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RESURSE CREȘTINE
2015

pentr u librăr ii ,  distr ibuitor i,
standur i cu vânzare în biser ici

Filme artistice | Documentare | Programe pentru copii | Rugăciune, mijlocire, luptă spirituală | Etică în afaceri
Consiliere, vindecare, eliberare | Israel, Orientul Mijlociu | Laudă și închinare | Slujind trupul lui Hristos

Jurământul 
preţuirii

film artistic: dramă
durata: 85 minute

20 lei

O poveste de 
dragoste care 
a triumfat, 
o mărturie 
a puterii lui 
Dumnezeu 
care poate 
schimba vieţi. 

Istoria lui  
Dumnezeu

Documentar
durata: 55 minute

15 lei

Concursul 
de rodeo

film artistic: dramă
durata: 90 minute

20 lei

Filmul ne 
prezintă 
povestea unui 
cowboy de 
succes. El este 
pus în faţa unei 
alegeri. Oare 
va alege binele 
sau răul?

Crucea 
şi pumnalul

film artistic: dramă
durata: 107 minute

20 lei

Filmul prezintă 
povestea 
adevărată 
a drumului 
străbătut de 
Nicky, de la 
delicvenţă la 
eliberare.

Drumul spre 
Redemption

film artistic: comedie
durata: 90 minute

20 lei

În Las Vegas, 
Amanda și iu-
bitul ei, Alan au 
„împrumutat” 
bani de la șeful 
ei, acum au o 
datorie uriașă 
și sunt urmăriți 
de mafie.

Surprins

film artistic: dramă
durata: 113 minute

20 lei

Povestea lui 
Tim Devon 
îl urmărește 
pe acesta din 
confortul Los 
Angeles-ului 
pe străzile 
orașului  
Amsterdam. 

Povestea lui 
Richard & 

Sabina  
Wurmbrand

Documentar
durata: 50 min

20 lei

Descoperind 
misterul vieții

Documentar
durata: 65 minute

20 lei

Escaladarea

film artistic: acțiune
durata: 100 minute

20 lei

Când în sfârşit 
doi alpinişti 
singuratici au 
ocazia unei 
ascensiuni pe 
cinste, apare o 
problemă. 

Un motiv 
pentru care 

să cânţi

film artistic: dramă
durata: 90 minute

20 lei

O poveste 
despre iubire, 
prietenie şi 
luptă pentru 
schimbare. 

Proiectul 
Strada Azusa

Documentar
durata: 55 minute

20 lei

Planeta 
privilegiată

Documentar
durata: 63 minute

20 lei

Refugiul

film artistic: dramă
durata: 145 minute

20 lei

Refugiul este 
povestea 
adevărată a 
unei familii 
care a luptat 
împotriva 
nebuniei 
naziste.

Joni

film artistic: dramă
durata: 110 minute

20 lei

„Joni” repro-
duce bucuriile 
și tristețile, 
temerile și 
biruințele lui 
Joni Eareckson 
Tada, dar mai 
presus de orice, 
credința.

Speranța

Documentar
durata: 80 minute

15 lei

Ultimul zbor

film artistic: dramă
durata: 85 minute

20 lei

O poveste 
plină de 
aventură, 
suspans şi 
dragoste a unei 
misionare care 
face diferența 
în zonele 
nepopulate ale 
junglei.

FILME ARTISTICE

DOCUMENTARE

CATALOG
LIBRĂRIA CREȘTINĂ A

STUDIOULUI ALFA OMEGA TV



www.alfaomega.tv/librarie 0256-284.913 comenzi@alfaomega.tv2

Seria: CARTEA CĂRȚILOR - VOL. 1-7

Volumul 1 
 2 DVD 

8 episoade  

30 lei

Volumul 2 
 2 DVD 

8 episoade  

30 lei

Volumul 3 
 2 DVD 

8 episoade  

30 lei

Volumul 4 
 2 DVD 

8 episoade  

30 lei

Volumul 5 
 2 DVD 

8 episoade  

30 lei

Volumul 6 
 2 DVD 

8 episoade  

30 lei

Volumul 7 
 1 DVD 

4 episoade  

20 lei

RUGĂCIUNE, MIJLOCIRE, LUPTĂ SPIRITUALĂ, REVELAȚIE PROFETICĂ

Autoritate în 
rugăciune

cu: Dutch Sheets
Număr pagini: 171

20 lei

Dutch Sheets 
scoate la iveală 
faptul că  o 
bună parte din 
timpul în care 
ne rugăm, ne 
rugăm ca niște 
neputincioși!

