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Kdypak vás naposledy někdo překvapil lásky-
plným projevem? Třeba se vaše dítě cestou do 
školy otočilo a zamávalo vám. Nebo vám váš 
muž nečekaně přinesl květiny. Nebo jste dostali 
od rodičů poukaz na dovolenou, jen tak, z ni-
čeho nic. 

V této drobné knížce je popsán příběh našeho 
Stvořitele a Spasitele. Najdete v něm největší 
„překvapení lásky“ všech dob. Překvapilo Ada-
ma a Evu. Překvapilo podvodného hada. Pře-
kvapilo cizoložnou ženu z evangelií. Překvapilo 
Kristovy učedníky. Překvapilo dokonce andě-
ly na nebesích. A stále překvapuje i nás. V této 
knize se můžete dočíst o neočekávané záchraně 
Božích dětí, budete udiveni Jeho láskou, Jeho 
vášní pro své děti. Budete překvapeni láskou.

Elizabeth Viera Talbotová je externí hlasatelkou 
rádia „Voice of Prophecy“, kazatelkou a univer-
zitní profesorkou. Je mezinárodně uznávanou 
lektorkou a zanícenou evangelistkou.

Překvapeni láskou

12×17 cm, 82 stran, 
předpokládaná cena 95 Kč

NeočeKávaNá záchraNa Božích dětí
elizabeth viera talbotová



Misijní brožury z edice znamení doby jsou tematicky zaměřeny. 
Je možné je použít ke studiu Bible či jako pomocné materiály 
k různým evangelizačním akcím. 

Můžete si je v tištěné podobě zakoupit za 12 Kč. 
Na webové adrese http://www.advent-orion.cz/edokumenty/ si je můžete zdar-
ma stáhnout ve formátu pdf a poslat je e-mailem svým přátelům či známým.

Co o tom říká Bible

Co o tom říká Bible

E D I C E  Z N A M E N Í  D O B Y

C O  O  t O M  ř Í k á  B I B l E

A co když je to pravda?

E D I C E  Z N A M E N Í  D O B Y

C O  O   T O M  Ř Í K Á  B I B L E

Dnes se více než kdy jindy mezi lidmi šíří obavy z toho, co přijde v budoucnosti. Bude 
konec světa? Jak vážně máme brát katastrofi cké předpovědi ohlašující brzký zánik civi-
lizace? Je zajímavé, že i Bible obsahuje texty předpovídající budoucnost. Jejich naplnění 
je nejpřesvědčivějším důkazem o jejím zcela výjimečném původu. Bible navíc odpoví-
dá nejen na otázku, zda se bát konce světa, ale i na to, co bude následovat po něm.

Můžeme nahlédnout 
do budoucnosti?

E D I C E  Z N A M E N Í  D O B Y

Dobrá zpráva o zlu
C O  O  t O M  ř Í k á  B I B l E

E D I C E  Z N A M E N Í  D O B Y

Nebudu se v nebi nudit?
C O  O   T O M  Ř Í K Á  B I B L E

Už od pradávna se lidé snažili najít spravedlnost a smysl lidského života v před-
stavách o tom, co čeká člověka po jeho smrti. Skutečně existuje nebe? Jak můžeme 
získat naději na věčný život v Božím království? A jak to v něm bude asi vypadat? 
Na tyto otázky má Bible zcela konkrétní a překvapivé odpovědi. Představuje nebe 
jako místo vzácných setkání, neomezených možností a hlubokého porozumění.

E D I C E  Z N A M E N Í  D O B Y

Někdo tě má rád
C O  O   T O M  Ř Í K Á  B I B L E

Každý člověk má vrozenou potřebu milovat a být milován. Přesto neustále roste počet 
těch, kteří se cítí osamělí a nemilovaní. Bible nám přináší ujištění, že nikdo z nás ne-
musí být sám. Je tu Bůh, který nás hledá, aby nám nabídl svou lásku. Chce nás naučit, 
jak milovat sebe i jak milovat druhé. I když možná o tvoji lásku nikdo z lidí nestojí, On, 
Bůh, čeká, až mu dáš své srdce. Chce tě zahrnout svou láskou. Nemusíš být nikdy sám. 

E D I C E  Z N A M E N Í  D O B Y

C O  O   T O M  Ř Í K Á  B I B L E

Vánoce jsou časem, na který se těší děti i dospělí. Lidé během nich vyslovují Ježíšovo 
jméno, a přitom mnozí ani nevědí, kdo to byl. Malé děti věří, že jim dárky přináší „Ježí-
šek“. Pak trochu odrostou a zjistí, že to není pravda. Zažijí zklamání, které v jejich mys-
lích často postaví překážku tomu, aby uvažovali o skutečném Ježíši, jenž kdysi žil na naší 
zemi. O Ježíši, který má rád každého člověka, a proto nám lidem přinesl ten největší dar.

