CATALOG
RESURSE CREȘTINE

Librăria Alfa Omega TV vă oferă o gamă largă de resurse media creștine: cărți, DVD-uri și materiale
de studiu pentru creștere spirituală.
Rugăciunea, mijlocirea, lupta spirituală, ocultismul, pro-Israel sau diverse studii biblice, se numără
printre tematicile librăriei noastre. La acestea se adaugă filme artistice, documentare, programe pentru
copii, seminarii biblice, conferințe creștine.
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PROGRAME PENTRU COPII

Seria „Cartea Cărților” provoacă copiii de peste 6 ani la o aventură prin Biblie,
pentru a descoperi istorisiri străvechi și a învăța lecții valoroase despre viață.
13 episoade x 28 min | HD 1080p | Vârsta: 6-12 ani
Casa zburătoare - volumul 1

Casa zburătoare - volumul 2

O casă care zboară în timp purtând trei copii
jucăuși, un profesor mai distrat și un roboțel
ciudat prin aventuri pline de acțiune.
„Casa zburătoare” își aduce telespectatorii
înapoi în regatul biblic numit Israel pentru a
cunoaște oameni și a vedea evenimente ce
au schimbat cursul istoriei.

O casă care zboară în timp purtând trei copii
jucăuși, un profesor mai distrat și un roboțel
ciudat prin aventuri pline de acțiune.
„Casa zburătoare” își aduce telespectatorii
înapoi în regatul biblic numit Israel pentru a
cunoaște oameni și a vedea evenimente ce
au schimbat cursul istoriei.

Desene animate 2 DVD
8 episoade x 25 min.

Desene animate 2 DVD
8 episoade x 25 min.

30 lei

Corrie ten Boom

Eroii Luminii
- volumul 1

Colecție de 2 filme
pentru copii și tineret
Corrie ten Boom,
alături de familia ei,
s-a implicat în salvarea a cât mai multor
evrei, chiar cu riscul
vieții.
Desene animate (32 min.)
și documentar (57 min.)

Desene animate 1 DVD
/ 4 episoade x 30 min.

15 lei

15 lei

Promisiunea de
Paști

15 lei
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Eroii Luminii
- volumul 2

Desene animate 1 DVD
/ 4 episoade x 30 min.

15 lei

În acest volum îi poți
urmări pe Richard
Wurmbrand, Corrie
Ten Boom, Augustin
și pe Samuel Morris.

Desene animate 1 DVD
/ 4 episoade x 30 min.

15 lei

Martorul

Desene animate
1 DVD / 47 minute

Eroii Luminii
- volumul 3

Volumul doi cuprinde
povestea lui Gladys
Aylward, Perpetua,
Amy Carmichael și
William Booth.

15 lei

Comoara de
Crăciun a lui
Micah

Un desen animat
deosebit, care va
confirma încă o dată,
că cei ce caută găsesc
mai mult decât
simple răspunsuri: ei
descoperă adevărul.

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.
Desene animate
1 DVD / 47 minute

„Eroii Luminii” este
o serie de desene
animate despre viața
unor eroi ai credinței
pe care copiii se pot
baza. În volumul
unu îi poți urmări pe
curajosul Jim Eliott,
pe William Tyndale,
John Bunyan și pe
Eric Liddell.

30 lei

Desene animate
1 DVD / 53 minute

15 lei

O aventură plină de
mister! Personajele
animate din această
poveste prind viaţă
într-o aventură
fantastică ce ne
descoperă adevărata
semnificaţie a
Crăciunului.

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. Fiecare episod
este creat special
pentru copii, astfel că
întâmplările din
Biblie le sunt prezentate de jucării.

CARTEA CĂRȚILOR
Seria „Cartea Cărților” provoacă copiii de peste 6 ani la o
aventură prin Biblie, pentru a descoperi istorisiri străvechi și
a învăța lecții valoroase despre viață. Cristi și Oana sunt copiii
moderni ai secolului 22, care petrec mult timp împreună cu robotul
lor amuzant, Memo. La un moment dat, ei găsesc un dispozitiv
misterios (Cartea Cărților) care îi teleportează în trecut, prin pagini
de istorie.
13 episoade x 28 min | Vârsta recomandată: 6-12 ani. Fiecare
disc conține atât episodul nou al Carții Cărților, cât și episodul
corespondent din seria veche (difuzată în anii ‘90).

Vol. 3
Iacov și Esau

Desene animate
1 DVD / 28 minute

15 lei

Vol. 5
Cele zece porunci

Cei trei eroi călătoresc
înapoi în timp și îl
întâlnesc pe Daniel,
exact când este emis
un decret care spune
că oamenii nu au voie
să I se închine altcuiva
decât împăratului.

Desene animate
1 DVD / 28 minute

Vol. 10
Cina cea de Taină

Cartea Cărţilor îi duce
pe copii în Galileea,
acolo unde Isus face
adevărate miracole
cum ar fi să vindece
un invalid, să calmeze
o furtună pe mare şi
să scoată demoni.

Desene animate
1 DVD / 28 minute

Vol. 13
Apocalipsa: Bătălia finală!

Copiii sunt duși într-o călătorie
la începutul creştinismului. Îl vor
întâlni pe un om numit Saul din Tars,
ce devine apostolul Pavel.

Desene animate
1 DVD / 28 minute

15 lei

Aventurile lui Memo prin lumea Bibliei
Acest devoțional de 30 de zile pentru copii
se concentrează pe principiile de bază
aflate în Biblie, prezentându-le într-un mod
interactiv și atractiv pentru cei mici. Fiecare
zi cuprinde o lecție și un verset din Biblie,
activități interesante.

10 lei

În timpul unei
călătorii cu Cartea
Cărților, în vechiul
Ierusalim, Cristi
învață că deși Isus a
fost faimos, El a fost
smerit și i-a slujit pe
cei din jur.

15 lei

Vol. 12
Drumul spre Damasc

Cartea Cărţilor îi duce pe Cristi,
Oana, Memo și Maria (mama lui
Cristi) înapoi în timp, ca să o
întâlnească pe Maria într-un
moment foarte dureros pentru ea răstignirea Fiului ei.

Autor: CBN
Număr de pagini: 80

15 lei

15 lei

Vol. 11
A înviat!

15 lei

Desene animate
1 DVD / 28 minute

Vol. 9
Miracolele lui Isus

Desene animate
1 DVD / 28 minute

15 lei

Desene animate
1 DVD / 28 minute

Cartea Cărţilor îi
duce pe copii să
întâlnească încă un
copil, pe David, care a
trebuit să-și înfrunte
propriul „goliat” întrun moment de criză.

15 lei
Tinerii noștri eroi
sunt duși într-o
călătorie în care
descoperă adevărata
semnificație a
Crăciunului!

15 lei

Vol. 6
O aventură uriașă

Cartea Cărților îi
trimite pe cei trei
eroi înapoi în timp ca
să învețe că scopul
regulilor este să ne
protejeze, nu să ne
strice distracția.

Vol. 8
Primul Crăciun

Cartea Cărților
îi duce pe copii
într-o călătorie ca
să-l întâlnească pe
Avraam și pe fiul său
preaiubit, Isaac, pe
care este dispus să
îl sacrifice pentru că
asta îi cerea Dumnezeu.

15 lei

Desene animate
1 DVD / 28 minute

15 lei
Vol. 7
Răcnetul leului

Desene animate
1 DVD / 28 minute

15 lei

Cristi, Oana și Memo
ajung să-l întâlnească
pe Moise, când el este
ales de Dumnezeu ca
să elibereze israeliţii
din robia Egiptului.

Desene animate
1 DVD / 28 minute

Vol. 2 Testul!

Desene animate
1 DVD / 28 minute

Vol. 4
Lasă poporul
Meu să plece!

Cartea Cărților îi duce
pe copii înapoi în
timp, în perioada lui
Iacov şi Esau. Cristi şi
Oana văd dușmănia
dintre cei doi fraţi şi
separarea la care a
dus aceasta.

Desene animate
1 DVD / 28 minute

Vol. 1 La început...
Cartea Cărților îi duce
pe cei trei eroi într-o
călătorie în care sunt
martori căderii lui
Lucifer și transformării
sale în Satana în urma
unei lupte cerești.

Cartea Cărţilor duce eroii noştri
într-o aventură, chiar înainte de
apocalipsă, ca să le arate că iertarea
a făcut mereu parte din planul lui
Dumnezeu pentru omenire.

Desene animate
1 DVD / 28 minute

15 lei

Ghid de discuții pentru familie
Folosiţi acest Ghid de discuţii după ce
urmăriți Cartea Cărților la televizor sau pe
DVD ca să vorbiţi cu copiii dvs. despre cum
puteţi aplica adevărurile biblice în viaţa de
zi cu zi.

Autor: CBN
Număr de pagini: 56

Se distribuie GRATUIT
la comandarea unui volum
din Cartea Cărților
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FILME ARTISTICE
Promovăm și distribuim filme care transmit Evanghelia întrun mod convingător și fidel, conectându-se eficient cu audiența
contemporană. Achiziționând aceste produse, vei avea parte de
filme care:
•
•
•
•
•

promovează valori moral-creștine
nu conțin violență excesivă
se adresează tuturor categoriile de vârstă
pot fi un mod de prezentare a Evangheliei celor dragi
nu conțin nuditate

Joni

film artistic: dramă
durata: 110 minute

Surprins

„Joni” reproduce
bucuriile și tristețile,
temerile și biruințele
lui Joni Eareckson
Tada, dar mai presus
de orice, credința
în înțelepciunea
și certitudinea
binecuvântărilor în
iubirea Tatălui ceresc.

film artistic: dramă
durata: 113 minute

15 lei

Povestea lui Tim
Devon îl urmărește pe
acesta din confortul
Los Angeles-ului pe
străzile orașului Amsterdam. Descoperit
de o persoană iubitoare, Tim pornește
pe calea transformării
deosebite.

