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TEOLOGIE

Kniha odhaluje ty nejčastější či nejzásadnější způsoby,
jak selhat jako vůdce, demotivovat podřízené nebo
tým, který lídr vede, a v konečném důsledku tak ničit
svou vlastní práci. Ať už se jedná o upřednostňování
administrativy před vztahy, neschopnost ocenit práci
svých spolupracovníků či neschopnost vhodně delegovat
odpovědnost, existuje způsob, jak se z chyb poučit
a změnit svůj způsob vedení.
Tato kniha není napsaná jen pro manažery, ale především pro vedoucí v církvi. Pro administrátory, kazatele,
starší sboru, vedoucí mládeže a všechny ty, kteří vedou
jiné. Autor upozorňuje na fakt, že často velice dobře
víme, kam chceme lidi vést, a často vůbec netušíme jak.
Hans Finzel se narodil do rodiny jednoho z německých
raketových vědců, které na konci druhé světové války
přesunula americká armáda do Ameriky, aby zde
„odstartovali“ americký vesmírný program. Jeho zájem
však nepatřil raketám, ale křesťanské misijní službě. Je
HANS FINZEL
absolventem Columbia International University, Dallas
DESET NEJVĚTŠÍCH
Seminary a na Fuller School of Intercultural Studies
CHYB LÍDRŮ
získal doktorát z leadershipu. Tomu se poté věnoval
celou svou profesní kariéru. Nejprve pracoval deset
let ve Vídni pro mezinárodní neziskovou organizaci World Venture a poté ji dvacet let řídil jako
generální ředitel. Přednášel o vedení a křesťanském vůdcovství po celém světě a je autorem deseti
knih z oblasti leadershipu, mezi něž se řadí i tento titul (The Top Ten Mistakes Leaders Make).
15 × 21 cm / 208 stran / brožura / 220 Kč

MOŽNOST OBJEDNÁNÍ
Advent-Orion, spol. s r. o.
Roztocká 44/5, 160 00 Praha 6 – Sedlec
tel.: 558 359 100, 603 553 628
e-mail: expedice@adventorion.cz
www.adventorion.cz

Prostřednictvím sborového traktátníka
doručení v příští zásilce do vašeho sboru
(neplatí se poštovné ani balné).
Osobní objednání – zásilky jsou expedovány
po obdržení objednávky na adresu
objednatele (poštovné a balné ve výši 100 Kč).

MISIE KNIHAMI
S Božím slovem na každý den
ZE STÍNU SMRTI NA CESTU POKOJE
VLASTIMIL FÜRST

S Božím slovem na každý den

Ze stínu smrti
na cestu pokoje

„A všechen lid k němu přicházel už časně zrána do chrámu, aby
ho poslouchal“ (L 21,38). Lidé přicházeli na chrámové nádvoří „už
časně zrána“. Tentokrát tu ale nebyli kvůli ranní oběti. Přivedla je
touha po setkání s Ježíšem. Chtěli svůj nový den začít poslechem
jeho slovům.
Spousta lidí se ráno snaží vykročit tou správnou nohou.
Spolehlivější je přitom vykročit správným směrem. Pokud si po
probuzení udělám chvíli času na setkání s Ježíšem, mohu se do
dalšího dne vydat s jistotou, že spolu s Kristem udělám další
Vlastimil Fürst
krok „ze stínu smrti na cestu pokoje“.
Po nějakém čase opět můžeme číst jako „jitřenku“ texty Vlastíka
Fürsta. Tentokrát s námi bude procházet Evangelium podle
Lukáše. Vlastíkův přístup nemá ambice detailního teologického
rozboru (včetně gramatiky původního jazyka), nicméně je
pro něj typické hledání odezvy biblického textu v každodenním životě, motivace pro vlastní
prožívání toho, co Boží slovo sděluje, a hledání poučení, potěšení, někdy i napomenutí.
11,5 × 17 cm / 376 stran / brožura / 215 Kč

Symfonie života
KŘESŤANSKÝ
KALENDÁŘ 2023

SYMFONIE ŽIVOTA – NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ 2023
33 × 23,5 cm / 28 stran / drátěná spirála s očkem na pověšení / 160 Kč

SERIÁLY PRO VÁS A VAŠE PŘÁTELE…

PŘÍBĚHY PRO DĚTI

HopeTV pro vaše děti připravila
sedmidílnou sérii křesťanských
písniček a povídání, v níž pastor Radek
Jonczy s dětmi zpívá a vypráví jim
příběhy ze života. Z Příběhů pro děti
si každý může odnést poučení o Bohu,
kamarádství, pomoci i odvaze.

KOHOUTI KOKRHAJÍ
VŠUDE STEJNĚ

Jan Bárta, výtvarník a někdejší ředitel
humanitární organizace ADRA, vám
přináší zajímavé a hluboce lidské
postřehy ze svých pracovních cest po
celém světě. Série je zpracována do
podoby audioknihy.

VELKÝ PŘÍBĚH BIBLE III.

Jaký je vlastně základní příběh, který
nám chce celá Bible sdělit? Nabízíme
vám sérii přednášek Daniela Dudy
s názvem „Velký příběh Bible“. Záznam
je opatřen znakovým jazykem a je tedy
vhodný ke sdílení s neslyšícími lidmi.

Misie adventistů ve světě

Hledání 2

Projekt Identita vznikl jako reakce na stěžejní otázky
členů Církve adventistů sedmého dne. Otázky týkající
se základů a speciﬁk jejich víry. Identita se pokouší
na některé z nich odpovědět.

Seriál Hledání 2 sklidil po celém světě již mnoho
ocenění a svým moderním zpracováním může
i vám pomoci seznámit vaše přátele s křesťanstvím
a nenásilnou formou je oslovit poselstvím evangelia.

Důkaz o Bohu 2

Utopie

Nechte se oslovit přímočarým
a srozumitelným poselstvím Kornelia
Novaka. Druhá řada seriálu rozhovorů
s tímto misionářem a pouličním
kazatelem je na téma Boží uzdravení
a Ježíš Kristus. Kornelia Novaka
zpovídá Martin Hasík.

Je opravdu víra křesťanů utopií? Čemu
vlastně následovníci Krista věří a proč?
Devatenáct témat se pokouší na tyto
otázky odpovědět a ukázat, že víra
rozhodně utopií bý t nemusí.

ON-LINE K PROHLÍŽENÍ

www.hopetv.cz

Projekt rodina

Kdysi byla fungující rodina samozřejmostí, dnes je spíše vzácností... Proto
vznikl Projekt rodina – seriál, v němž
nás vztahová poradkyně Milena
Mikulková provede celou problematikou vztahů a rodinného života.

www.facebook.com/hopetv