Když se narodil Bůh

   

E D I C E  Z N A M E N Í  D O B Y

C O  O   T O M  Ř Í K Á  B I B L E

Naše společnost je z velké míry ovládána mocí peněz. Denně jsme vystaveni tlaku reklam 
přesvědčujících o tom, že daný produkt je pro náš život nepostradatelný. Denně jsme nuceni 
odolávat nabídkám společností lákajících k životu na dluh. V této brožurce najdete rady vy-
cházející z dávných židovských moudrostí, jejichž přijetí vás naučí hospodařit s prostředky, 
které máte k dispozici, a umožní vám prožít šťastný a spokojený život.

Peníze a dluhy

   

E D I C E  Z N A M E N Í  D O B Y

Můžeme komunikovat 
s Bohem?

C O  O   T O M  Ř Í K Á  B I B L E

Od pradávna se lidé pokoušeli komunikovat s Bohem. Je však vůbec představa naslouchají-
cího Boha pravdivá? Opravdu se Bůh zajímá o obyčejného člověka, jako jsem já? A proč Bůh 
vlastně chce, abychom se modlili? On přece ví, co potřebujeme, proč nám to jednoduše nedá? 
Je to proto, že pravým smyslem modlitby je zažít společenství s Bohem. Modlitba se pak 
stává nejhlubší zkušeností lidského srdce, jež člověka naplňuje pokorou, odvahou a láskou.

E D I C E  Z N A M E N Í  D O B Y

C O  O   T O M  Ř Í K Á  B I B L E

Je známou skutečností, že se v České republice rozvádí každé druhé manželství. Jde sku-
tečně o přežitý způsob vztahu? Je vůbec možné mít v dnešní době hezké manželství? Podle 
Bible je manželství darem Toho, kdo nás stvořil a kdo nám do našeho nitra zakódoval tou-
hu po lásce a štěstí, touhu po životním partnerovi, se kterým bychom mohli vytvořit rodi-
nu. Její jednoduché, ale geniální rady mohou dát novou perspektivu i vašemu manželství.

Srdce má rozum, 
kterému rozum nerozumí! 

Dosud vyšla tato témata: 
a co když je to pravda? 
dobrá zpráva o zlu 
Můžeme nahlédnout do budoucnosti?
Nebudu se v nebi nudit?
Někdo tě má rád
Můžeme komunikovat s Bohem?
Peníze a dluhy
Když se narodil Bůh
Srdce má rozum, kterému rozum nerozumí!



Život křesťana a sborů

Víra a skutky
ellen Whiteová
Na stránkách této knihy si může-
me znovu uvědomit, že spasení 
je darem z milosti přijímaným 
vírou. Zkušenost přijetí tohoto 
daru nás naplňuje radostí a vděč-
ností. Zároveň však vyznáváme, 
že „přestože pravá víra se cele 
spoléhá na Krista, spasení pove-
de k dokonalému podřízení se 
Božímu zákonu. Víra se projevu-
je skutky.“ Přejeme si, aby prav-
dy představené v této brožurce 
přispěly k uchování důležité-
ho, jasného a vyváženého učení 
o ospravedlnění z víry. 
13×20 cm, 108 stran, brožovaná, 
158 Kč

ěkdy mohou být drobné životní události víc než jen 

pouhé náhody. Strom, který vám spadne přes cestu, 

je někdy víc než pouhá nepříjemnost. Může být ukazate-

lem z nebe, který vás vede na novou cestu za poznáním. 

Ale na druhou stranu – třeba se jedná jen o kus klády. Je 

hodně malých kmínků, kterým se člověk v životě může 

jednoduše vyhnout...

Tato kniha se čte velmi lehce. Neobsahuje žádné slo-

žité pasáže. Ať už ji otevřete na kterémkoli místě, vždy 

najdete něco zajímavého, nad čím se můžete přes den 

zamyslet. Je potěchou pro duši.

Larry Yeagley je bývalý kazatel a nemocniční kaplan. 