Porțile 
orașului

cu:  David Adeola
Număr pagini: 185

15 lei

Această carte 
prezintă modul 
în care trebuie 
să ne luptăm 
pentru a ne 
captura oraşele 
de la duşmanii 
noştri, care 
stau la porţile 
noastre.

Rugăciunea 
străjerului

Autor: Dutch Sheets
Număr pagini: 172

20 lei

Prin 
„Rugăciunea 
străjerului” 
vei învăța ce 
înseamnă să 
fii un străjer al 
Domnului.

Vocea lui  
Dumnezeu

Autor: Cindy Jacobs
Număr pagini: 317

29 lei

Vocea lui 
Dumnezeu va 
răspunde la 
întrebările mul-
tora privind 
rolul și funcția 
darului profetic 
în Biserica de 
astăzi. 

Stăpânind 
porțile 

vrăjmașului

Autor: Cindy Jacobs
Număr pagini: 234

20 lei

În Matei 16, 
Isus ne promite 
că porţile 
Locuinţei 
morţilor nu vor 
birui Biserica 
sa. La ce se 
referă? 

Rugăciunea 
de mijlocire 

ghid de studiu

Autor: Dutch Sheets
Număr pagini: 120

15 lei

Acesta este un 
ghid provoca-
tor care te va 
ajuta să te ţii 
strâns de con-
ceptele cheie 
din spatele 
mijlocirii.

Rugăciunea 
înflăcărată 

eficientă

Autor: Michael Kimuli
Număr pagini: 50

7 lei

Michael Kimuli 
comprimă 
principiile 
rugăciunii 
pentru a face 
diferența în 
viața celor 
care doresc să 
se roage mai 
eficient. 

Izbăvește-ne 
de cel rău

Autor: Cindy Jacobs
Număr pagini: 226

20 lei

Descoperă 
modul în care 
impactul mor-
tal al infiltrării 
lui Satan în 
filmele noastre, 
jocuri și cărți, 
se poate trans-
pune în familiile 
destrămate.

Rugăciunea 
de mijlocire

Autor: Dutch Sheets
Număr pagini: 230

20 lei

Cititorii vor dori 
să se roage 
mai mult şi vor 
putea vedea 
mai multe 
rezultate.

Poruncește 
muntelui

Autor: Christine Darg 
Număr pagini: 60

7 lei

lsus vrea să 
poruncim 
obstacolelor 
şi zidurilor să 
cadă! Dumne-
zeu lucrează 
cu cuvinte şi 
răspunde prin 
cuvinte.

Mantaua 
rugăciunii

cu: Bill Norton
Număr pagini: 104

15 lei

Folosind-o, 
credincioşii pot 
să-L cunoască 
pe Isus într-un 
mod profund.

Viața 
Supranaturală

Autor: Cindy Jacobs
Număr pagini:  203

20 lei

Cindy Jacobs, 
împărtășește 
puțin  din 
propriul 
drum înspre 
Dumnezeu, în 
urma întâlnirii 
emoționante 
cu Duhul Sfânt.

Rugăciunea 
care mișcă 

munții

Autor: Gordon Lindsay 
Număr pagini: 107

15 lei

Cartea cu-
prinde esența 
învățăturii 
autorului 
cu privire la 
rugăciune, fiind 
considerată de 
mulți ca fiind o 
lucrare clasică 
în domeniu.

Secretul 
rugăciunii

cu: Daniel Matei
Număr pagini: 176

20 lei

Dacă dorești să 
cunoști inima 
lui Dumnezeu 
pentru aceste 
vremuri, citește 
această carte!

Puterea 
rugăciunii 

perseverente

Autor: Cindy Jacobs
Număr pagini: 210

25 lei

“Ce pot face 
pentru a atinge 
un alt nivel în 
viața mea de 
rugăciune?” 
Acest ghid 
îți oferă 
răspunsuri 
la întrebări pre-
cum aceasta.

PROGRAME PENTRU COPII

Cafeneaua 
cu povești

Desene animate
2 DVD / 8 episoade

30 lei

 O serie 
animată 
diferită de 
orice altă 
reprezentare 
a Evangheliei, 
a câștigat 
numeroase 
premii. 

Casa Zburătoare 
volumul 1, 2

Desene animate 
1 DVD / 4 episoade

30 lei/ vol

“Cartea 
Cărților” a 
educat copii 
din întreaga 
lume, urmărind 
aventurile lui 
Cristi, Oana și 
roboțelul lor de 
jucărie Memo.