15 lei

Jurământul
preţuirii

Un motiv pentru
care să cânţi

Crucea
şi pumnalul

Ultimul zbor

Au jurat că se vor iubi
pentru totdeauna “în
sănătate şi în boală”. O
poveste de dragoste
care a triumfat, o
mărturie a puterii
lui Dumnezeu care
poate schimba vieţi.

Ieşit din puşcărie,
Tommy e gata să
intre într-o afacere
murdară. Dar înainte
de a da un răspuns,
întâlneşte o doamnă
care îi schimbă radical
viaţa. O poveste despre iubire, prietenie
şi luptă pentru
schimbare.

Două bande
rivale din ghetourile
newyorkeze au ca
scop al existenţei
lor violenţa asupra
celorlalţi. Filmul
prezintă povestea
adevărată a drumului
străbătut de Nicky,
de la delicvenţă la
eliberare.

Luptătorii de gherilă
şi traficanţii de
droguri deţin controlul asupra zonelor nepopulate ale junglei,
terorizând sătenii,
însă o misionară face
diferenţa - o poveste
plină de aventură,
suspans şi dragoste.

film artistic: dramă
durata: 85 minute

film artistic: dramă
durata: 90 minute

15 lei

15 lei

Escaladarea

film artistic: dramă
durata: 90 minute

15 lei

15 lei

15 lei

Concursul
de rodeo

Doi bărbaţi, două
idealuri, un singur
munte. Când în sfârşit
doi alpinişti singuratici au ocazia unei
ascensiuni pe cinste,
apare o problemă.

film artistic: acțiune
durata: 100 minute

film artistic: dramă
durata: 107 minute

Filmul ne
prezintă povestea
emoţionantă a unui
cowboy de succes. El
este pus în faţa unei
alegeri: puşcărie sau
voluntariat la o şcoală
creştină pentru băieţi.
Deşi trecut prin viaţă,
mai are multe de
învăţat.

film artistic: dramă
durata: 85 minute

15 lei

Refugiul

Drumul spre
Redemption

Refugiul este
povestea adevărată
a unei familii care
a luptat împotriva
nebuniei naziste
cu singura armă
disponibilă lor:
dragostea.
film artistic: dramă
durata: 145 minute

În Las Vegas, Amanda
și iubitul ei, Alan au
„împrumutat” bani de
la șeful ei, acum au o
datorie de $250.000
și sunt urmăriți de
mafie. Ce să facă
acum?
film artistic: comedie
durata: 90 minute

15 lei

15 lei

DOCUMENTARE
Documentarele distribuite prin Alfa Omega TV acoperă o paletă
largă de tematici de la creaționism la momente specifice din istoria
Bisericii lui Hristos, de la mărturii și persecuție, la arheologia Bibliei
și planul lui Dumnezeu în istorie.

Înflăcărat
Unul dintre cei mai de seamă câștigători
de suflete din vremurile noastre ne oferă
această valoroasă și captivantă serie de opt
filme care vă vor testa convingerile și vă vor
reaprinde pasiunea pentru cei pierduți.

Achiziționează aceste produse și bucură-te alături de familia ta
de calitatea unor documentare deosebite.

40 lei

Documentar
4 DVD x 8 filme x 50 min

Povestea lui
Richard & Sabina
Wurmbrand

Speranța
Conţinând 36 de
evenimente biblice
structurate în 12
capitole, proiectul
Speranţa narează
vizual cea mai mare
poveste spusă
vreodată - Biblia.
Documentar
durata: 80 minute

15 lei

4 | LIBRĂRIA ALFA OMEGA TV

Corrie ten Boom

Acest material video
conține povestea
reală a unei familii a
cărei credință a rămas
neclintită în ciuda
tuturor persecuțiilor.
Documentar
durata: 50 min

15 lei

Captivi în
libertate

Colecție de 2 filme
pentru copii și tineret.
Corrie ten Boom,
alături de familia ei,
s-a implicat în salvarea a cât mai multor
evrei, chiar cu riscul
vieții.
Film/Documentar
durata: 32min / 50 min

15 lei

Documentar
1 DVD x 46 min

15 lei

Printr-un montaj
dinamic şi dramatizări
specifice, documentarul aduce în prim plan
poveştile mai multor
personaje reale, în
care alegerile aparent
banale, schimbă în
mod radical direcţia şi
sensul vieţii lor.

RESURSE VIDEO CU JOYCE MEYER
Nu mai fi supărat pe tine însuți

Fii încrezător!

Este vremea să nu mai fi supărat pe tine
însuți! Isus a venit pentru a te îndrepta.
Indiferent cât de multă strâmbătate ar folosi
diavolul împotriva ta, tu deja ai parte de
acceptarea și iubirea necondiționata ale lui
Dumnezeu prin jertfa lui Hristos.

Un credincios lipsit de încredere este asemenea unui avion cu reacție aflat pe pista de
decolare, dar fără combustibil. E timpul să
înveți cum să nu mai fi atât de dur cu tine și
să-ți apreciezi unicitatea. Acest mesaj te va
elibera de dependența de aprobare ca să te
poți bucura de pace și încredere.

15 lei

1 DVD

Câmpul de bătălie
al minții

Scapă de teamă și
îngrijorare

Te lupți cu frica, mânia sau imaginea
de sine? Dorința lui Dumnezeu este
ca tu să le învingi! Cum? El te va
ajuta să dezvolți în tine gândirea
lui Hristos.

2 DVD-uri

O viață - Povestea
lui Joyce Meyer

Nu permite ca teama și nesiguranța
să îți fure sănătatea, bucuria, pacea
și puterea. Învață să-L crezi pe
Dumnezeu pe Cuvânt, știind că
Dumnezeu are un plan bun pentru
viața ta!

1 DVD

20 lei

15 lei

1 DVD

15 lei

Acest portret personal nu se referă
doar la călătoria de la abuzul
extrem din copilărie la vindecarea
și restaurarea vieții lui Joyce Meyer,
ci ne vorbește și despre VIAȚA care
a făcut posibilă această călătorie –
Isus Cristos.

1 DVD

15 lei

RESURSE GRATUITE
Joyce Meyer este
unul dintre cei mai
importanți învățători
practici ai Bibliei. Cărțile
ei au ajutat milioane
de oameni să găsească
speranță și restaurare
prin Isus Hristos. Ea este
o mărturie incredibilă
a lucrării dinamice și
răscumpărătoare a lui Isus
Hristos. Crezul și învățătura
ei afirmă că indiferent de
trecutul unei persoane,
de greșeli, Dumnezeu are
un loc pentru ei și îi poate
ajuta să se bucure din nou
în fiecare zi.

OFERIM GRATUIT

OFERIM GRATUIT

cărți scrise de Joyce Meyer.

două cărți scrise de Charles Stanley.

Trebuie doar să ne contactați
la comenzi@alfaomega.tv, sau
la telefon 0256-284.913. Ne-ar
bucura dacă ne-ați putea scrie
și câteva rânduri despre cum
vedeți dvs emisiunile lui Joyce
Meyer, impresiile dvs.

Trebuie doar să ne contactați la
comenzi@alfaomega.tv, sau la telefon 0256-284913. Ne-ar bucura dacă
ne-ai putea scrie și câteva rânduri
despre cum vedeți dvs emisiunile Dr.
Stanley, impresiile dvs personale.

Joyce Meyer ar fi extrem
de bucuroasă să primească
mesajele și părerile telespectatorilor.

Seria Vorbind Deschis Despre...
o nouă serie de cărți scrise de binecunoscuta autoare
Joyce Meyer, concentrându-se asupra biruinței în lupta cu
emoțiile prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu.

Charles Stanley ar fi extrem de bucuros să primească mesajele și părerile
telespectatorilor.

Sursa tăriei mele

Cum să îți atingi potențialul maxim
pentru Dumnezeu
Această carte reprezintă un mesaj puternic, plin
de inspirație, astfel încât cititorul se poate conecta
cu viziunea măreață pe care Dumnezeu i-a
încredințat-o atunci când l-a creat în mod unic.
Învățăm faptul că în ciuda piedicilor, eșecului
și frustrării există o cale bazată pe Cuvântul lui
Dumnezeu, o cale care va conduce la libertate și
la un scop în viață.
Prin această carte poți descoperi calea înspre
devenirea a ceea ce Tatăl te-a creat să fii și să ai
parte de ceea ce El are pentru tine.

* Ofertă valabilă în limita stocului disponibil

Urmăreşte zilnic pe canalul Alfa Omega TV programul
Bucură-te de fiecare zi. Pentru mai multe detalii accesați:
www.alfaomega.tv/canal-tv/programul-tv

Urmăreşte în fiecare săptămână pe canalul Alfa Omega TV
programul InTouch. Pentru mai multe detalii accesați:
www.alfaomega.tv/canal-tv/programul-tv
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ISRAEL - ORIENTUL MIJLOCIU

Autor: Derek Walker
Număr pagini: 131

Invazia iminentă
a Israelului

Israel, națiunile
și valea judecății

Este esențial pentru credincioși să
fie pregătiți pentru momentul în
care Dumnezeul Bibliei Își va arăta
puterea în toate națiunile, împlinind
într-un mod evident această
profeție, acesta fiind un moment
oportun pentru noi de a-i conduce
pe mulți la Hristos.

Această carte li se adresează
creștinilor care se roagă, mijlocitorilor, liderilor care mijlocesc,
rețelelor și mișcărilor de rugăciune!
Această carte e scrisă în strânsă
legătură cu o chemare – o chemare
la rugăciune! Mijlocitorii sunt
chemați să se roage pentru națiunile
din care fac parte, națiunile din
întreaga lume.

Autor: Harald Eckert
Număr pagini: 150

15 lei

20 lei

De ce Israel?

