Advent-Orion

Nakladatelství Církve adventistů sedmého dne

Katalog knih
1. čtvrtletí 2014
Jitřenka 2015

Připravme společně
jitřenku pro rok 2015
Pro rok 2015 připravujeme jitřenku, jejíž název bude Proč věřím v Boha… Bude obsahovat krátká zamyšlení, eseje či příběhy, které se budou skládat z osobních zkušeností, jak různí
lidé uvěřili, a osobních vyznání, proč věří v Boha.
Připojte se k přípravě této jitřenky! Napište krátký příspěvek – tedy proč věříte v Boha a jak jste uvěřili.
Pošlete nám tedy prosím co nejdříve e-mailem informaci (na
adresu h
 rdinka@adventorion.cz), že můžeme počítat s Vaším
příspěvkem (příp. můžete zaslat kontakt na někoho, o němž
si myslíte, že by mohl také přispět). Vaši zkušenost a vyznání
potřebujeme obdržet nejpozději do konce ledna 2014.
Předem děkujeme a těšíme se na spolupráci
Redakce nakladatelství Advent-Orion
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Doplňte si svou knihovnu

Doplňte si
svou knihovnu
Nakladatelství Advent-Orion připravilo pro 1. čtvrtletí roku 2014 další, již třetí pokračování úspěšné akce Doplňte si svou knihovnu. Chceme
vám nabídnout zajímavé knihy nakladatelství Advent-Orion a možnost
vybrat si do balíčku s výhodnou cenou právě ty, které vám chybí. Zároveň jsme vybrali tituly, které se mohou stát hezkým a vhodným dárkem.
Můžete vybrat nejen duchovní knihy, ale i knihu zdravotní nebo knihu
pro první kontakt s přáteli.
Opět jsme pro vás připravili nabídku opravdu hodnotných knih, nejdražší z nich prodáváme samostatně za 238 Kč. V tomto čtvrtletí nabízíme
balíček tří různých nabízených knih za jednotnou cenu 300 Kč.
Z nabízených šesti knih si vyberte jakékoli tři různé tituly a vytvořte svůj
vlastní „balíček“. Ten si objednejte u svého traktátníka nejpozději do
konce března 2014.

Knihy k výběru do balíčku
Pastorův blog
Vlastík Fürst
Autor patří mezi nejúspěšnější blogery zveřejňující své texty na blogu
iDNES. Píše o obyčejných lidech, politice, dobách minulých i aktuálních
problémech. Se čtenářem se dělí o niterné zážitky a prozrazuje své vnitřní
boje. Jen vždycky své texty končí jinak, než by člověk čekal. Vlastík Fürst
je totiž nenapravitelný optimista, jehož laskavý pohled na svět kolem si
získal již mnoho příznivců. Texty skvěle doplňují ilustrace karikaturisty
Václava Šípoše.
13×23,5 cm, brožovaná, 256 stran

Bolesti hlavy
Ramon C. Gelabert
Také vás bolívá hlava? V knize jsou představeny různé typy bolestí hlavy,
jejich příčiny, ale kniha nabízí také možnosti, jak bolesti mírnit či vyléčit.
Najdete zde poznatky z dietoterapie, fytoterapie, fyzioterapie, hydroterapie a psychoterapie. Poslední kapitola se zabývá léky, které se používají
při bolestech hlavy.
17×24 cm, vázaná, 72 stran

Doplňte si svou knihovnu
Zemřu svobodný
Noble Alexander, Kay D. Rizzo


Zemru

svobodný

13×20 mm, vázaná, 216 stran
Noble Alexander & Kay D. Rizzo

Přes bolest k odpuštění

Oldřich Wagenknecht

Oldřich Wagenknecht

příběhy jsou zachycením dvou
ých vztahových krizí: jedna byla
obena nevěrou partnera, druhá
ným soužitím dětí z prvních
želství. V obou se však projevila
milost, která partnery dovedla
tahovému uzdravení.

Dva příběhy o lásce zachraňující manželství jsou zachycením dvou různých krizí: jedna byla způsobena nevěrou partnera, druhá obtížným soužitím dětí z prvních manželství. V obou se však projevila Boží milost, která partnery a jejich vztah uzdravila.

r pracuje jako biblický misionář
sťanský poradce. Je také lektorem
ha přednášek pro veřejnost
asti mezilidských vztahů.
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Kniha vypráví pozoruhodný příběh Humberta Noble Alexandra, který byl
na Kubě v roce 1962 falešně obviněn z pokusu o atentát na komunistického diktátora Fidela Castra. Jeho vyhlídky nejsou růžové. Čeká ho kruté
mučení, cely plné odporné havěti, tvrdá práce a dvaadvacet let vězení.
Přesto se v branách pekla ze všech sil snaží přežít a zůstat věrný Bohu.

13×20 cm, brožovaná, 88 stran

PŘES BOLEST
K ODPUŠTĚNÍ
Dva příběhy o lásce
zachraňující manželství
31.7.2012 23:49:22

Pavlovy listy Tesalonickým
Jon Paulien
Biblický komentář k Pavlovým listům do Tesaloniky, který napsal Jon Paulien, přibližuje kontext doby v 1. století n. l., život ve starověkém městě
Tesalonika, problémy prvotní církve, ale přináší také exegetické poznámky a souvislosti k biblickým textům.
13×20 cm, brožovaná, 160 stran

Víra a skutky
Ellen Whiteová
Při čtení této knihy si můžeme znovu uvědomit, že spasení je darem z milosti přijímaným vírou. Zkušenost přijetí tohoto daru nás naplňuje radostí a vděčností. Zároveň však vyznáváme, že „přestože pravá víra se cele
spoléhá na Krista, spasení povede k dokonalému podřízení se Božímu zákonu. Víra se projevuje skutky.“
13×20 cm, brožovaná, 108 stran

Balíček tří různých vámi vybraných knih objednávejte
za jednotnou cenu 300 Kč u svého traktátníka.

Která periodika pro vás připravujeme?
Časopis Advent
V roce 2014 vyjde 9 standardních čísel časopisu Advent a jedno výjimečné, které bude obsahovat modlitební přednášky (Advent č. 8).

Průvodce studiem Bible
Průvodce studiem Bible jsou tištěné pomocné knížky pro sobotní
školu. Vychází čtyřikrát do roka. Téma každé lekce doplňuje také televizní pořad Bible pro dnešek na www.HopeTv.cz.
Témata pro rok 2014:
1. čtvrtletí – V Kristových stopách: Ježíšovi učedníci ve 21. století
2. čtvrtletí – Kristus a jeho zákon
3. čtvrtletí – Ježíšovo učení
4. čtvrtletí – Jakubova epištola

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?
Peníze a dluhy

Časopis Za obzorem
V každém roce vyjde jedno číslo misijního
časopisu Za obzorem. Časopis je dotován,
můžete si ho zakoupit za symbolickou cenu 6 Kč.
Je určen pro evangelizační účely.

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. 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 zaplatíte 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

