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Nově vydaná kniha

Celé generace křesťanů čekaly 
na vylití Ducha svatého – „pozd-
ní déšť“. Čekáme ho i my. Dojde 
k této události během našeho ži-
vota, nebo doplníme řady těch, 
kteří se nedočkali? To není pod-
statné. Důležitější je prosit Boha, 
aby nás každý den vedl prostřed-
nictvím svého Ducha. Když se 
kaž dý den dáme k dispozici Du-
chu svatému, nemusíme se bát, že 
promeškáme „pozdní déšť“. 
Mark Finley přináší v této knížce 
jednoduché a praktické rady, jak 
se každý z nás může vydat moci 
Ducha svatého. Pojďme je vy-
zkoušet…

Oživ nás, Pane...
Mark Finley

12 ×17 cm, vázaná, 128 stran, 
 předpokládaná cena 100 Kč



Knihy o vztazích

Tyto příběhy jsou zachycením dvou 
různých vztahových krizí: jedna byla 
způsobena nevěrou partnera, druhá 
obtížným soužitím dětí z prvních 
manželství. V obou se však projevila 
Boží milost, která partnery dovedla 
ke vztahovému uzdravení. 

Autor pracuje jako biblický misionář 
a křesťanský poradce. Je také lektorem 
mnoha přednášek pro veřejnost 
v oblasti mezilidských vztahů.

Oldřich Wagenknecht

PŘES BOLEST
K ODPUŠTĚNÍ

Dva příběhy o lásce
zachraňující manželství

Pres bolest k odpusteni-obalka.indd   1 31.7.2012   23:49:22

Přes bolest k odpuštění
Oldřich Wagenknecht

V knize jsou vyprávěny dva příběhy o lásce zachraňující manželství. Tyto příběhy jsou zachy-
cením dvou různých vztahových krizí: jedna byla způsobena nevěrou partnera, druhá obtíž-
ným soužitím dětí z prvních manželství. V obou se však projevila Boží milost, která partnery 
dovedla ke vztahovému uzdravení.
13 × 20 cm, 88 stran, brožovaná, 118 Kč

V této knize se autor dělí o svou vlastní zkušenost s tím, 
jaký vliv mají silně stresující okolnosti rozvodu na vztah 
člověka s Bohem. Nevěnuje se rozboru církevních posto-
jů, ale vypráví 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. Díky Boží milosti může 
další život přinést opět radost a štěstí.
Autor po svém rozvodu vystudoval křesťanské poraden-
ství a dnes vede semináře určené těm, kdo prošli podob-
nou náročnou životní situací.

13 × 20 cm, 120 stran, brožovaná, 140 Kč

S Božím slovem na každý den
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... milost ve vztazích

— 365 biblických textů, úvah a příběhů o vztazích
— inspirace pro partnery, rodiče, prarodiče a přátele
— duchovní zamyšlení nad různými etapami vztahů v rodině i mimo ni
—  Přes sto autorů — kazatelů, křesťanských spisovatelů, poradců  

a dalších přispěvatelů

Přes stále stoupající počet těch, kdo žijí „single“, je pro většinu lidí 
manželství a rodina největší hodnotou života. Mnozí se však v první řadě 
starají o to, aby byli milováni, místo toho, aby se učili milovat.  
Cesta k hluboké lásce je obtížná, ale zároveň krásná a život proměňující. 
Kdo miluje a je sám milován, nalézá onen životní prostor, který jej 
naplňuje štěstím, dává mu radost ze života a odvahu zdolávat všechno,  
co přinese budoucnost.

Kniha denních úvah Vás chce nasměrovat k Tomu, kdo do nás vložil 
touhu po vztazích — k Bohu. Dobrým partnerem totiž budeme pouze 
s pokorným srdcem člověka odhodlaného žít pro druhé, odpouštět 
a bezpodmínečně milovat. Sílu k takovému vztahu můžeme získat jedině 
od Boha, zdroje veškeré lásky a zastánce všech manželství.