Comoara de 
Crăciun a lui 

Micah

Desene animate
1 DVD /  53 minute 

15 lei

 Personajele 
animate 
prind viaţă 
într-o aventură 
fantastică ce 
ne descoperă 
adevărata 
semnificaţie a 
Crăciunului. 

Promisiunea 
de Paști

Desene animate
1 DVD / 47 minute

15 lei

Povestea are 
loc în Ierusalim, 
unde un 
băieţel visează 
să devină 
soldat, până în 
ziua când este 
martor la ce 
i se întâmplă 
Domnului Isus. 

Martorul

Desene animate
1 DVD / 47 minute

15 lei

Un desen 
animat 
deosebit, care 
va confirma 
încă o dată, că 
cei ce caută  
descoperă 
adevărul.

20 leiDesene animate 
1 DVD / 4 episoade x 30 min.

O serie de desene 
animate pentru copii 
care prezintă într-un 
mod accesibil tinerei 
generații, biografii ale 
unor eroi ai credinței.

Eroii Luminii - volumele 1, 2, 3
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CONSILIERE, VINDECARE, ELIBERARE

LAUDĂ ȘI ÎNCHINARE

ISRAEL, ORIENTUL MIJLOCIU, ÎNȚELEGEREA VREMURILOR

De ce Israel?

Autor: Willem Glashouwer
Număr pagini: 160

15 lei

Această carte 
revelează 
punctul în 
care ne aflăm 
în calendarul 
lui Dumnezeu 
privitor la 
vremurile 
din urmă şi 
naţiunea Israel.

Să trăiască 
Ismael

Autor: Christine Darg
Număr pagini: 45

7 lei

Trebuie să ne 
facem loc în 
inimile noastre 
pentru vinde-
carea și salva-
rea urmașilor 
celuilalt fiu al 
lui Avraam, 
Ismael.

Vremuri de 
Restaurare

 autor: Harald Eckert  
Număr pagini: 140

15 lei

Prin cartea 
„Vremuri de 
Restaurare” 
vom avea parte 
de un funda-
ment biblic 
solid pentru 
o rugăciune 
înflăcărată. 

Israel, 
națiunile și 

valea judecății

Autor: Harald Eckert  
Număr pagini: 148

20 lei

Această carte 
li se adresează 
creștinilor 
care se roagă, 
mijlocitorilor, 
liderilor care 
mijlocesc, 
rețelelor și 
mișcărilor de 
rugăciune! 

Iubitul rănit

Autor: Christine Darg 
 Număr pagini: 56

7 lei

Cartea Iubitul 
Rănit prezintă 
într-un mod 
tainic şi 
fascinant, 
rolul Bisericii 
în restaurarea 
relaţiei dintre 
Dumnezeu şi 
Israel.

101 Profeții

Număr pagini: 27

5 lei

Această 
broșură 
prezintă 
profețiile de-
spre vremurille 
din urmă rela-
tate în Biblie.

Invazia 
iminentă a 

Israelului

Autor: Derek Walker 
 Număr pagini: 132

20 lei

Capitolele 
38 și 39 din 
cartea Ezechiel 
prezintă 
o profeție 
uimitoare 
despre 
vremurile din 
urmă.  

101 Dovezi 
și previziuni 

științifice

Autor: Derek Wal 
 Număr pagini: 26

5 lei

Broșura 
prezintă dovezi 
și previziuni 
științifice 
care au fost 
relatate în 
Biblie cu mult 
timp înainte 
ca știința să le 
confirme.

Semne și mi-
nuni în lumea 

musulmană

Autor: Christine Darg 
 Număr pagini: 157

15 lei

O culegere 
de semne 
şi minuni 
ce au avut 
loc în lumea 
musulmană, 
pentru că Isus 
continuă să fie 
acelaşi.

Supraviețuirea 
miraculoasă  

a Israelului

Documentar dramă
durata: 102 minute

20 lei

Această 
docu-dramă 
analizează mo-
tivele pentru 
care Israelul 
continuă să 
existe şi să 
prospere, în 
pofida tuturor 
piedicilor.

Închinare 
extravagantă

Autor: Darlene Zschech
Număr pagini: 160

17 lei

Această carte e ca 
un combustibil de 
rachetă pentru închi-
narea ta. De la practic 
la pasiune, Darlene 
Zschech (Hillsong) 
spune totul.

