcete. Pohodlí jako doma v křesle.“  Nakonec jsem si 
Brouka koupil také. 
Svého nového miláčka jsem vzal jednoho dne na projížďku 
na zbrusu novou část dálnice za Prahou. Před vjezdem na 
dálnici jsem zastavil před semaforem a vedle mě se objevila 
černá Tatra 603. Protúroval jsem svůj třiceti-koňový motor 
a vedle hlubokým hlasem zahučelo sto koní Tatry. Otočil 
jsem hlavu a můj pohled se střetl s pohledem řidiče šest-
settrojky. V očích jsme měli výzvu.  
Světlo na semaforu se změnilo na oranžovou, zařadili jsme 
jedničku a pustili spojku. Ve chvíli, kdy se objevila zelená, 
jsem měl plyn sešlápnutý na podlaze a vyrazil vpřed. Za 
několik vteřin jsem proletěl křižovatku a řítil se na dálnici. 
Když se ručička tachometru blížila 90 km/h, byla Tatra 
daleko přede mnou. 
Žádnou další výzvu na rychlostní souboj jsem už ve svém  
Brouku nevyslal ani nepřijal. Když má člověk silný motor, 
žije v pokušení ho použít. Čím silnější, tím větší pokušení! 
                           (Moderní podobenství, Advent-Orion 2015) 
 
Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec 
vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: 
„Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou 
chleby.“    Bible - Matouš 4,2-3 
 
I ďábel si přeje, abychom postupovali kupředu – ovšem na 
jeho území.      Pavel Kosorin 
 
„Nemáme přece velekněze, který není schopen 
mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě za-
kusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se 
hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, 
abychom došli milosrdenství a nalezli milost a 
pomoc v pravý čas“ (Žd 4,15-16). 

 
 

MODERNÍ PODOBENSTVÍ 
 

Poradenství Jordán, a. s. 
Ježíš, syn Josefův 
Tesařství s.r.o. 
259 22 Nazaret 
 
Vážený pane, 
děkujeme za důvěru, se kterou jste se obrátil na naši 
firmu. Všech dvanáct uchazečů o manažerské pozice 
ve Vaší nové organizaci prošlo komplexním testová-
ním. Výsledky jejich testů byly vyhodnoceny počíta-
čem a zároveň každý z nich podstoupil osobní pohovor 
s naším psychologem, který zvážil jejich osobní moti-
vaci a pocit povolání. 
Veškeré osobní profily jsou přiloženy k této žádosti a 
prosíme o jejich pečlivé prostudování. 
Součástí naší služby je také několik obecných pozná-
mek, jako bývá zvykem např. v auditorské zprávě. Tyto 
jsou součástí Vámi zakoupené služby a nebudou Vám 
účtovány. 
Naše společnost se domnívá, že všichni uchazeči vyka-
zují nedostatečné vzdělání a motivaci pro Vámi zvole-
ný typ podnikání. Nemají dostatečné pojetí týmové 
práce. Výrazně doporučujeme, abyste pokračoval v 
hledání vhodnějších adeptů s manažerskými schop-
nostmi, kteří se osvědčili na jiných pozicích. 
Šimon Petr je emocionálně labilní a snadno podléhá 
výkyvům nálad. Ondřej nevykazuje žádné vůdcovské 
schopnosti. Bratři Jan a Jakub, synové Zebedeovi, 
upřednostňují soukromé zájmy nad zájmy společnosti. 
Tomáš má tendenci vše zpochybňovat a tím narušuje 
pracovní morálku kolektivu. Domníváme se, že je naší 
povinností informovat Vás, že Matouš byl vyloučen z 
Obchodní komory města Jeruzaléma. Jakub Alfeův a 
Tadeáš projevují extremistické tendence a oba vykazu-
jí vyšší skóre na maniodepresivní škále. 
Pouze jeden z kandidátů vykazuje značný potenciál k 
růstu. Jedná se o člověka schopného, oblíbeného v 
kolektivu s dobrým obchodnickým uvažováním. Tento 
jedinec je vysoce motivovaný, ambiciózní a zodpověd-
ný. Doporučujeme tedy Jidáše Iškariotského na pozici 
finančního auditora a zástupce firmy. Ostatní profily 
nepotřebují více komentářů. 
S přáním úspěchu v dalším podnikání 
Vaše poradenská firma Jordán, a. s. 

