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...milost ve vztazích

Již tři roky se v průzkumech shoduje více než 
90 % populace na tom, že největší životní hod-
notou je spořádaná rodina s věrným partne-
rem. Tato touha je v ostrém rozporu s realitou, 
která je charakterizována nefunkčními rodina-
mi a následnými rozvody. Často můžeme sly-
šet stesky na narušené vztahy i v křesťanském 
prostředí. Proto bylo navrženo, aby se církev na 
různých úrovních příští rok věnovala tématu 
péče o vztahy v rodinách. Jedním z projevů to-
hoto nasměrování je i vydání jitřenky zabývající 
se partnerskými a rodinnými vztahy, která nás 
bude provázet každý den v roce 2013. Najdete 
v ní úvahy od mnoha autorů, které jsou věno-
vané teologickému vymezení rodiny, stvoření 
člověka, biblickému zdůvodnění partnerství, ale 
také myšlenkám o samotě, o touze člověka po 
společenství a o smyslu života, který je postaven 
na službě a nesobecké lásce k druhým.

14 × 22 cm, brožovaná, cca 370 stran, předpokládaná cena 168 Kč

S Božím slovem na každý den



Doplňte si svou knihovnu

Dopisy z vyhnanství
Mark Finley, Steven Mosley

S autorem je možné navštívit pozůstatky sedmi měst Malé Asie, kam 
byly dopisy, zaznamenané v knize Zjevení, adresovány: Efez, Smyrnu, 
Pergamon, Thyatiry, Sardy, Filadelfii a Laodikeu. Tyto dopisy přinášejí 
poselství, jež řeší základní problémy lidského života tehdy i v součas-
nosti. 
13 × 20 cm, vázaná, 72 stran

Adventismus v proměnách času
George R. Knight

Kniha sleduje události velkého náboženského probuzení v USA z po-
čátku 19. století a seznamuje nás se vznikem a rozvojem Církve adven-
tistů sedmého dne. Autor popisuje úsek téměř dvou století: utváření 
mladé církve, hledání jejího vlastního poslání v měnícím se světě a ak-
tuální roli církve v současnosti. 
13 × 20 cm, vázaná, 136 stran

Nakladatelství Advent-Orion vydalo v nedávné době 
opravdu zajímavé knihy. Pokud některá z publikací chy-
bí ve Vaší knihovně, nebo naopak chcete svou oblíbe-
nou knihu věnovat jako dárek, využijte možnosti získat 
knihy za velmi příznivou cenu. V tomto čtvrtletí nabízí-
me balíček tří knih za jednotnou cenu 200 Kč. Můžete si 
sami vybrat, jaké knihy za výhodnou cenu získáte.

Z nabízených šesti knih si vyberte jakékoli tři různé tituly a vytvořte 
svůj vlastní „balíček“. Ten si objednejte u svého traktátníka nejpozději 
do konce čtvrtletí. Pokud chcete knihy jako dárek k Vánocům, objed-
návejte raději s předstihem.

Knihy k výběru do balíčku

Doplňte si 
svou knihovnu



Doplňte si svou knihovnu

Emocionálně zdravá církev
Peter Scazzero, Warren Bird

Poselství knihy neúprosně míří na kořen věci, tam, kam často nemáme 
odvahu nahlédnout nejen v církvi a ve sboru, ale především v našich 
vlastních životech. Odhaluje vnitřní svět pocitů, skrytých a často skrý-
vaných pohnutek, které určují naše vlastní jednání. Rozvíjí šest základ-
ních principů duchovního zdraví církve a pomáhá uvádět tyto myšlen-
ky do praktického života.
13 × 20 cm, brožovaná, 232 stran

Podobenství o Boží milosti
Morris Venden

Kazatel a spisovatel Morris Venden dokáže jedinečným a přitom sro-
zumitelným způsobem aplikovat biblická podobenství na náš dnešní 
život. V knize Podobenství o Boží milosti objevuje a vykresluje Boží 
milost v těch nejzvláštnějších přirovnáních Ježíše Krista.
13 × 20 cm, brožovaná, 148 stran

Víra krok za krokem
Reinder Bruinsma

V knize se můžeme vypravit na vzrušující cestu za poznáním. Máme 
jedinečnou příležitost utřídit si myšlenky, podívat se na svět očima 
hluboce věřícího člověka, polemizovat s jeho představami a porovnat 
s ním své názory. Kniha jistě potěší každého, kdo hledá skutečný smy-
sl života.
13 × 20 cm, brožovaná, 180 stran

Proroci jsou lidé
Graeme Bradford

Kniha vyrůstá z podhoubí kritiky a obvinění, jež proti Ellen Whiteové 
a jejímu dílu vznesli ti, kdo se pokoušeli zpochybnit její důvěryhodnost 
jako Bohem inspirované spisovatelky. Formou poutavého a napínavého 
příběhu, který se velmi dobře čte, se můžeme setkat s hlubokými otáz-
kami a hledat pravdivé biblické odpovědi.
13 × 20 cm, brožovaná, 96 stran

Balíček tří různých Vámi vybraných knih objednávejte 
za jednotnou cenu 200 Kč u svého traktátníka.



Život křesťana a sborů

Cesta vděčnosti, 
cesta odcházení – 
Kudy do nebe 4

Další díl z edice Kudy do nebe při-
pomíná vděčnost za život, ale také 
to, že jednou budeme muset z to-
hoto světa odejít. Právě pohled na 
život jako na úžasný a ničím neza-
sloužený dar dává člověku možnost 
pocítit i ve chvíli odcházení smíře-
ní a pokoru před jeho Dárcem.
11,5 × 17 cm, brožovaná, 
64 stran, předpokládaná 
cena 58 Kč

Směrnice a řády

Zákoník v Páté knize 
Mojžíšově

Jiří Beneš

Kniha Směrnice a řády je studij-
ní text. Obsahuje nejen přehledný 
rozbor kapitol Dt 12–26 synchron-
ní metodou, ale upozorňuje také na 
jejich spirituální podtón. Srozumi-
telně uvádí do starozákonního my-
šlení a koncepce jeho zákonů.
16,5 × 24 cm, brožovaná, 
228 stran, 328 Kč

Přes bolest 
k odpuštění

Dva příběhy o lásce 
zachraňující manželství

Oldřich Wagenknecht

Tyto příběhy jsou dokladem dvou 
různých vztahových krizí: jedna 
je způsobena nevěrou partne-
ra, druhá obtížným soužitím dětí 
z prvních manželství. V obou se 
však projevila Boží milost, která 
partnery dovedla k uzdravení ve 
vztazích… 
13 × 20 cm, brožovaná, 80 stran, 
předpokládaná cena 118 Kč

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 objednat. Trak-
tátník vyplní objednací list a zašle ho do nakladatelství nebo objednávku vyřídí e-mailem či telefonic-
ky. Knihy budou doručeny v příští distribuci knih ze skladu nakladatelství do Vašeho sboru. Hned po 
jejich doručení Vás traktátník bude kontaktovat. Cenu za knihy zaplatíte traktátníkovi. Poštovné a bal-
né v tomto případě hradí nakladatelství.

2. Osobní objednání
Knihy či časopisy si můžete osobně objednat na níže uvedených kontaktech či webové stránce. V pří-
padě 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


