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DETEKTIV ZACK

Jerry D. Thomas

Detektiv Zack

a záhada
ztracených jesliček

A ZÁHADA ZTRACENÝCH JESLIČEK
JERRY D. THOMAS
Detektiv Zack je již znám mladým čtenářům jako řešitel řady
záhad. Tentokrát jeho problém souvisí s vánočním příběhem.
11,5 × 17 cm / 148 stran / brožura / 108 Kč

ZŮSTAT
V JEŽÍŠI

HELMUT HAUBEIL
Autor je dnes již kazatel v důchodu, ale jeho aktivity ani s věkem
neustávají. Po první knize, kterou do našeho prostředí dodal
z vlastní iniciativy a na vlastní náklady (Kroky k osobnímu
oživení), je zde jeho další dílo, které poslouží jako materiál
pro prohloubení našeho vztahu s naším Spasitelem.

Zůstat v Ježíši
Ježíš Kristus:
„Zůstaňte ve mně, a já ve vás.“

15 × 21 cm / 100 stran / brožura / 85 Kč
H E L M U T

možnost objednání
Advent-Orion, spol. s r. o.
Roztocká 5/44, 160 00 Praha 6 – Sedlec
tel.: 558 359 100, 603 553 628
e-mail: expedice@adventorion.cz
www.advent-orion.cz

H AU B E I L

Prostřednictvím sborového traktátníka 		
doručení v příští zásilce do vašeho sboru
(neplatí se poštovné ani balné).
Osobní objednání – zásilky jsou expedovány 		
po obdržení objednávky na adresu
objednatele (poštovné a balné ve výši 100 Kč).

novinky
DESATERO PŘIKÁZÁNÍ JIŘÍ BENEŠ

Desatero
přikázání
Jiří Beneš

Drobná brožurka, ve které se autor zabývá biblickým textem s jemu příslovečnou snahou o očištění od nánosů tradic. Vychází z původního znění v hebrejštině a v jednotlivých slovech pak poctivě hledá jejich význam a především
aktuální poselství pro dnešního čtenáře. Tato kniha nebyla psána jako učebnice
ani jiný odborný text, ale má být příležitostí k oslovení čtenáře, který toho
o Desateru mnoho neví. Fundovanost autora však umožní, aby dílo přesáhlo
původní zadání a i znalý čtenář v něm mohl najít řadu nových podnětů.
10,5 × 15 cm / 100 stran / brožura / 25 Kč

MODLITBA
Sborník inspirovaný teologickou konferencí stejného názvu obsahuje studie,
rozhovor a kázání na toto téma. Navíc přináší tři přehledy, které mohou být
pro čtenáře inspirací k dalšímu přemýšlení a studiu: výčet biblických textů
o modlitbě, výroky Ellen Gould Whiteové o modlitbě a přehled knih na toto
téma, které jsou k dispozici na českém a slovenském knižním trhu.
17 × 24 cm / 96 stran / brožura / 80 Kč

TROJICE

JERRY MOON, JOHN W. REEVE, WOODROW W. WHIDDEN
Trojice autorů – zkušených učitelů teologie – představuje to nejlepší z biblického
bádání na toto téma tak, aby to bylo srozumitelné věřícím v různých částech
světa, mladým i starým, žákům ve třídách sobotní školy i studentům na školách.
16 × 24 cm / 328 stran / brožura / 300 Kč

JEŽÍŠ Z NAZARETA

WILLIAM G. JOHNSSON

Ježíše vykreslují evangelia poněkud jinak než toho Ježíše, o kterém se často
káže a který je uctíván v mnoha křesťanských církvích. Ježíš byl kontroverzní
postava. Nazýval věci pravým jménem, byl přímočarý a neohrožený. Při poznávání jeho života, služby a učení autor zaměřuje naši pozornost na opravdovou
osobu, ne na často tak odlidštěnou postavu, která jej měla nahradit. A teprve
poté, až jej poznáme takového, jaký byl, se můžeme zamyslet nad tím, zda
nám skutečný Ježíš má co říci o tom, jak žít ve světě jednadvacátého století.
16 × 24 cm / 464 stran / brožura / 380 Kč

seriály pro vás a vaše přátele…

PŘÍBĚHY PRO DĚTI

HopeTV pro vaše děti připravila
sedmidílnou sérii křesťanských
písniček a povídání, v níž pastor Radek
Jonczy s dětmi zpívá a vypráví jim
příběhy ze života. Z Příběhů pro děti
si každý může odnést poučení o Bohu,
kamarádství, pomoci i odvaze.

KOHOUTI KOKRHAJÍ
VŠUDE STEJNĚ

Jan Bárta, výtvarník a někdejší ředitel
humanitární organizace ADRA, vám
přináší zajímavé a hluboce lidské
postřehy ze svých pracovních cest po
celém světě. Série je zpracována do
podoby audioknihy.

VELKÝ PŘÍBĚH BIBLE III.

Jaký je vlastně základní příběh, který
nám chce celá Bible sdělit? Nabízíme
vám sérii přednášek Daniela Dudy
s názvem „Velký příběh Bible“. Záznam
je opatřen znakovým jazykem a je tedy
vhodný ke sdílení s neslyšícími lidmi.

Misie adventistů ve světě

Hledání 2

Projekt Identita vznikl jako reakce na stěžejní otázky
členů Církve adventistů sedmého dne. Otázky týkající
se základů a specifik jejich víry. Identita se pokouší
na některé z nich odpovědět.

Seriál Hledání 2 sklidil po celém světě již mnoho
ocenění a svým moderním zpracováním může
i vám pomoci seznámit vaše přátele s křesťanstvím
a nenásilnou formou je oslovit poselstvím evangelia.

Důkaz o Bohu 2

Utopie

Nechte se oslovit přímočarým
a srozumitelným poselstvím Kornelia
Novaka. Druhá řada seriálu rozhovorů
s tímto misionářem a pouličním
kazatelem je na téma Boží uzdravení
a Ježíš Kristus. Kornelia Novaka
zpovídá Martin Hasík.

Je opravdu víra křesťanů utopií? Čemu
vlastně následovníci Krista věří a proč?
Devatenáct témat se pokouší na tyto
otázky odpovědět a ukázat, že víra
rozhodně utopií být nemusí.

on-line k prohlížení

www.hopetv.cz

Projekt rodina

Kdysi byla fungující rodina samozřejmostí, dnes je spíše vzácností... Proto
vznikl Projekt rodina – seriál, v němž
nás vztahová poradkyně Milena
Mikulková provede celou problematikou vztahů a rodinného života.

www.facebook.com/hopetv

KOLIKRÁT MÁM
SDÍLET? 7 X?

X

TIP JAK NA TO
I když na sítích můžeme sledovat stejné
stránky a mít tytéž přátele, to, co nakonec
uvidíme, vybírají algoritmy za nás. Jestli
nechcete přijít o zajímavé příspěvky facebookové stránky HopeTV, rozklikněte na
našem profilu tři tečky pod úvodním obrázkem. Potom nastavte sledování jako „oblíbené“. Tak máte šanci vybrat pro sdílení se
svými přáteli to, co vás opravdu zaujme!