De ce Israel?
seria I

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

cu: Willem Glashouwer
Seminar video: 4 DVD

Autor: StandWithUs
Număr pagini: 48

35 lei

15 lei

15 lei

Israel: legăminte și
Impărăție

Autor: Willem Glashouwer
Număr pagini: 328

25 lei

Această broșură este
unică deoarece nu
conține text greoi, dar
oferă o imagine de
ansamblu completă
a istoriei Israelului
folosind machete
creative și fotografii
care aduc trecutul
și prezentul statului
la viață.

De ce Ierusalim?

Autor: Willem Glashouwer
Număr pagini: 200

Israel, Țara Făgăduită

Autor: Willem Glashouwer
Număr pagini: 200

Autor: Lance Lambert
Număr pagini: 243

20 lei

10 lei

Pentru Lance Lambert, Isus Hristos
este cheia care descuie istoria
evreilor, pentru că deşi ei L-au respins, El nu i-a respins.

Această carte
explorează
semnificația orașului
Ierusalim. Ierusalimul
este un oraș unic un loc sfânt pentru
mai multe religii și
punctul central al
istoriei lumii.

20 lei

Vremuri de restaurare

Pământul lui Israel, istoria lui,
oraşul cel mai de seamă, toate îşi
datorează unicitatea faptului că
Mântuitorul, Trimisul lui Dumnezeu
pentru salvarea acestei lumi, S-a
născut evreu.

Legămintele veșnice cu Israelul se
potrivesc ca o mănușă cu conceptul
biblic al Împărăției veșnice. Fie
ca Domnul să folosească această
contribuție pentru a binecuvânta
Biserica, a sprijinii Israelul și să avertizeze națiunile.

Cartea analizează planurile profetice
ale lui Dumnezeu cu privire la Israel
și națiuni. Cartea aceasta nu constituie o altă teorie despre sfârșitul
vremurilor, ci o învățătură metodică
puternic înrădăcinată în Cuvântul
sfânt al lui Dumnezeu. Prezintă
o analiză detaliată cu privire la
semnificația profetică a lui Israel și
relația acestuia cu națiunile.

Israel

Primul seminar din
seria De ce Israel?
prezintă un cadru biblic, istoric şi profetic al
lucrării lui Dumnezeu
cu Israelul.

Autor: Willem Glashouwer
Număr pagini: 160

De ce vremurile
de pe urmă?

Autor: Harald Eckert
Număr pagini: 139

15 lei

Prin această carte vom avea parte
de un fundament biblic solid pentru o rugăciune înflăcărată. Ce ne
transmit termenii “valea deciziilor“
și “națiuni oi și națiuni capre“, în
contextul judecății Domnului?
Care sunt promisiunile făcute de
Dumnezeu Bisericii și care sunt
făcute Israelului în aceste “vremuri
de restaurare“?

CHRISTINE DARG
În cadrul emisiunii Mari Isprăvi, puteți urmări programe
încărcate de profunzime și credință transmise direct din Ierusalim.
Christine Darg vă propune să descoperiți mai multe despre
profețiile privind sfârșitul vremurilor, vindecare, credință și
miracolele lui Dumnezeu în lumea musulmană.

Un duh înalt
Domnul cheamă, susține și trimite pe fiecare
în parte. Destinul spiritual al unui oraș, al
unei regiuni, națiuni sau al unui continent
poate depinde de ascultarea ta, de participarea ta, de rugăciunile tale sau de ajutorul
tău financiar.

Urmăreşte în fiecare săptămână
pe canalul Alfa Omega TV
programul Mari Isprăvi
Sâmbătă, ora: 20:30
Luni, ora: 12:30

Să trăiască Ismael

Poruncește
muntelui

Trebuie să ne facem
loc în inimile noastre
pentru vindecarea
și salvarea urmașilor
celuilalt fiu al lui
Avraam, Ismael.

7 lei

Număr pagini: 49

Semne și
minuni în lumea
musulmană

lsus vrea să poruncim
obstacolelor şi zidurilor să cadă! Dumnezeu lucrează cu
cuvinte şi răspunde
prin cuvinte.

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

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

Număr pagini: 45

Număr pagini: 60

Număr pagini: 157

Număr pagini: 56

7 lei

7 lei

15 lei

7 lei
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ETICĂ ÎN AFACERI
Liber de datorii

Într-o lume în care economia se destabilizează tot mai
mult, care sunt principiile biblice care te pot ajuta să faci față
schimbărilor și totuși să îți menții integritatea? Aceste resurse sunt
pentru tine dacă:
•
•
•

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. Acest GPS financiar te ghidează pentru a
ajunge și a rămâne “Liber de Datorii”.

ai o afacere și vrei să o conduci după Scriptură
vrei să înțelegi dinamica spirituală a economiei
ai dorința de a susține răspândirea Împărăției Domnului
prin ceea ce El ți-a încredințat în administrare

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.

Cum să
începi o
afacere

seminar video:
2 DVDX10 sesiuni

25 lei

Principii
biblice în
finanțe

seminar video: 4 DVD
Crown Financial

35 lei

20 lei

conferință: 3 DVD

30 lei

Principii
pentru Succes în Noua
Economie de
Piață

Seminarul ne
învață cum să
administrăm
finanțele
personale din
punct de vedere
biblic.
cu: Brian Kluth
Seminar video: 2 DVD

Seria a fost
vizionată de
peste 40 de
milioane de
telespectatori si
inca de la lansarea programului,
in 1999, au fost
infiintate peste
1 milion de proiecte de afaceri.

Te va ajuta să
stabilești scopuri
clare în privința
afacerilor, să ai
o atitudine a
inimii în afaceri,
corespunzătoare
trăirii cu Dumnezeu.

Autor: Ray si Shirley Noftsinger
Număr pagini: 75 - A4 + DVD

15 lei

Cum să
biruim criza?

Banul tău
contează

Afaceri ca la
carte

Acest DVD
conține o
conferință a
Bisericilor Evangheliei Depline
care dezbate
criza financiară,
socială și
spirituală în care
trăim și propune
soluții.

O călătorie printre cheltuieli, datorii şi economii.
Vei înţelege
că Dumnezeu
ne-a dat toate
instrucţiunile
pentru administrarea cu
înţelepciune a
banilor.

Crown Financial
seminar video: 4 DVD

35 lei

Principii biblice pentru
o viață de
succes

cu: Larry Pyle
Seminar video: 6 DVD

35 lei

Seminarul
prezentat de
Larry Pyle îţi
dă o mână de
ajutor în respectarea principiilor
biblice ce țin de
administrarea
finanțelor tale.

Crown Financial
seminar video: 2 DVD

25 lei

Seminarul va
învăța oamenii
de afaceri aflați
în diferite stadii
de dezvoltare
profesională,
cum să-și
conducă afacerile conform
principiilor
biblice.

Romcom

Capitalismul
generos

conducerea și
motivarea
personalului

cu: Hans Wilhem
Seminar video: 6 DVD

35 lei

Un seminar
care te va
ajuta în relația
cu angajații
tăi, pentru a
vă dinamiza
organizația și a
deveni un lider
mai bun.

cu: Rich DeVos
Seminar video: 2 DVD

În această serie,
Rich DeVos
vorbește clar și
elocvent despre
pașii pe care
trebuie să-i faci
pentru a face
viața și lumea
un loc mai bun.

25 lei

SERIA - CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA

Cum cerul invadează
pământul - Kris Vallotton

Credința, de la pasiune
la rutină

Profil spiritual:
Ioan Caba

Secretul rugăciunii
Daniel Matei

Treziri spirituale
cu Titus Colțea

Trăirea în Împărăția lui
Dumnezeu aici și acum

1 DVD

2 DVD-uri

20 lei

4 DVD-uri

30 lei

3 DVD-uri

4 DVD-uri

2 DVD-uri

De la blestem la
binecuvântare

Planul de mântuire a
omului

Viața condusă de
scopuri

Cele 10 porunci

Cele 7 biserici din
Apocalipsa

Eu cu cine mă
căsătoresc?

7 DVD-uri

8 DVD-uri

6 DVD-uri

5 DVD-uri

4 DVD-uri

6 DVD-uri

15 lei

40 lei

40 lei

35 lei

25 lei

35 lei

30 lei

30 lei

20 lei

35 lei
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SEMINARII/CONFERINȚE
RON BROWN
Ron Brown este directorul executiv al
Organizației Teen Challenge din sudul Californiei,
o organizație care oferă programe cuprinzătoare
de evanghelizare și de prevenire pentru tinerii
orașului aflați în zone de risc.
Ron Brown
Conferință video: 3 DVD

Seminarul “Slava
lui Dumnezeu în
rugăciune” oferă
învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu
despre ce valoare și
putere are rugăciunea
credinciosului.

30 lei

Strategii de
mijlocire pentru
România

Ron Brown
Conferință video: 3 DVD

30 lei

Conferința se
adresează atât
mijlocitorilor implicați
în lupta spirituală
pentru națiune cât
și credincioșilor care
vor să afle mai mult
despre rugăciunile
strategice.

Închinare
pentru națiune

Ron Brown
Conferință video: 3 DVD

30 lei

Chemarea la
pocăință

Diverși vorbitori
Conferință video: 4 dvd-uri

Diverși vorbitori
Conferință video: 3 DVD

35 lei

30 lei

Biserica umplută
cu Duhul Sfânt

Chuck D. Pierce
Conferință video: 2 DVD

30 lei

20 lei

Pastorul
contemporan

David & Gary Wilkinson
Seminar video: 4 DVD

35 lei

Dr. James MacDonald,
este pastor al bisericii
Harvest Bible Chapel
din Chicago, și unul
dintre predicatorii
cu impactul cel
mai mare pe plan
mondial, vorbitor în
conferințe și autor a
numeroase cărți.
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Diverși vorbitori
Conferință video: 3 DVD

30 lei

Această conferinţă
se înscrie într-un
proces început
odată cu Conferinţa
Naţională de Plantare
de Biserici care a avut
loc la Sinaia în mai
2001 şi a continuat
cu altele.

