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Edice Znamení doby aneb Co o tom říká Bible

První číslo misijní brožury v edici Znamení doby 
s názvem A co když je to pravda? představuje posel-
ství, krásu a bohatost Božího slova – Bible. Druhé 
číslo, které nese název Dobrá zpráva o zlu, odpovídá 
na otázky: Kde se vzalo zlo? Jak se může Bůh na to 
všechno dívat? Je-li Láska, jak tvrdí Bible, proč zlo 
už dávno nezničil? Bude tu zlo věčně? Zlo sice není 
hlavním tématem Bible, ale v dnešní době je vel-
mi aktuální a diskutované v rámci naší společnosti. 
Proto může toto téma lidem přinést dobrou zprávu 
o našem Spasiteli.
Tato první dvě čísla evangelizačních brožur jsou 
připravena pro vaše misijní aktivity. Zahrňte je pro-
to do svých osobních i sborových evangelizačních 
plánů jako jeden z pilířů vašeho misijního působe-
ní. Evangelizačnímu poslání je uzpůsobena i cena 
brožury, která je 12 Kč.

A co když je to 
pravda?

Dobrá zpráva o zlu



Život křesťana a sborů
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Nedoceněný dar
Mark Finley

Autor v knize připomíná, že jsme 
v pravidelném týdenním cyklu do-
stali výjimečný dar – den odpočinku, 
který byl oddělen od ostatních dnů 
týdne. Je to čas, kdy můžeme odložit 
všechny ostatní povinnosti a zájmy, 
které pohlcují náš život, a přemýš-
let nad nejdůležitějšími vztahy v ži-
votě – nad naším vztahem s Bohem 
a našimi nejdražšími.
13 × 20 cm, vázaná, 168 stran, 
198 Kč

V této knize najdete nejen poznat-
ky o tom, co o přirozenosti a fun-
gování lidského mozku a těla od-
haluje věda, ale především výklad 
toho, co o smrti a posmrtném 
stavu říká Bible. Autor svůj výklad 
prokládá konkrétními zkušenost-
mi lidského umírání, včetně těch, 
kdy lidé zažili klinickou smrt. 
Náboženské, filozofické i vědecké 
pohledy na smrt a dění po ní kon-
frontuje s učením převážně Staré-
ho, ale i Nového zákona. V závěru 
se autor věnuje koncepci vzkříšení 
a objasňuje proroctví o nové zemi, 
kde „smrt už nebude, ani nářek 
ani křik ani bolest už nikdy nebu-
de; neboť minulé věci pominuly“.

Pavlovy listy 
tesalonickým

Jon Paulien

Církev ve světle druhého příchodu 
Ježíše Krista
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Přestože počet židů je menší než jedno procento 
světové populace, v médiích i na mezinárodní scéně 
se o nich poměrně často hovoří. Proč tomu tak je? 
Jacques B. Doukhan, který se otázkou židovského 
dědictví dlouhodobě zabývá, se pomocí biblických 
důvodů pokouší odkrýt tajemství Izraele. 

Jacques B. Doukhan získal doktorát z hebrejské 
lingvistiky a literatury na univerzitě ve Štrasbur-
ku. Druhý doktorský titul z teologie obdržel na An-
drewsově univerzitě. V současnosti zde vyučuje 
starozákonní exegezi. Je autorem více než deseti 
knih, mimo jiné Hebrew for Theologians, Secrets 
of Daniel (vyšla ve slovenštině s názvem Túžba 
zeme) a Secrets of Revelation (v češtině byla vy-
dána pod názvem Křik nebes). Působil též jako 
redaktor časopisu Shabbat Shalom.

„S knihou Jacquese B. Doukhana by se měl seznámit každý adventista… 
Velmi srozumitelnou formou předkládá pečlivou analýzu teologických tex-
tů, biblických výroků i historických údajů… Témata, která Doukhan oteví-
rá, by již neměla být dále přehlížena…“
Angel Manuel Rodriguez, ředitel Biblického badatelského institutu při Gene-
rální konferenci Církve adventistů sedmého dne

„Toto dílo, které se zabývá jedním z klíčových křesťanských témat, považuji 
za velmi užitečné. Může prospět těm, kteří snadno a nekriticky přijímají 
nesprávné teologické názory. Knihu velmi doporučuji…“
Ivan T. Blazen, profesor biblické exegeze a teologie, Univerzita Loma Linda

Pavlovy listy 
Tesalonickým: 
Církev ve světle 
druhého příchodu 
Ježíše Krista
Jon Paulien

Komentář Jona Pauliena k Pavlo-
vým listům do Tesaloniky přibli-
žuje kontext doby v 1. století n. l., 
život ve starověkém městě Tesalo-
nika, problémy prvotní církve, ale 
přináší také exegetické poznámky 
a souvislosti k biblickým textům. 
13 × 20 cm, brožovaná, 
cca 120 stran

Cesta přátelství, 
cesta radosti – 
Kudy do nebe 3
Po cestách dalšího dílu z edice 
Kudy do nebe se čtenáři dostáva-
jí k hodnotám přátelství a radosti. 
Obě tyto cesty se navzájem pod-
porují: přátelé nám pomáhají po-
ciťovat radost ze života a naopak 
vědomé rozhodnutí vidět každý 
okamžik jako jedinečný a napl-
nit jej radostí způsobuje, že si lépe 
uvědomujeme cenu přátelství. 
11,5 ×17 cm, brožovaná, 
64 stran, 58 Kč