La cârma 
închinării 

Autor: Dorel P. Mengher
Număr pagini: 158

17 lei

Este important să-ți 
descoperi modul 
tău de a conduce 
închinarea și să-ți 
dezvolți abilitatea de 
a discerne ce lipsește 
unui închinător, unei 
echipe și unui pro-
gram de închinare.

Luptătorul în 
închinare

Autor: Chuck D. Pierce
Număr pagini: 276

20 lei

Această carte oferă 
o înțelegere nouă 
asupra relației dintre 
închinare și lupta 
spirituală. În zilele 
care ne stau în față, 
trebuie să înțelegem 
cum să ne înălțam în 
închinare, primind 
înțelepciune, putere 
și curaj.

Sărutul cerului

Autor: Darlene Zschech
Număr pagini: 168

20 lei

În această carte 
vei descoperi cum 
să experimentezi 
favoarea lui 
Dumnezeu în 
vreme ce cauți 
binecuvântarea Sa 
în urmărirea visului 
pe care El L-a sădit în 
inima ta.

Fii liber!

Autor: Robert Heidler
Număr pagini:  153

17 lei

Un manual 
de pregătire 
pentru 
eliberare, de 
eliberare și de 
autoeliberare. 
Poți scăpa de 
oprimarea 
satanei și 
poți umbla în 
libertate! 

Eliberând 
captivii 

manual

Autor: Marjorie Cole
Număr pagini A4:  59

15 lei

Cartea vă ajută 
să deveniți 
mai conștienți 
de lucrurile 
importante 
în căutarea 
libertății și 
a vieții din 
belșug. 

Manualul 
SOZO

entrul Grace Franklin
Număr pagini:  127

22 lei

Înțelege 
puterea lui 
Dumnezeu, 
cu scopul de 
a-i elibera pe 
oameni din 
fortărețele 
demonice, de 
a-i vindeca de 
păcat.

Diavolul 
în fața 

instanței

Autor: Marjorie Cole
Număr pagini:  160

20 lei

„Diavolul în 
fața instanței” 
demască 
strategia 
vrăjmașului 
împotriva 
credincioșilor.

Crestine, 
eliberează-te!

Autor: Graham Powell
Număr pagini: 240

20 lei

Cartea descrie 
modul în care 
un creștin 
poate fi 
eliberat de 
sub influența 
demonică. 

Seria cărților: Rugăciuni care... de John Eckhardt

Rugăciuni 
care activează 
binecuvântările

Rugăciuni care 
aduc cerul pe 
pământ

Rugăciuni care 
aduc vindecare

Rugăciuni care 
alungă demonii

Rugăciuni care 
mută munții

Rugăciuni care 
rup blestemele

15 leibuc.
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Împărăția 
secretă

Autor: Pat Robertson
Număr pagini: 217

20 lei

Pat Robertson 
dezvăluie legile 
ÎMPĂRĂȚIEI 
SECRETE 
oferind viață 
abundentă.

Cum să 
pricepi

Autor: Betty Garner
Număr pagini: 163

15 lei

Betty K. Garner 
aduce în  cen-
trul atenţiei de 
ce  le e dificil 
elevilor şi ce 
pot face profe-
sorii pentru a-i 
ajuta să înveţe 
singuri.  

Și astăzi poți 
avea parte 

de miracole

Autor: Pat Robertson
Număr pagini: 218

20 lei

Tânjeşti după 
o viaţă trăită 
în domeniul 
miraculosului? 
Această carte 
îţi arată cum 
ai putea trăi 
astfel. 

Bătălii  
spirituale

Autor: Kris Vallatton 
Număr pagini: 180

20 lei

Tu știi că 
bătălia este în 
toi - dar lupți  
împotriva 
dușmanului 
adevărat?

Credință 
vie prin văi 
întunecate

Autor: Jerry K Rose
Număr pagini: 172

20 lei

Povestea lui 
Jerry Rose 
va adânci 
credința ta și 
entuziasmul 
experiențelor 
de pe vârful 
muntelui. 

Ridicarea 
Bisericii în  

dimensiunea 
Mesianică

Autor: Robert D. Heidler  
Număr pagini: 220

20 lei

Scopul acestei 
cărți este acela 
da a-i ajuta 
pe creștini să 
reintre în pose-
sia moștenirii 
pierdute.

Devenind 
cine ești cu 

adevărat

Autor: Dutch Sheets
Număr pagini:  220

26 lei

Această carte 
îți oferă un 
plan de bătaie 
pentru a birui 
orice te reține 
de la a trăi 
în libertatea 
Domnului.