În acest seminar,
realizat în anul 2003,
Chuck Pierce, un
cunoscut lider în
mișcarea mondială de
rugăciune abordează
împreună cu echipa
sa tematica revelației
profetice, a mijlocirii și
a războiului spiritual.

Diverși vorbitori
Conferință video: 3 DVD

30 lei

David & Gary Wilkinson
Seminar video: 4 DVD

35 lei

30 lei

Această conferinţă
este încadrată în
mişcarea pentru
eliberarea planului
lui Dumnezeu de
restaurare şi echipare
cu viaţa pregătită de
Hristos.

Ron Brown Rugul Aprins
2014

Ron Brown
Conferință video: 1 DVD

15 lei

Tema conferinței
este inspirată din
Marea Trimitere pe
care Dumnezeu ne-a
făcut-o tuturor. Află
cum scopul nostru
primordial - acela
de a spune și altora
Vestea cea Bună a
Evangheliei - poate fi
îndeplinit!

John Piper
Conferință video: 5 DVD

40 lei

John Piper ne
încuraja să privim
în Biblie la adevărul
că vestea bună a lui
Dumnezeu pentru
noi este Dumnezeu
Însuși, și să lăsăm
adevărul acesta să ne
revoluționeze viața și
slujirea!

Conferința îi are ca
vorbitori principali pe
Bill Norton și Daniel
Matei, care ne vorbesc din experiența
vieții lor.
Diverși vorbitori
Conferință video: 3 DVD

30 lei

Misiune Urbană

conf. Centrului
Creștin Brașov 2012

Diverși vorbitori
Conferință video: 2 DVD

20 lei

O veste bună
pentru vremuri
grele

Cu: Reinhard Bonnke
Conferință video: 6 DVD

30 lei

În perioada 8-10
septembrie 2006,
evanghelistul german
Reinhard Bonnke a
vestit mesajul Evangheliei unei audienţe
de peste 30000
români, pe cel mai
mare stadion din
vestul României.

Această conferinţă
este încadrată în
mişcarea pentru
eliberarea planului
lui Dumnezeu de
restaurare şi echipare
cu viaţa pregătită de
Hristos.

Cuvântul ce
schimbă o
națiune

Dumnezeu este
Evanghelia

Lucrători cu
pasiune pentru
Cristos
O serie de seminari
susţinute de David
Wilkerson la
conferinţa de la
Bucureşti, România
2005 - Întâlnirea
lucrătorilor creştini.

Ron Brown
Conferință video: 3 DVD

Mergeți și faceți
ucenici

Revelație
Profetică

Această conferință
are scopul de a
echipa Trupul lui
Cristos și de a aduce
adevăr și o puternică
tranformare a minții.

Kris Vallotton
Conferință video: 3 DVD

Conferința a luat
naștere din dorința
organizatorilor de
a vedea o altă față
a României, una
transformată de
prezența și revelația
lui Dumnezeu pentru
aici și acum.

Trăim într-un război
spiritual continuu.
Află cum poți accesa
puterea și autoritatea
din Dumnezeu și cu
ce să te echipezi pentru bătălia spirituală.

La frontiera
promisiunilor lui
Dumnezeu

Biserica - agentul
miscării naționale
de misiune

În luna mai a anului
2015 a avut loc cea
de-a 24-a ediție a
conferinței anuale
a bisericilor penticostale române din
Austria.

Armele luminii

Slava lui Dumnezeu în rugăciune

Vorbitorii din cadrul
acestei conferințe
conduc biserici
implicate activ în
misunea urbană
contemporană, au
experiență în plantare
de biserici, slujire în
echipe apostolice
și impact la nivel
internațional.

Conferința de foc
Evanghelistul Reinhard Bonnke a vorbit
despre ce înseamnă
să vesteşti Evanghelia
cu foc cu scopul de a-i
inspira pe alţii să facă
evanghelizare prin
călăuzirea Duhului
Sfânt.
Cu: Reinhard Bonnke
Conferință video: 2 DVD

15 lei

FEMEIA CREȘTINĂ
Întoarce-te la dragostea dintâi

Integritatea
- Temelia
caracterului

Băile Felix, 2015

Diverși vorbitori
Conferință: 4 DVD

35 lei

Participantele au
avut șansa de a
redescoperi virtuți
pe care trebuie să le
manifeste Biserica, în
calitate de mireasă
a lui Hristos, în
așteptarea Mirelui.

Diverși vorbitori
Conferință: 3 DVD

35 lei

Smerenia,
Însemnul regal

Diverși vorbitori
Conferință: 4 DVD

35 lei

Femei ale
destinului

Conferință susținută
cu peste 800 de femei
din toată România, femei dornice să învețe
despre identitatea lor
în Cristos și despre
faptul că o atitudine
plină de speranță și
credință este cheia
spre biruință.

O femeie
înțeleaptă
spunea
odată...

A sosit vremea
pentru ca femeile creștine să
intre în destinul
pe care Dumnezeu l-a pregătit
pentru ele.

35 lei

Mamaia, 2015
Conferința are un
caracter interconfesional și a reunit
femei din toată țara.
Printre participantele
conferinței s-au
numărat și persoane
din Ucraina și Republica Moldova.

Diverși vorbitori
Conferință: 6 DVD

40 lei

Conferinţa cuprinde
sesiuni de învăţătură,
sesiuni speciale
adresate femeilor
căsătorite, fetelor,
femei singure, femei
ai căror soţi nu au
o relaţie cu Hristos,
mărturii de vieţi
transformate.

Austria, 2014

Autor: Cindy Jacobs
Număr pagini: 316

Autor: Shirley Rose
Număr pagini: 140

Diverși vorbitori
Conferință: 3 DVD

29 lei

15 lei

35 lei

Mamaia, 2014

Diverși vorbitori
Conferință: 4 DVD

35 lei

Hristos te vede “cea
mai frumoasă dintre
femei”, de aceea te
cheamă: „Vino! Ieși din
spatele zidului.” Nu e
suficient să vezi valoarea Lui. Ai încredere
în viziunea dragostei
divine!

Schimbată,nu
doar atinsă de
Dumnezeu

Mamaia, 2013

Transformată
prin puterea
dragostei lui
Dumnezeu

Vei invata pas
cu pas cum sa te
asemeni tot mai
mult cu femeile
intelepte ale
Bibliei.

Îndrăgostirea
dătătoare
de viață

Destine mărețe,
războiul spiritual

Cluj-Napoca, 2012

Diverși vorbitori
Conferință: 5 DVD

35 lei

Diverși vorbitori
Conferință: 4 DVD-uri

Puterea Speranței

V. Drăganului, 2013
Această conferință
națională a reunit
femei din România
pentru a le încuraja
să așeze la baza vieții
și slujirii lor, cea mai
prețioasă podoabă:
SMERENIA.

V. Drăganului, 2014
„În acest an am ales
să vorbim despre
INTEGRITATE - ca fiind
temelia caracterului.
Integritatea este
sinonimă cu cinstea,
dreptatea, onestitatea,
corectitudinea, respectul pentru adevăr.’’

Sezoanele vieții
și numele lui
Dumnezeu.

Acest seminar
te va ajuta să-L
cunoști pe Isus
și să devii tot
mai mult ca El,
căutând mai
întâi Impărăția
lui Dumnezeu.

Mamaia, 2012

Diverși vorbitori
Conferință: 5 DVD

35 lei

Conferința este
încadrată în mișcarea
pentru eliberarea
planului lui Dumnezeu de restaurare și
echipare a femeilor
din România.

Descoperă-ți
Frumusețea
2011

Descoperă-ți
Frumusețea
2013

Această
conferință le
ajută pe femei
să trăiască în
frumusețea
divină.

Dumnezeu
a creat-o pe
Eva pentru a
fi o frumuseţe
fermecătoare,
totuşi multora
dintre fiicele ei
le este greu să
creadă.

Sharon şi Otto Bixler
Conferință: 2 DVD

Sharon şi Otto Bixler
Conferință: 2 DVD

25 lei

25 lei

TINERET, RELAȚII, FAMILIE

Autor: Lucian Oniga
DVD+Carte

15 lei

Căsătoria și
familia

Revoluție
morală

Cursul se
adresează în
special tinerilor
ce urmează să
se căsătorească,
dar și oricărei
familii
căsătorite, de
orice vârstă.

Cartea aceasta,
abordează
problemele în
ce privește puritatea, și nu doar
simpla comunicare cu privire
la „abstinența
sexuală”.

Autor: Kris Vallotton
Număr pagini: 176

20 lei

Binecuvântarea familiei

Autor: Rolf Garborg
Număr pagini: 171

20 lei

Binecuvântarea
celorlalți trebuie
să devină modul
nostru de viață
și nu numai
al nostru, ci al
copiilor noștri și
al generațiilor ce
vor urma.

Limbajele
iubirii

Cu: Gary Chapman
Seminar video: 4 DVD

35 lei

Portretul
biblic al
căsătoriei

Conferința a
fost focalizată
pe două direcții
menite a
echilibra familia
creștină: relația
din cuplu și
administrarea
finanțelor.

Dragoste,
sex și relații
de durată
Seminarul ne
dezvăluie reţeta
lui Dumnezeu
pentru construirea unei relaţii
de durată
Cu: Chip Ingram
Seminar video: 4 DVD

Cu: Dean Sherman
Seminar video: 8 DVD

35 lei

45 lei

Redescoperind familia

Voia lui
Dumnezeu
în familie

Pe parcursul a
12 sesiuni, seminarul vorbeşte
despre scopul
lui Dumnezeu
atunci când a
creat familia.

Bruce
Wilkinson
prezintă principiile biblice pentru o căsătorie
de succes.

Secretul
relațiilor

Cu: Bruce Wilkinson
Seminar video: 4 DVD

Cu: Viorel Iuga
Seminar video: 6 DVD

Cu: Petru Lascău
Seminar video: 4 DVD

35 lei

40 lei

35 lei

Petru Lascău
străbate multe
subiecte înteresante dintre
care: ce vor
femeile, ispitele
bărbaţilor, disciplina purităţii,
educarea
copiilor.