(Moderní podobenství, Advent-Orion 2015) 
 
Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a 
slabost Boží je silnější než lidé. Pohleďte, 
bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi 
mnoho moudrých podle lidského soudu, ani 
mnoho mocných, ani mnoho urozených... 
     Bible, První list Korintským 1,25.26 
 
Bůh nedává velké příležitosti těm, kteří nedovedou 
využít ty malé.   Pavel Kosorin 
 

 
 
 
 

http://www.vira.cz/knihovna/index2.php?sel_kniha=134
http://www.advent-orion.cz/knihy/moderni-podobenstvi
http://www.advent-orion.cz/knihy/moderni-podobenstvi
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PODĚLME SE .. 

Proč pořád naříkat, jak je ten svět kolem nás zlý a ošklivý? 
My sami máme možnost ho zlepšit nějakou maličkostí, 
drobností, aniž bychom čekali na odměnu či ocenění. Do-
stali jsme mnoho a proto se můžeme rozdělit. Jen tak – 
abychom něčí den udělali hezký.  
 
Dar naslouchání 
Ale musíte opravdu naslouchat. Nepřerušujte, nechytejte u 
toho lelky, neplánujte si, co odpovíte. Prostě naslouchejte. 
Dar náklonnosti 
Nezapomeňte obejmout, políbit, poplácat po zádech nebo 
vzít kolem ramen – podle toho co je zrovna vhodné. Jsou 
to malé známky toho, že svou rodinu a přátele máte rádi. 
Dar smíchu 
Podělte se o vtip. O vtipný článek nebo příběh. Váš dar to-
mu druhému řekne: “Rád se s tebou směju.” 
Dar samoty 
Někdy jsou chvíle, kdy člověk po ničem netouží tolik, jako 
být chvíli sám. V takových chvílích buďte citliví a darujte 
druhým dar samoty. 
Dar přízně 
Každý den můžete pro někoho udělat něco milého. 
Dar psaného vzkazu 
Může být tak prostý, jako lístek se vzkazem “Díky za po-
moc”. Anebo můžete popustit uzdu své tvořivosti a napsat 
třeba celou báseň. Milý, krátký ručně psaný vzkaz může 
zůstat v paměti po léta. 
Dar komplimentu 
Prostý a hlavně upřímný kompliment “Sluší ti to” nebo 
“Skvělá práce” může člověka dobře naladit na celý den. 

U. Rating 

 
 

Co nás učí příběh o Arše Noemově: 
- za prvé: základní věcí je NEZMEŠKAT LOĎ;  
- za druhé: připomínat si, že všichni jsme na jedné 
lodi; 
- za třetí: plánovat dopředu. Když Noe stavěl Archu, 
nepršelo;  
- za čtvrté: udržet se fit.  Až vám bude 600 let, někdo 
vás může požádat, abyste udělali něco opravdu veli-

kého! ☺ 
- za páté: neposlouchejte kritiky, prostě pokračujte v 
práci, která se musí udělat; 
- za šesté: postavte svou budoucnost na VYSOKÉM 
základu;  
- za sedmé: z bezpečnostních důvodů cestujte 
v párech;  
- za osmé: rychlost není vždy výhodou. Šneci byli na 
palubě s gepardy;  
- za deváté: když jste ve stresu, chvíli se plavte;  
- za desáté: pamatujte, že Archu stavěli amatéři, 
kdežto Titanic profesionálové! 
Poučení: bouřka a vlny nevadí, když jste s Bohem, 
vždycky na vás čeká DUHA! 

 

.. a tuhle dvojitou se mi podařilo vyfotit loni, z balkónu na-
šeho bytu..  (KD) 

 
 

JAK ZÍSKAT MOUDROST  
židovský příběh 

„Rabi, jak mohu dosáhnout moudrosti, jak se na-
učit porozumění?“  ptal se žák rabiho. 
„Prostřednictvím zdravého rozumu a správného 
úsudku.“ 
„Dobře, ale jak dosáhnu správného úsudku?“ 
„Prostřednictvím zkušenosti.“  Odpověděl rabi. 
„A jak získám takové zkušenosti?“ 
Rabi se usmál: „Mylnými úsudky a jejich násled-
ky.“ 

Proto díky i za omyly.   
 
Za všech okolností děkujte, neboť to je vů-
le Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Du-
cha nezhášejte, prorockými dary nepohr-
dejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte; 
zlého se chraňte v každé podobě.   
                                 Bible,  1. Tesalonickým 5,18-22 
 
Adresa redakce, kam můžete zasílat svá svědectví a 
další příspěvky elektronickou poštou:  
Karla.Doskova@seznam.cz  
Také texty psané rukou na papíře ráda přepíšu.  
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