Mnoho let také pracoval jako dobrovolník v hospici. Jeho 

programy o smutku a znovunabytí síly se používají již 

25 let.
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ISBN 978-80-7172-825-2

J s o u  p ř e k á ž k y  n a  n a š í  c e s t ě  p o u h ý m i  n á h o d a m i ?
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Na několika málo stranách jsou po-
psány nejdůležitější události v ději-
nách lidstva: Ježíšova smrt a vzkříše-
ní. Sledujme Ježíše od jeho cesty do 
Getsemanské zahrady přes zmani-
pulovaný soudní proces, potupnou 
smrt na Golgotě, radostnou událost 
vzkříšení a následná setkání se svý-
mi následovníky až po nadějeplné 
loučení při nanebevzetí. Texty jsou 
převzaty z knihy Touha věků.

Zázrak obrácení
Morris venden
Duchovní obrácení je zázrakem 
Ducha svatého a vede k pravé-
mu vztahu s Bohem. Obrácení je 
nutné pro dobré, zlé i lhostejné. 
Bez něj dobří nejsou dost dobří. 
Zlí jsou příliš zlí, než aby se po-
lepšili. Lhostejným je všechno 
jedno. Proto v Ježíšově kázání 
opakovaně zaznívá naléhavá vý-
zva: „Musíte se znovu narodit.“ 
12×17 cm, 128 stran, vázaná, 
150 Kč

Strom přes mou cestu
Larry Yeagley
Někdy mohou být drobné životní 
události víc než jen pouhé náho-
dy. Strom, který nám spadne přes 
cestu, je někdy víc než jen pouhá 
nepříjemnost. Může být ukaza-
telem z nebe, který nás vede na 
novou cestu za poznáním. Ale na 
druhou stranu – třeba se jedná 
jen o kus klády. Je hodně malých 
kmínků, kterým se člověk v životě 
může jednoduše vyhnout…
13×20 cm, 134 stran, brožovaná, 
160 Kč

Neočekávaná 
odhalení
david ripley
Kniha zkušeného kazatele při-
náší neobvyklé odpovědi na 
otázku: Proč náš sbor neroste? 
Autor se během své praxe setkal 
s různými mýty, neboli „prav-
dami“, které tradičně považuje-
me za správné a řídíme se jimi. 
Při bližším zkoumání se však 
ukazuje něco zcela jiného… Na-
jděme mezi 31 mýty, jež nám au-
tor představuje, právě ty, které 
se týkají nás a brzdí náš rozvoj 
a růst právě našeho sboru. Jen 
rozpoznáním toho, co nás zby-
tečně svazuje, můžeme sílu na-
přít správným směrem, zbavit se 
předsudků a jít kupředu. 
13×20 cm, 140 stran, brožovaná, 
150 Kč

Velikonoční příběh

13×20 cm, 112 stran, brožovaná, 28 Kč

ellen Whiteová
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Možnost objednání
Knihy a časopisy si můžete objednat těmito způsoby:

1. Přes sborového traktátníka
S katalogem jděte ke sborovému traktátníkovi a ukažte mu v něm knihy, které si chcete objed-
nat. Traktátník vyplní objednací list a zašle ho do nakladatelství nebo objednávku vyřídí  
e- mailem či telefonicky. Knihy budou doručeny v příští distribuci knih ze skladu nakladatelství 
do Vašeho sboru. Hned po jejich doručení Vás traktátník bude kontaktovat. Cenu za knihy za-
platíte traktátníkovi. Poštovné a balné v tomto případě hradí nakladatelství.

2. osobní objednání
Knihy či časopisy si můžete osobně objednat na níže uvedených kontaktech či webové stránce. 
V případě osobního objednání počítejte s balným a poštovným 100 Kč.

Adresa: Roztocká 5, 160 00 Praha 6
Tel.: 233 321 621, 603 553 628
E-mail: expedice@adventorion.cz
www.advent-orion.cz

Sobota 19. dubna je vyhlášena 
církví jako den nakladatelství 
a publikace. K této příležitosti 
a ke dvacátému výročí založe-
ní nakladatelství v České re-
publice jsme pro Vás připravili 
Ročenku 2013. Najdete v ní 
všechny vydané knihy – včetně 
ukázek. Do každého sboru bylo 
na konci ledna zasláno několik 
výtisků (v případě zájmu lze na 
vyžádání poslat další). Zveme 
Vás tedy v tuto sobotu k ohléd-
nutí za dvacetiletou prací na-
kladatelství Advent-Orion i vy-
danými tituly v minulém roce. 
Přejeme pěkné čtení.

kolektiv nakladatelství
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PORUŠENÝ SLIBRichard T. D’Avanzo, Ti m a Julie CanutesonV této knize se autor dělí se čtenáři o svou vlastní 
životní zkušenost. Ukazuje, jaký vliv mají stresující 
okolnosti rozvodu na vztah člověka s Bohem. Nevě-
nuje se rozboru církevních pravidel, ale dělí se s námi 
o příběh svůj i celé své rodiny. Poukazuje na to, že 
Bůh je i během zápasů a bojů blízko všem zúčastně-
ným a nabízí svou spásnou lásku. Rozvod je možné 
přežít a díky Boží milosti může další život přinést opět 
radost a štěstí.