Seminarul vă
oferă principiile
pe care Dumnezeu le-a pregătit
pentru relaţii
într-un mod clar
şi concis, pentru a avea relaţii
sănătoase.

Părinți
eficienți
într-o lume
deficientă

Cu: Chip Ingram
Seminar video: 3 DVD

30 lei

Lecţii de viaţă
din experienţa
lui Chip Ingram
pe care a
dobândit-o în
creşterea celor
patru copii
ai săi.

LIBRĂRIA ALFA OMEGA TV

|9

IOSIF ȚON
Profesorul Iosif Țon este atât
un reprezentant de seamă al
evanghelicilor români, cât și a
intelectualității noastre.
Palmaresul său include
studii la Facultatea de limbă
și literatură Română din Cluj,
Seminarul Baptist din București
și Universitatea Oxford din
Anglia.

Manualul
Bunătății

Cu: Iosif Țon
Seminar video: 8 DVD

50 lei

Trăirea în
Împărăția lui
Dumnezeu aici și
acum

Cu: Iosif Țon
Seminar video: 5 DVD

50 lei

Aceasta dorește
să le arate tuturor
credincioșilor
faptul că Împărăția lui
Dumnezeu este aici și
acum, iar noi ar trebui
să trăim ca cetățeni ai
cerului, și să instaurăm
această Împărăție.

Cu: Iosif Țon
Seminar video: 2 DVD

20 lei

Autor: Iosif Țon
Număr pagini: 217

15 lei

Restaurarea
cortului lui David

Cu: Iosif Țon
Seminar video: 8 DVD

60 lei

Sfințenie,
desăvârșire,
asemănare cu
Cristos
Acest seminar
reprezintă o serie de
învățături cu prof. dr.
Iosif Țon, sintetizând
aspecte biblice, clare
și practice în ceea ce
privește sfințenia și
rolul acesteia în viața
creștinului.

Manualul Bunătății
este un seminar
despre bunătate, în
care dr. prof. Iosif Țon
explică ce înseamnă
să fii un om bun și
cum poți manifesta
bunătatea lui
Dumnezeu pe
pământ.

O țară ideală

Atunci când Îl cunoști
pe Dumnezeu, te
umpli de El, Îl lauzi,
Îl adori și dorești să
fii ca El. Aceasta este
chemarea lui David
despre care prof. dr.
Iosif Țon vorbește în
acest seminar.

Cu: Iosif Țon
Seminar video: 8 DVD

50 lei

Rautatea oamenilor
- iata problema fundamentala a omenirii.
Solutia evidenta
este sa-i faci pe toti
oamenii buni.
Autor: Iosif Țon
Număr pagini: 275

15 lei

Două împărății
în conflict

Domnul Isus și
puterea Împărăției
lui Dumnezeu

Cu: Iosif Țon
Seminar video: 7 DVD

55 lei

Umblarea cu
Dumnezeu
Umblarea cu Dumnezeu este un seminar
pe tema dezvoltării
vieții spirituale, un
proces pe care toți
credincioșii trebuie
să-l parcurgă pentru
a fi transformați după
chipul și asemănarea
lui Dumnezeu.

Bunătate, adevăr
și dreptate

Împărăția lui Dumnezeu reprezintă o entitate deja instalată pe
pământ de Isus din
Nazaret. Cei care o au
deja devin „lucrători
cu Dumnezeu”, contribuind la edificarea
Împărăției în familie,
în comunitate, în
întreaga societate.

Seminarul aduce o
revelație puternică despre ce este Împărăția
lui Dumnezeu și ce
fel de putere poate
aduce aceasta atunci
când este înțeleasă
și experimentată ca
parte a unei realități
cotidiene.

Cu: Iosif Țon
Seminar video: 8 DVD

60 lei

Persoana, lucrarea și învățătura
Domnului Isus
Cristos (vol. 1+vol.2)

Cu: Iosif Țon
Seminar video: 16 DVD

90 lei

Seria valorifică
înţelegerea profundă
a Cuvântului lui Dumnezeu. Această serie
este şi o încununare a
activităţii de învăţător
şi propovăduitor
al Cuvântului lui
Dumnezeu.

Două Împărății
în conflict dorește
să conștientizeze
credincioșii de faptul
că se află într-un
război spiritual din
momentul în care
au trecut de sub
împărăția întunericului în cea a luminii.

Concepții despre
lume și viață

Cu: Iosif Țon
Seminar video: 5 DVD

Un seminar sustinut
de prof.dr. Iosif Țon.
O concepție despre
lume și viață este un
set de presupoziții pe
care le susținem cu
privire la structura de
bază a lumii noastre.

40 lei

LAUDĂ ȘI ÎNCHINARE
Închinarea schimbă totul

Sărutul cerului

O invitație la a-L lăuda și cinsti pe Dumnezeu
în fiecare domeniu al vieții. E ușor să ai inima
plină de închinare duminica dimineața în
timp ce echipa de închinare cântă melodia
ta preferată. Cum ne menținem o inimă de
închinător în mijlocul corvezilor zilnice?
Autor: Darlene Zschech
Număr pagini: 268

Închinare
extravagantă
Această carte e ca
un combustibil de
rachetă pentru închinarea ta. De la practic
la pasiune, Darlene
Zschech (Hillsong)
spune totul.
Autor: Darlene Zschech
Număr pagini: 160

17 lei
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Autor: CHUCK D. PIERCE
Număr pagini: 276

20 lei

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

25 lei

Autor: Darlene Zschech
Număr pagini: 168

Luptătorul în
închinare

La cârma
închinării

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 înălțăm în
închinare, primind
înțelepciune, putere
și curaj.

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 program de închinare.

20 lei
Singur cu
Dumnezeu
Această carte este
o colecţie de studii
despre laudă şi închinare, şi te va ajuta să fi
un închinător pentru
Dumnezeu, nu pentru
audienţă.
Autor: Don Potter
Număr pagini: 120

17 lei

CONSILIERE, VINDECARE, ELIBERARE
Pachetul SOS

Curăță-ți casa și arborele genealogic

„Pachetul a fost conceput ca un studiu biblic
condensat. De asemenea, poate folosi celui
ce dorește să înțeleagă logica răului ca să se
poată feri de capcanele diavolului pe de o
parte, iar pe de altă parte să nu Îl considere
pe Dumnezeu autorul diverselor lucruri rele
care se întâmplă în viața sa ori în lume.

Cu această unică armonie între cunoașterea
Bibliei și perspectiva spirituală, Perry Stone
aduce la lumină metodele și strategiile
pe care diavolul le folosește ca să lanseze
atacuri împotriva familiilor noastre. Află ce
anume ai nevoie să cunoști pentru a putea fi
puternic și a te împotrivi lui.

Autor: Mircea și Bogdan Graur
Carte + DVD

Autor: Perry Stone
Număr pagini: 260

15 lei

Creștine,
eliberează-te!

cu: Graham Powell
Seminar video: 4 DVD

30 lei

cu: Terry Moore
Seminar video: 4 DVD

30 lei

Seminarul video
„Creștine elibereazăte” este folosit în
întreaga lume ca o
sursă de învățătură
echilibrată și practică
pentru Trupul lui
Hristos. Mesajul vă
va face capabili să
trăiți o viață creștină
normală.

Crestine,
eliberează-te!

Autor: Graham Powell
Număr pagini: 240

20 lei

Eliberând captivii

Eliberând captivii

Acest seminar te va
ajuta să-L cunoști
pe Isus și să devii
tot mai mult ca El,
să devii ucenicul lui
Isus care caută mai
întâi Împărăția Lui, să
fii devotat avansării
Împărăției lui Dumnezeu.

Această carte vă oferă
informații care să vă
ajute să deveniți mai
conștienți de lucrurile
care sunt considerate
importante în
căutarea libertății și a
vieții din belșug.
Autor: Marjorie Cole
Număr pagini: 120

20 lei

Manualul SOZO este
un mod de a înțelege
puterea lui Dumnezeu, cu scopul de a-i
elibera pe oameni din
fortărețele demonice,
de a-i vindeca de
păcat, de a restaura
relația cu Dumnezeu.

cu: Marjorie Cole
Seminar video: 4 DVD

30 lei

28 lei

Fii liber!

Autor: Robert Heidler
Număr pagini: 165

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

17 lei

Amestecând cu pricepere fapte dureroase
cu umor, cu mărturii, muzică și lecții cu obiecte, Joe atacă epidemia abuzului sexual și
violenței domestice și a violenței la întâlniri
în cadrul societății și a bisericii.

Autor: Joseph Paluszak
Număr pagini: 173

Autor: Gordon Lindsay
Număr pagini: 24

7 lei

Conspirația tăcerii

20 lei

Diavolul în fața
instanței

Diavolul în fața
instanței

Având ca bază
principiile biblice și
proclamarea lui Isus
Hristos ca Sfetnic
Minunat, „Diavolul
în fața instanței”
demască strategia
vrăjmașului împotriva
credincioșilor.

Având ca bază
principiile biblice și
proclamarea lui Isus
Hristos ca Sfetnic
Minunat, „Diavolul
în fața instanței”
demască strategia
vrăjmașului împotriva
credincioșilor.

Autor: Marjorie Cole
Număr pagini: 160

20 lei

Binecuvântare
sau blestem

Autor: Derek Prince
Număr pagini: 316

20 lei

Manualul SOZO

Centrul Grace Franklin
Număr pagini: 127

Pot fi creștinii
posedați sau
influențați de Satan?
Dacă da, ce soluții
există pentru a scăpa
de aceste legături?
Cartea descrie modul
în care un creștin
poate fi eliberat
de sub influența
demonică.

25 lei

Derek Prince,
inspirându-se din
Sfânta Scriptură și
din experiențele din
viața reală, te va ajuta
să înțelegi cauzele
blestemelor. Fiecare
capitol este urmat de
un ghid de studiu.