Víra krok 
za krokem
Reinder Bruinsma

Reinder Bruinsma moderním jazy-
kem i způsobem představuje zásad-
ní životní témata, která řeší jak lidé 
věřící, tak v určitých životních eta-
pách i lidé, které potkáváme: smysl 
života, pravdu, víru, naději, milost, 
odpočinek, společenství, odpověd-
nost, oddanost a poslání. Přečtěte 
si tuto knihu – a pokud vás osloví, 
darujte či půjčte ji někomu, o kom 
si myslíte, že by si ji měl též přečíst.
13 × 20 cm, brožovaná, 
180 stran, 198 Kč

Za branami smrti: 
Naděje na nové setkání
Gerhard Wheeler

13 × 20 cm, vázaná, 
104 stran, 138 Kč



Knihy pro šťastnější život

Jan Bárta, ředitel humanitární 
organizace a ilustrátor, v knize 
vzpomíná na své mládí, přináší 
zajímavé postřehy ze součas-
nosti, ale především píše o práci 
humanitární organizace ADRA 
a situaci lidí, kterým pomá-
há. Jako stříbrná nit se knihou 
line setkání s kohouty, kteří jsou 
na celém světě stejní. Druhou 
zásadní linkou je setkání s ne-
štěstím, které sice provází lidi 
v různých odstínech po celé ze-
měkouli, přesto si však při čtení 
této knihy můžeme uvědomovat 
a pociťovat vděčnost, že jsme to 
my, kdo žijeme na té menší a bla-
hobytnější části světa. 

Co by měl muž 
vědět o ženě
Nancy van Peltová

Muž v této knize může najít to 
nejdůležitější, co by mu jeho žena 
chtěla říct a co se pravděpodobně 
pokusila svojí ženskou řečí už více-
krát naznačit. Dozví se v ní, co od 
muže žena očekává, proč potřebuje 
tolik mluvit a jaké jsou její základní 
podmínky pro důvěrný vztah.
10 ×12 cm, 160 stran, vázaná, 
88 Kč

Jak zvládnout 
partnerskou 
komunikaci
Nancy van Peltová

Neuspokojivá komunikace je jed-
ním z nejběžnějších projevů naru-
šeného vztahu. Autorka pomáhá 
nejen odhalit špatné komunikač-
ní návyky, ale zároveň připomíná 
principy, které – pokud je přijme-
me za své – dokážou zachránit či 
obnovit i slabý a poškozený vztah.
10 ×12 cm, 160 stran, vázaná, 
88 Kč

Co by měla žena 
vědět o muži
Nancy van Peltová

Žena se v této knížce může dozvě-
dět nejen mnoho o muži, jeho psy-
chických potřebách i sexuálních 
touhách, ale zároveň to, že pro rov-
nocenný vztah s mužem potřebuje 
zůstat sama sebou.
10 ×12 cm, 160 stran, vázaná, 
88 Kč

Jak být skvělým 
rodičem
Nancy van Peltová

Tato kniha obsahuje důležité prin-
cipy týkající se výchovy dítěte. Se-
znamuje čtenáře se základy budo-
vání jeho osobnosti a s tím, jak vést 
v rodině efektivní komunikaci. 
10 ×12 cm, 160 stran, vázaná, 
88 Kč

Kohouti kokrhají 
všude stejně
Jan Bárta

15 × 21 cm, vázaná, 
160 stran, 218 Kč

Ještě nikdy nebyla rodina v tak vážném ohrožení 
jako dnes. Polovina manželství končí rozvodem. 
Důležitost mezilidských vztahů však zůstává stejná. 
Děti potřebují rodiče. Jejich úloha ve vytváření 
osobnosti dítěte je nezastupitelná. Kniha vyzdvihuje 
sebeúctu dítěte jako základní faktor ovlivňující 
jeho úspěšnou budoucnost. Seznamuje čtenáře 
se základy budování jeho osobnosti a s tím, jak 
vést v rodině efektivní komunikaci.

„Milovat své dítě nestačí. Vaše dítě musí cítit, 
že ho přijímáte jako osobnost. Musí cítit, že jste na něho 
hrdí, ať už v životě koná velké věci nebo ne. Láska není 
největším darem, který rodiče mohou dítěti dát. Největším 
darem je sebeúcta.“ JA
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Nancy van Peltová
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skvělým   
            rodičem
           Jak být 
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Pozvání ke knižní evangelizaci

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

 �Chcete sloužit Pánu Bohu jednou 
z nejefektivnějších evangelizačních 
metod – prostřednictvím knih? 

 Chcete získat zajímavou práci?

  Chcete patřit do přátelského kolektivu lidí 
zapálených pro Boží věc?

Přijeďte si 
vyzkoušet knižní 
evangelizaci 
na některou 
společnou akci, 
kdy budete 
moci pracovat 
s některým 
z knižních 
evangelistů.

Více informací získáte od Čestmíra Šťovíčka (e-mail: cestas@seznam.cz; tel.: 737 820 318).