Autor po svém rozvodu vystudoval křesťanské pora-
denství a dnes vede semináře určené těm, kdo prošli 
podobnou náročnou životní situací.120 stran, 13×20 cm, brožovanáVšichni tak potřebujeme prosit o odpuštění, vyznat se z toho, co jsme udělali, a usilovat o ná-

pravu. Kromě nápravy bychom však měli nabídnout radost z odpuštění i našemu bývalému 

partnerovi. To samozřejmě neznamená, že tuto nabídku automaticky přijme. Každý člověk 

má právo odpuštění odmítnout, což musíme respektovat. Pokud jsme udělali všechno, co bylo 

v našich silách a možnostech, musíme zbytek nechat na Bohu.
Zpočátku jsem si nedokázal představit to pokoření, že bych měl jít za člověkem, který podle 

mě zničil naše manželství, a žádat jej o odpuštění. Všechno ve mně se tomu bránilo. Když 

jsem pak četl šestou kapitolu listu Římanům, napadlo mě, že bych za slovo „hřích“, o kterém 

tam Pavel mluvil, mohl dosadit svou neochotu odpouštět. Pak by tam bylo napsáno, že naše 

staré já bylo ukřižováno spolu s Kristem, aby tělo, které nechce odpustit, pozbylo nad námi 

své moci. Vždyť ten, kdo zemřel, je přece zbaven neochoty odpustit.
Byl jsem šokován. „Ty mě tedy, Pane, žádáš, abych jí odpustil, protože se tím naučím větší 

pokoře, a budu pak schopný vzdát se svého starého sobectví?“
„Ano, o něco takového mi jde, Richarde,“ odpověděl. „Pokud mi patříš, pak mi budeš 

ochotný odevzdat i své sobectví. ‚Ti , kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími 

vášněmi a sklony‘ (Ga 5,24). Vidíš, odpuštění je výsledkem toho, že mi dovolíš tě proměnit. 

Potom tě už nebude dále ničit bolest, kterou ti někdo jiný způsobil. Když mě kdysi přibíjeli na 

kříž, místo nenávisti jsem se rozhodl za ně raději prosit, aby jim bylo odpuštěno. Chci, aby 

všichni zakusili uzdravení, novou sílu a svobodu, kterou s sebou odpuštění přináší.“ 

Nikdy jsem zatím nic podobného neprožil, a tak jsem si nebyl jistý, jestli se tomu dá věřit. 

Nakonec jsem ale musel udělat s vírou krok odvahy, který dělá každé Boží dítě, které se ocit-

U K Á Z K A
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KNIHY PRO DĚTI

ZÁZRAKY STVOŘENÍBronislava Hyvnarová
Druhý díl knihy se zaměřuje na zbývající smysly zvířat, 
jejichž jedinečnost a funkčnost nepřestává udivovat 
děti i dospělé. Na základě úžasné rozmanitosti smyslů 
ve světě zvířat si malí čtenáři mohou uvědomit zázrak 
toho, že dokážou vidět, cítit a chutnat, a učí se podě-
kovat za to svému Tvůrci.Ilustrace vytvořila Alice Danielovská.68 stran, 16×18 cm, vázaná

U K Á Z K A

následovali křesťany Židé. Pak pohané. Vzpomínáte si na to? A teď? Teď je pronásledují ti, 

kteří nosí stejné jméno. Kristovo jméno: „křesťané“. Kvůli nim se museli opravdoví křesťané 

skrývat, někdy se i odstěhovat do hlubokých lesů a vysokých hor. Tam žili v úkrytech. A víte, 

co bylo přes to všechno jejich největší touhou? Vyprávět o Boží lásce ostatním lidem. A také to 

dělali. 
Začala doba pronásledování všech věrných křesťanů těmi, kteří si také říkali křesťané. 

Nadějí pro ně má být světlo v temnotách, záře poslední hvězdy noci, která slibuje svítání. 

Když se dívali v noci na oblohu, věděli, že každá noc jednou skončí a přijde světlo. Jak se 

jmenuje hvězda, která připomíná naději, kterou máme v Bohu? 