Binecuvântare
sau blestem

Conferința Punctul
Zero 2010

cu: Fănel Șerban
Conferință: 4 DVD

30 lei

Binecuvântare sau
blestem vorbește
despre modul în care
influențele demonice
și blestemele pot
afecta creștinii, cu
sfaturi practice pentru a trăi liber o viață
deplină.

Cum poți avea
sănătate divină

Restaurându-ți
viața

Dorința Lui este ca
” toate lucrurile tale
să-ţi meargă bine,
şi sănătatea ta să
sporească tot aşa cum
sporeşte sufletul tău”
(3 Ioan 1:2)

Acest seminar
tratează sursa
războiului spiritual
dintr-o perspectivă
biblică. Te învață
cum să lupți împotriva minciunilor,
legăturilor demonice,
blestemelor
generaționale.

cu: Marjorie Cole
Seminar video: 1 DVD

15 lei

Unelte pentru libertate
De câte ori în conversația de zi cu zi ne
luptăm să mângâiem pe alții într-o lume
tulbure? Creștinii ar trebui să fie primii care
ajută, dar le lipsesc instrumentele și încrederea pentru a face asta. În aceste pagini,
autorii ne dau înțelegerea practică și unelte
simple pentru a face asta.
Autor: Andy Reese/Jennifer Barnett
Număr pagini: 300

25 lei
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JOHN ECKHARDT
Rugăciuni care
mută munții

John Eckhardt este lider al organizației Crusaders
Ministries, cu sediul în Chicago, Illinois. Având o
puternică chemare apostolică, el a slujit în Statele
Unite și peste ocean, în mai bine de 70 de țări. El este
un conferențiar internațional foarte căutat, a scris
peste 20 de cărți și produce zilnic o emisiune la radio.
Programul său de televiziune, „Perfecting the
Saints”, este vizionată săptămânal în Statele Unite
pe postul The Word Network. Eckhardt locuiște în zona orașului
Chicago, împreuna cu soția sa, Wanda, și cei cinci copii ai lor.

Autor: John Eckhardt
Număr pagini: 83

15 lei

Rugăciuni care
aduc cerul

Rugăciuni care
aduc vindecare

Rugăciunea și
mărturisirea Scripturii
sunt două dintre cele
mai puternice arme
pe care le avem în
viață. Rupe puterile
întunericului și
eliberează vindecarea
lui Dumnezeu în viața
ta chiar astăzi!

Când Isus ajungea
într-un oraș, vestind
venirea Împărăției lui
Dumnezeu, nu numai
că îi vindeca pe toți
cei care veneau la El,
ci vindeca „orice boală
și orice neputință”.
Vindecarea este
disponibilă pentru
toți!

Autor: John Eckhardt
Număr pagini: 82

15 lei

Autor: John Eckhardt
Număr pagini: 83

15 lei

Autor: John Eckhardt
Număr pagini: 83

Combinând rugăciuni
puternice cu
declarații luate din
Scriptură, ea te ajută
să stai puternic în
credință, identificând
domeniile din viața ta
în care s-ar putea să fii
vulnerabil la atacurile
Satanei.

Rugăciuni
care activează
binecuvântările

Autor: John Eckhardt
Număr pagini: 101

15 lei

Este manualul vostru
de referință pentru înfrângerea diavolului.
Rupeți puterile întunericului și eliberați
binecuvântarea și
favoarea Domnului
peste viața voastră
chiar astăzi!

Rugăciuni care
rup blestemele

Rugăciuni care
alungă demoni

“Rugăciuni care Rup
Blestemele” este
manualul tău de
referință pentru a sta
împotriva influențelor
demonice și pentru a le împiedica să
acționeze în viața ta.

Include o introducere despre lupta
spirituală și principiile biblice pentru
rugăciune împreună
cu rugăciuni specifice
care conțin declarații
pentru lupta
spirituală potrivite
pentru orice situație.

15 lei

Autor: John Eckhardt
Număr pagini: 101

15 lei

RESURSE ELLEL MINISTRIES
Păcatul
genealogic

Autor: Ruth Hawkey
Număr pagini: 87

21 lei

Cartea de faţă este
un răspuns pentru cei care au auzit
învăţătura despre
păcatul genealogic
şi care au solicitat să
le fie oferită în formă
scrisă pentru ajutor şi
referinţe ulterioare.

Lasă-l pe Dumnezeu să judece

Autor: Thomas J. Sappington

Număr pagini: 157

26 lei

Abuzul

Autor: Pail și Liz Griffin
Număr pagini: 118

21 lei

Autor: Ken Hepworth
Număr pagini: 125

21 lei

Legături sufletești

Speranță și vindecare
pentru cei abuzați
Pașii practici spre
libertate descriși
în această carte te
vor ajuta să găsești
drumul spre refacere
și spre vindecare,
dându-ți speranța
necesară pentru a
depăși aceste bariere
din viața ta.

Impactul judecăților
păcătoase poate fi
extrem de dăunător și
de puternic. Această
carte unică abordează
un subiect despre
care s-a scris puțin,
deși e unul atât de
important și discutat
pe larg în Biblie.

Revendicarea
teritoriului

Autor: David Cross
Număr pagini: 127

21 lei

Cartea de față
ilustrează modul
în care se creează
legăturile sufletești,
atât cele corecte,
cât și cele incorecte,
examinând posibilitatea de a fi afectați
de acestea, adesea la
nivel profund, în viața
de zi cu zi.

Ken Hepworth
prezintă într-o
manieră concisă și
eficace principiile
scripturale din
spatele învățăturii
Ellel privitor la
curățirea teritoriului
și a clădirilor. Această
învățătură este de o
importanță capitală.

Sarah

Autor: Sarah Shawn
Număr pagini: 173

27 lei

Mânia... cum îi
faci față?

Autor: PAUL şi LIZ GRIFFIN
Număr pagini: 110

21 lei

Această carte te va
ajuta să-ţi recunoşti
şi să-ţi înţelegi
propriile sentimente. Învăţătura
fundamentată biblic
te va ajuta să faci
diferenţa dintre
mânia justificată şi
cea nejustificată.

“Această carte
remarcabilă relatează
povestea adevărată a
vindecării unei femei
profund abuzate, pe
care am întâlnit-o cu
mai bine de zece ani
în urmă.”

Adevărul lui
Dumnezeu despre sexualitate

Autor: Jill Southern
Număr pagini: 120

21 lei

Această carte va
aduce speranță și restaurare celor ce caută
libertate și îi va ajuta
pe cei care doresc să
consilieze oamenii
prinși în capcanele
sexualității.

O viață binecuvântată

Puterea cuvintelor tale

Robert Morris prezintă secretele trăirii unei
vieți binecuvântate atât financiar, cât și
spiritual. Va schimba fiecare domeniu al
vieții tale: căsnicia, sănătatea și relațiile.
Atunci când Dumnezeu transformă inima de
la egoism la generozitate, fiecare domeniu
al vieții este influențat.

Descoperă cum să trăieşti mai liber, cum să
ai relaţii mai semnificative, cum să remediezi
pagubele create de cuvintele tale şi, cel mai
important lucru, cum să te opreşti, să cugeţi
şi apoi să te rogi înainte de a vorbi.

Autor: Robert Morris
Număr pagini: 277

Autor: Robert Morris
Număr pagini: 240

12 | LIBRĂRIA ALFA OMEGA TV

25 lei

22 lei

SLUJIND TRUPUL LUI HRISTOS
Romani 12

CHIP INGRAM este președinte și pastor
învățător în cadrul organizației Living on the
Edge, o lucrare internațională de învățătură
și ucenicizare. Pasiunea sa este să ajute zilnic
creștinii pentru a trăi cu adevărat creștinismul
ridicând standardul ucenicizării.
Fiind pastor de peste 20 de ani, Chip are o
abilitate unică de a comunica și a provoca oamenii
să trăiască în acord cu credința lor.

Miracolul
transformării
vieții

Cu: Chip Ingram
Seminar video: 2 DVD

20 lei

Pe parcursul acestor
seminarii, Chip
Ingram expune Efeseni 4 și împărtășește
modalitatea în care
poți avea parte de
transformarea vieții.
Vei învăța cum să
scapi de un stil de
viață destructiv.

Cu: Chip Ingram
Seminar video: 2 DVD

20 lei

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.
Relatările adevărate
din carte sunt
mărturisiri din inimă
ale unor oameni care
au experimentat
miracole.

Autor: Michael Fletcher
Număr pagini: 94

15 lei

Autor: Terry Moore
Număr pagini: 191

20 lei

25 lei

Cu: Chip Ingram
Seminar video: 3 DVD

30 lei

Împărăția secretă

Autor: Pat Robertson
Număr pagini: 217

20 lei

Strigăt după
libertate

Autor: Corina Pataki
Număr pagini: 168

17 lei

Persecuţiile asupra
creştinilor din timpul
regimului comunist
i-a determinat pe
mulţi români să-şi
dorească evadarea
într-o ţară mai bună.
O mărturie despre
un Dumnezeu care
poartă de grijă.

Prin prezentarea adevărului
într-o formă simplă și
sinceră, Chip Ingram
ne va împărtăși
lecții de viață din
experiența pe care
a dobândit-o în
creșterea celor patru
copii ai săi.

Povestea lui
Jerry Rose va adânci
credința ta și entuziasmul experiențelor
de pe vârful muntelui.
Cel mai important,
vei descoperi cum
să strângi putere și
hrană din văile vieții.

Dragoste, sex și
relații de durată

Cu: Chip Ingram
Seminar video: 4 DVD

35 lei

Autor: Betty Garner
Număr pagini: 163

15 lei

Număr pagini: 287

De ce?

15 lei

32 lei

Darul iertării

Spiritul Izabelic

Unul dintre cei mai
influenti lideri spirituali ai zilelor noastre,
ne impartaseste care
este cheia pentru
o pace personala si
chiar mondiala - ne
dezvaluie cum putem
sa primim iertarea lui
Dumnezeu in mod
practic.