De ce? 
Mentorare prin 

întrebări

Autor: Peter Scheele
Număr pagini: 190

15 lei

Vei învăţa cum 
să conduci 
oamenii la Isus 
în secolul al 
XXI-lea. 

Strigăt după 
libertate

Autor: Corina Pataki
Număr pagini: 168

17 lei

Persecuţiile 
asupra 
creştinilor din 
timpul regimu-
lui comunist i-a 
determinat pe 
mulţi români 
să-şi dorească 
evadarea într-o 
ţară mai bună. 

Femei ale 
destinului

Autor: Cindy Jacobs 
Număr pagini: 316

29 lei

Cartea este 
bogată în me-
saje profunde de 
încurajare pen-
tru orice femeie 
care și-a pus 
cel puțin o dată 
întrebarea: „Ce 
vrea Dumnezeu 
pentru mine?”

Chemarea 
profetică a lui 

Simeon

Autor: James J. Singh
Număr pagini: 50

7 lei

Simeon 
exprimă cu 
acuratețe 
dorința 
Dumnezeului 
nostru ca 
fiecare creștin 
să aibă această 
pasiune pentru 
El. 

Cum cerul 
invadează  
pământul

Autor: Kris Vallotton  
Număr pagini: 190

20 lei

 Carte de 
revelație 
profundă 
care aduce 
înțelegere pri-
vind dinamica 
spirituală a 
momentului.

SLUJIND TRUPUL LUI HRISTOS

O femeie 
înțeleaptă 

spunea 
odată...

Autor: Shirley Rose
Număr pagini: 140

15 lei

Vei învăța pas 
cu pas cum să 
te asemeni tot 
mai mult cu 
femeile Bibliei.

ETICĂ ÎN AFACERI / ADMINISTRARE FINANȚE

CĂRȚI ÎN CURS DE APARIȚIE
la editura „Alfa Omega Publishing”

CONTACT LIBRĂRIA CREȘTINĂ
„ALFA OMEGA TV”

Ungere divină 
pentru afaceri

Autor: Ed Silvoso
Număr pagini: 170

17 lei

Ed Silvoso invită toţi 
oamenii de afaceri 
creştini să dărâme 
acel zid şi să pună 
temelia pentru o 
trezire fără precedent 
în piaţa locală. Doar 
atunci putem extinde 
Împărăţia lui Dum-
nezeu în fiecare colţ 
al lumii.

Liber de datorii

Autor: Ray si Shirley Noftsinger
Număr pagini A4: 73

15 lei

Pentru prima oară, 
mentalitatea plină de 
credință privitoare 
la seceriş este pusă 
alături de concepte 
practice financiare 
despre cheltuieli, iar 
apoi unită cu unelte 
financiare pentru a 
accelera ieşirea din 
datorii. 

Manifestul 
Reformei

Autor: Cindy Jacobs
Număr pagini: 196

20 lei

Vei învăța 
cum să te 
rogi ca vestea 
Împărăţiei 
Lui să atingă 
fiecare naţiune 
şi voia Lui să se 
facă precum 
în cer, aşa şi pe 
pământ.

Centre  
apostolice

Autor: Alain Caron  
Număr pagini: 194

20 lei

Alain Caron ne 
împărtășește 
modul în care 
putem trans-
forma bisericile 
în centre 
dinamice de 
instruire și 
trimitere.

Dutch Sheets - Visează! 
                             - Plăcerea de a sta în Prezența Sa
Kris Vallatton - Revoluție morală
                             - Puterea supranaturală a iertării
Perry Stone - Eliberează-ți casa, eliberează-ți  
                            arborele genealogic
Chuck Pierce - Vremea avansării
Darlene Zschech - Închinarea schimbă totul

Adresa: C.P. 1141, O.P. 8,  
Timişoara - 300890, România
Telefon: 0256-284.913,  
Tel./Fax: 0256-284.912 
Email: comenzi@alfaomega.tv
Website: www.alfaomega.tv/librarie
 

facebook.com/alfaomegatv       
youtube.com/alfaomegatv 

PREȚURILE AFIȘATE SUNT CELE  
RECOMANDATE PENTRU VÂNZARE.

Pentru librării creștine, distribuitori, puncte de 
vânzare în biserici și organizații creștine implicate 
în distribuția de resurse, se oferă un DISCOUNT, 
în funcție de condițiile de plată, modalitatea de 
expediere și valoarea comenzii. 