...milost ve vztazích
Kolektiv autorů

S Božím slovem na každý den aneb 
366 drobných úvah na téma mezi-
lidských vztahů. 
Téměř každý člověk touží po fun-
gující rodině a milujícím partnero-
vi. Dobré vztahy jsou pro nás velmi 
důležité. Nejen v nejbližší rodině, 
ale i v širším společenství. Realita 
je však jiná: osamělost, nenaplněná 
touha po blízkém člověku, spory, 
rodinné krize, rozpady manželství, 
rozvody... 
Jitřenka pro tento rok se zabý-
vá tématy partnerství, rodiny, ale 
i příběhů lidí kolem nás. Pár minut 
každý den může pomoci ozdravit 
vztahy a přivést k zamyšlení nad 
hodnotou života. Pokud se vám 
tato jitřenka líbí, darujte či zakup-
te ji někomu, kdo ji potřebuje, na 
příští rok.
14 ×22 cm, 328 stran, 
 brožovaná, 168 Kč

Porušený slib
Richard T. D’Avanzo



Knihy pro děti
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Detektiv Zack 
a ukradený artefakt

Jerry D. Thomas

Detektiv Zack
a ukradený artefakt

Jerry D. Thomas

Detektiv Zack 
a ukradený artefakt
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Detektiv Zack a ukradený 
artefakt
Zackova cesta po Blízkém východě nabírá nečeka-
ný směr. Zack se s výpravou dostane k hoře Sinaj a do 
údolí, kde bojoval David s Golijášem. Přitom se spo-
lečně s kamarádem Achmedem snaží dopadnout zlo-
děje, který ukradl zlatou sošku z hrobky krále Tutan-
chamona.
11 ×17 cm, 136 stran, brožovaná, 108 Kč

Smysly zvířat – sluch, čich
V prvním díle knihy jsou představeny dva 
smysly – sluch a čich – a jejich obdivuhodná 
funkce ve světě zvířat. Součástí knihy je arch 
s obrázky zvířat, které děti jako odpověď na há-
danky dolepují na ta správná místa.
Kniha je určena pro předškolní a mladší škol-
ní věk.
16 ×18 cm, 68 stran, vázaná, 158 Kč

Zázraky stvoření/Smysly 
zvířat – zrak, hmat, chuť
Druhý díl knihy se zaměřuje na zbývající smy-
sly zvířat, jejichž jedinečnost a funkčnost ne-
přestává 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 poděko-
vat za to svému Tvůrci. Ilustrace vytvořila Alice 
Danielovská. 
16 ×18 cm, 68 stran, vázaná, 158 Kč

Detektiv Zack a záhada 
u Hromové hory
V  chatce  kmene  Čerokézů  se  začnou  ztrácet  věci 
a Zack i ostatní táborníci se domnívají, že vědí, kdo 
je vinen. Kluci z kmene Mohawků jsou nezvladatel-
ní chuligáni a dělají na letním táboře u Hromové hory 
jenom problémy. Co takoví kluci vůbec dělají na křes-
ťanském táboře? 
V táboře se dějí divné věci a detektiv Zack se snaží chy-
tit Mohawky do pasti. Jenže past sklapne naprázdno. 
Poté, co se jeden z Mohawků zraní při pádu z prova-
zového mostu, vznikne mezi chlapci přátelství. Později 
se během scénky o ukřižování stane něco úžasného, co 
Zacka velmi zaskočí. Zackův nejobtížnější detektivní 
případ změní jeho život a pomůže mu uvědomit si, že 
lidé, kteří věří Bibli, by měli být jiní. 
11 ×17 cm, 136 stran, brožovaná, 108 Kč



Která periodika pro vás připravujeme?

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

Časopis Advent
Desetkrát za rok vychází Advent – časopis Církve adventistů sedmé-
ho dne. Součástí je i jedenácté výjimečné číslo, v němž jsou přednáš-
ky pro modlitební týden (Advent č. 9).

Průvodce studiem Bible
Průvodce studiem Bible jsou tištěné pomocné materiály pro sobot-
ní školu (dříve Biblické úkoly). Vychází čtyřikrát za rok. Téma každé 
lekce doplňuje také televizní pořad Bible pro dnešek, který je umís-
těn na www.HopeTV.cz vždy od pondělí v archivu a vysílán denně od 
19.30 hodin.

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

Časopis Za obzorem
V minulém roce vyšlo první číslo misijního 
časopisu Za obzorem. V roce 2013 jsou plá-
nována další dvě čísla. Časopis je určen pro 
evangelizační účely.