O carte de revelație
profetică, care ajută
cititorul să înteleagă
mai profund
atât vremurile
actuale, cât și lucrarea
vrăjmașului, care
încearcă să afecteze
Biserica lui Isus
Hristos, printr-un
duh de manipulare și
control.

Autor: Francis Frangipane
Număr pagini: 30

5 lei

Betty K. Garner aduce
în centrul atenţiei de
ce le e dificil elevilor
şi ce pot face profesorii pentru a-i ajuta
să înveţe singuri.
Dificultăţile în citire,
memorare, atenţie
sau în urmarea
instrucţiunilor sunt
numai simptome.

Mentorare prin întrebări

Autor: Peter Scheele
Număr pagini: 190

Autor: Gabi Lunca si Ion Onoriu

Pe parcursul acestor
seminarii, Chip
Ingram expune Efeseni 4 și împărtășește
modalitatea în care
poți avea parte de
transformarea vieții.
Vei învăța cum să
scapi de un stil de
viață destructiv.

Cum să pricepi

Două dintre
personalitățile cele
mai de seamă ale
muzicii populare
românești au dobândit un drum nou în
viață, prin întâlnirea
cu Isus Hristos.

Crucea este cheia

20 lei

20 lei

Povestea vietii
noastre

Cauți mai multă
putere - și anume
puterea lui Dumnezeu - în viața ta? ea
este la îndemâna
ta prin crucea lui
Isus Hristos. După
cum ne spune 1
Corinteni 1:18, crucea
reprezintă întreaga
putere, tărie și abilitate a lui Dumnezeu.

Autor: Dr. Charles Stanley
Număr pagini: 165

Cu: Chip Ingram
Seminar video: 2 DVD

Credință vie prin
văi întunecate

Autor: Jerry K Rose
Număr pagini: 172

20 lei

O adevărată relație cu
Isus Cristos va avea
ca rezultat un ucenic
care se va asemăna
tot mai mult cu viața
Lui. Iar Romani 12 ne
ajută să identificăm
profilul unui ucenic
autentic.

Biblia afirmă clar:
dacă eşti creştin
adevărat, te afli în
război. Războiul
invizibil oferă
abordarea echilibrată,
biblică a acestui
subiect.

Părinți eficienți
într-o lume
deficientă

Pat Robertson - jurist,
economist, director
de televiziune, teolog,
membru în grupul
operativ prezidențial,
profesor - dezvăluie
legile ÎMPĂRĂȚIEI
SECRETE oferind viață
abundentă.

Cultivă relații de
succes
Această carte ne
ofertă chei practice
pentru a cultiva relații
puternice în oricare
din domeniile vieții
noastre. Aplicând cele
șapte principii, veți
constata o apropiere
între inima voastră și
inimile celor din jur.

Cu: Chip Ingram
Seminar video: 3 DVD

De ce cred
O serie apologetică
adresându-se
„sincerelor îndoieli” și
celor mai importante
întrebări pe care le-ai
putea avea cu privire
la credința creștină:
CE SE ÎNTÂMPLĂ
DUPĂ CE MURIM?
POT FI EXPLICATE
MINUNILE?

Războiul invizibil

Adevărata
spiritualitate

Vei învăţa cum să
conduci oamenii la
Isus în secolul al XXIlea. Este o carte pentru orice creştin care
vrea să interacţioneze
cu alţi oameni prin email, într-un chatbox
sau într-un forum,
răspândind credinţa.

Seria
Fundamentelor

Autor: Derek Prince
Număr pagini: 538

30 lei

Conține o serie de
învățături creștine
fundamentale, scrise
într-un limbaj simplu,
accesibil tuturor, încurajând pe cel care
citește să ia în serios
cu mare reverență
umblarea cu Domnul
nostru Isus Hristos .
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CINDY JACOBS
Puterea
rugăciunii
perseverente

Autor: Cindy Jacobs
Număr pagini: 210

25 lei

Autor: Cindy Jacobs
Număr pagini: 196

20 lei

Vocea lui
Dumnezeu

Femei ale
destinului
Cartea este bogată
în mesaje profunde
de încurajare pentru
orice femeie care și-a
pus cel puțin o dată
întrebarea: Ce vrea
Dumnezeu pentru
mine?

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

Fie că cititorii se
întreabă dacă
rugăciunile lor
primesc răspuns
sau dacă Dumnezeu
agreează modul
lor de rugăciune,
Jacobs atinge aceste
preocupări și oferă
soluții biblice.

Autor: Cindy Jacobs
Număr pagini: 316

Autor: Cindy Jacobs
Număr pagini: 317

Autor: Cindy Jacobs
Număr pagini: 203

29 lei

29 lei

20 lei

Manifestul
Reformei

Izbăvește-ne
de cel rău

Tu ești, Doamne?

Cartea oferă direcţii
divine pentru ca biserica să împlinească
porunca lui Hristos
de a se ruga şi a lucra
astfel încât vestea
Împărăţiei Lui să
atingă fiecare naţiune
şi voia Lui să se facă
precum în cer, aşa şi
pe pământ.

Cindy Jacobs ne
descoperă modul în
care impactul mortal
al infiltrării lui Satan
în filmele noastre, în
spectacolele de televiziune, jocuri și cărți,
se poate transpune în
familiile destrămate.

Revelația din această
carte va deschide uşa
spre noi dimensiuni
profetice în viaţa ta.
Recomand această
carte pentru oricine
dorește să audă
vocea lui Dumnezeu
cu o mai mare profunzime și claritate.

Autor: Cindy Jacobs
Număr pagini: 226

20 lei

Viața
Supranaturală

Autor: Cindy Jacobs
Număr pagini: 76

15 lei

Cu căldură și umor,
binecunoscuta
mijlocitoare, Cindy
Jacobs, împărtășește
puțin din propriul
drum înspre Dumnezeu, în urma
întâlnirii emoționante
cu Duhul Sfânt, cât și
modul în care viața ei
a fost schimbată.

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?
Această carte este
o carte de mijlocire,
un manual practic
pentru armata de
rugăciune a lui
Dumnezeu.

ÎNȚELEGEREA VREMURILOR
A doua venire a
lui Hristos

Autor: Rene Pache
Număr pagini: 352

Semnele
vremurilor

Cititorul va avea
în această carte o
călăuză sigură în
cunoașterea și interpretarea profețiilor cu
privire la acest unic
eveniment din istoria
omenirii.

cu: Roger Liebi
Album video: 6 DVD

25 lei

Care este destinul
poporului evreu și
legătura acestuia
cu vremurile de pe
urmă? Acestea sunt
întrebările la care
dr. Liebi încearcă să
găsească un raspuns.

45 lei

Așteptând
revenirea
Domnului

cu: Norbert Lieth
Seminar video: 2 DVD

25 lei

Pentru a putea iubi cu
adevărat trebuie să Îl
lăsăm pe Domnul Isus
Cristos să locuiască
în inima noastră și
să Îi permitem să își
manifeste dragostea
prin noi.

Ridicarea Bisericii apostolice
Ridicarea Bisericii Apostolice este esențială
pentru a înțelege Biserica, Împărăția,
războiul care ne stă înainte, precum și
poporul triumfător care va intra în promisiunile lui Dumnezeu!

Autor: Chuck Pierce
Număr pagini: 207

25 lei

Autor: William L. Ford III
Număr pagini: 247
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20 lei

cu: Norbert Lieth
Album video: 3 DVD

Seria prezintă o
perspectivă profetică,
bazată pe Scriptură, a
planului de mântuire
al omului și revelație
biblică focalizat pe
cea de a doua venire
a Domnului.

30 lei

Vremea avansării
Veți înțelege modul în care lucrează
împreună fiecare parte și calitatea
răscumpărătoare a planului legământului
lui Dumnezeu pentru Israel. Acest lucru vă
va ajuta la formarea unei temelii asupra
modului în care suntem altoiți în mișcarea
din zilele ce vor urma.
Autor: Chuck Pierce
Număr pagini: 296

Creat pentru a influența
Această carte revoluționară te cheamă să
ieși de pe linia de tușă și să te poziționezi
pe rândurile din față. Cartea aceasta este
dedicată credincioșilor care sunt gata să
lupte și să pătrundă inima lui Dumnezeu în
rugăciune.

Actualitatea
profeției biblice

30 lei

Aceasta schimbă totul
Aceasta schimbă totul este un ghid esențial
pentru modul în care Dumnezeu transformă
lumea prin oameni ca tine. Află strategii noi
și puternice pentru implicarea creștinilor în
afaceri, politică, educație și divertisment, și
învață cum poți fi o parte din ceea ce face
Dumnezeu în sfera ta de influență.
Autor: Peter Wagner
Număr pagini: 240

20 lei

RUGUL APRINS - MĂSLINUL
Rugul Aprins și Măslinul sunt întâlniri/lucrări de trezire
spirituală, dincolo de zidurile confesionale. Tema principală a
acestor întâlniri este prezentarea unui Dumnezeu viu care se
implică în viața oamenilor, oferindu-le mântuire, vindecare,
eliberare și lucruri extraordinare din părtășia cu El în rugăciune.

Album video:
6 DVD x 18 sesiuni

50 lei

Rugul Aprins 2012

Au fost momente
înălțătoare în
rugăciune, închinare
și Cuvânt, rugăciuni
pentru vindecare,
eliberare şi mântuire,
precum şi mesaje
speciale.

Întâlnirea de
Rugăciune de pe
Munte Rugul Aprins
Ponoară reunește
credincioși din
România, dintr-o
paletă largă de
confesiuni creștine, în
căutarea unei atingeri
deosebite.

Patru zile de părtășie
din Cuvântul
lui Dumnezeu,
rugăciune pentru
vindecare, eliberare
și mântuire, urmărind
un bogat program
de rugăciune,
manifestări religioase
și muzică creștină.

Ponoară

Album video: 7 DVD

50 lei
Rugul Aprins

Acest eveniment
a reunit zeci de
credincioși pentru un
timp de părtășie din
Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciune pentru bolnavi și pentru
diferite situații.

40 lei

Album video: 8 DVD

50 lei

Lipova - 5 iulie 2014

Rugul Aprins 2009,
a fost cea mai mare
întâlnire de rugăciune
din România, unde
mii de oameni s-au
rugat pentru diferite
nevoi, din zorii
dimineţii până târziu
după miezul nopţii.

La întâlnirea de
rugăciune Rugul
Aprins de la Lipova,
5 iulie 2014, au avut
loc rugăciuni pentru
vindecare, eliberare şi
mântuire, precum şi
mesaje speciale.

Cu: Iosif Țon
Seminar video: 2 DVD

Măslinul

20 lei

Album video: 8 DVD

40 lei

Album video: 2 DVD

20 lei

50 lei

Rugul Aprins 2012

(Vârfurile) Arad

Album video: 6 DVD

40 lei

Album video: 2 DVD

Patru zile de părtășie
din Cuvântul
lui Dumnezeu,
rugăciune pentru
vindecare, eliberare
și mântuire, urmărind
un bogat program
de rugăciune,
manifestări religioase
și muzică creștină.

Rugul Aprins 2010

Rugul Aprins 2010

În august 2010, întâlnirea de rugăciune pe
munte Rugul Aprins
de la Ponoară, judeţul
Bihor a reunit peste
cinci mii de creştini
însetaţi după o relaţie
mai profundă cu
Dumnezeu.

Această întâlnire de
rugăciune a împlinit
nevoile tuturor celor
care au dorit să-L
cunoască pe Dumnezeu într-un mod
mai intim şi profund
atât prin cuvânt,
rugăciune, cât şi prin
cântare.

(Sibiu)

Album video: 8 DVD

40 lei

Cortul Întâlnirii
2011(Ceica, jud. Bihor)

Măslinul

căminul cultural Pecica

Album video:
7 DVD x 19 sesiuni

(Ponoară)

20 lei

20 lei

Aprilie 2012

Album video: 2 DVD

50 lei

Rugul Aprins

2009 (Ponoară)

Acest eveniment
a reunit zeci de
credincioși pentru un
timp de părtășie din
Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciune pentru bolnavi și pentru
diferite situații.

Album video: 6 DVD

(Ponoară)

Rugul Aprins ediţia
2011 a fost cea
mai mare întâlnire de rugăciune
interconfesională
din România, unde
mii de oameni s-au
rugat specific pentru
diferite nevoi, din
zorii dimineţii până
târziu în noapte.

2015

Ponoară

Rugul Aprins 2011

Rugul Aprins

Album video: 8 DVD

În perioada 6 – 10
august, anul 2015 a
avut loc cea de-a 11-a
ediție de rugăciune
pe munte a Rugului
Aprins. Evenimentul
a reunit și în acest
an la Ponoară mii de
credincioși din mai
multe confesiuni.

Rugul Aprins 2013

2011 (Bârzești), Arad

40 lei

Și în acest an,
participanții au
beneficiat de slujire
specifică: restaurarea familiilor în
prag de destrămare,
eliberare, vindecare,
depresie sau în pragul
sinuciderii, dar si de
rugăciune și închinare, în duh și adevăr.

Rugul Aprins 2014

50 lei

Album video: 6 DVD

Rugul Aprins

2016

Ambele lucrări se desfășoară astăzi atât în toată România, dar și
peste hotare. Comandă aceste produse pentru a urmări lucrarea în
putere a lui Dumnezeu.

Album video:
7 DVD-uri / 20 sesiuni

Rugul Aprins

Biserica Creştină
Penticostală IZVORUL
FERICIRII din loc.
Ceica, a organizat
împreună cu slujitorii
implicaţi la întâlnirile
de rugăciune
MĂSLINUL şi RUGUL
APRINS, un timp
special de rugăciune,
mărturii și predicare.

Măslinul

Ianuarie 2014

Album video: 1 DVD

15 lei

Măslinul

Albumul video
cuprinde momentele
cele mai semnificative ale întâlnirii de
rugăciune Măslinul și
modul în care
Dumnezeu a adus
vindecare și eliberare în rândul celor
prezenți la întalnire.

Maslinul

Aprilie 2011

Aprilie 2010

1 Dec. 2010

Bis. Speranța Timișoara

Bis. Speranța Timișoara

Bis. Betel Oradea

Albumul video
cuprinde momentele
cele mai semnificative ale intâlnirii de
rugăciune Măslinul,
care a avut loc la
Biserica Speranţa din
Timişoara, în Vinerea
Mare, 22 aprilie 2011.

Album video: 2 DVD

20 lei

Album video care
cuprinde momentele
cele mai semnificative ale întâlnirii de
rugăciune Măslinul,
care a avut loc la
Biserica Speranţa din
Timişoara, în aprilie
2010.

Album video: 2 DVD

20 lei

Albumul video
conţine momente de
rugăciune ridicate
la tronul de har al lui
Dumnezeu, pentru
România şi pentru
nevoi specifice ale
Bisericii lui Cristos.
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RUGĂCIUNE, MIJLOCIRE - LUPTĂ SPIRITUALĂ
Fiecare creștin trebuie să
fie echipat adecvat în ceea ce
privește rugăciunea și lupta
spirituală.
Prin această categorie de
produse, dorința noastră este
ca tot mai mulți creștini să
înțeleagă importanța rugăciunii
și eficiența ei, principiile
războiului spiritual să fie
asimilate și puse în practică.

cu: Michael Howard
Seminar video: 3 DVD

25 lei

cu: David Adeola
Număr pagini: 185

20 lei

Autor: Cindy Jacobs
Număr pagini: 210

25 lei

Autor: Corey Russell
Număr pagini: 238

29 lei
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Scrisă de un apostol
cu inimă de mijlocitor,
această carte oferă o
înțelegere deosebită
a puterii rugăciunii.
Dacă dorești să
cunoști inima lui
Dumnezeu pentru aceste vremuri,
citește această carte!

cu: Daniel Matei
Seminar video: 2 DVD

25 lei

Mijlocirea este cea
mai înaltă chemare
a noastră! Corey
Russell ne invită
să îmbrățișăm
această identitate
într-un mod poaspăt,
arătându-ne ca ceea
ce conversăm cu
Dumnezeu contează.

cu: Terry Moore
Seminar video: 4 DVD

25 lei

Învață să percepi și să
urmezi glasul Domnului prin a înțelege
cum Dumnezeu
comunică astăzi,
făcând diferența între
glasul Domnului și
vocea inamicului,
auzind vocea lui
Dumnezeu pentru
tine și ceilalți zi de zi.

Autor: Mike Bickle
Număr pagini: 166

22 lei

cu: Terry Moore
Seminar video: 3 DVD

7 lei

34 lei

Războiul spiritual
Manual
Acest volum combină
trei dintre cărțile sale
inovatoare într-un
singur plan de luptă
coerent garantat pentru a aduce victoria
asupra inamicului.

25 lei

Mantaua
rugăciunii

Autoritate în
rugăciune

20 lei

Rugăciunea
înflăcărată
eficientă

Autor: Michael Kimuli
Număr pagini: 50

Autor: Mike Bickle
Număr pagini: 354

În această carte,
Dutch Sheets scoate
la iveală un lucru
pe care majoritatea
dintre noi îl vom
recunoaște fără
greutate, și anume
că o bună parte din
timpul în care ne
rugăm, ne rugăm ca
niște neputincioși!

cu: Bill Norton
Număr pagini: 104

15 lei

Bătălii spirituale

Autor: Kris Vallotton
Număr pagini: 180

20 lei

Rugăciunea este o
chemare măreață și
un privilegiu extraordinar. Atunci când ești
un om al rugăciunii,
împlinești cea mai
importantă chemare
a vieții tale.

Autor: Chuck Pierce
Număr pagini: 430

20 lei

cu: Dutch Sheets
Număr pagini: 171

Michael Kimuli
comprimă principiile
cheie ale rugăciunii
într-un rezumat
simplu, dar în același
timp puternic, care
cu siguranță va face
o diferență în viața
celor care doresc să se
roage mai eficient.

Dumnezeu a pus
tânjiri deosebite în
inima fiecărei persoane. Atunci când
înțelegem că tânjirile
noastre sunt bune și
că Dumnezeu dorește
să le împlinească,
descoperim libertatea
și bucuria.

Cum să creștem
în viața
de rugăciune

Terry Moore oferă
câteva principii
biblice cheie despre
ce înseamnă să fii
prosper în termenii
Impărăției lui
Dumnezeu.

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

29 lei

20 lei

Învingând
spiritul sărăciei

Vocea lui
Dumnezeu

Autor: Cindy Jacobs
Număr pagini: 317

cu: Daniel Matei
Număr pagini: 176

Șapte tânjiri ale
inimii

Ascultă și
împlinește

Această carte
cuprinde esența
învățăturii sale cu privire la rugăciune, fiind
considerată de mulți
ca fiind o lucrare
clasică în domeniu.

15 lei

Acest album DVD
contine 7 emisiuni de
televiziune realizate
pe baza cartii “Secretul rugaciunii”, avandul ca autor pe Daniel N.
Matei. Emisiunile sunt
moderate de Mirela
Petan si au fost inregistrate in studioul Alfa
Omega TV.

Dumnezeu contează

Rugăciunea care
mută munții

Autor: Gordon Lindsay
Număr pagini: 107

Aceasta este o carte
puternica, atat de
puternica incat mii de
oameni au fost vindecati doar citind-o
si actionand pe baza
adevarurilor din ea.

Rugăciunea
- ceea ce vorbim cu

Puterea
rugăciunii
perseverente
Fie că cititorii se
întreabă dacă
rugăciunile lor
primesc răspuns
sau dacă Dumnezeu
agreează modul
lor de rugăciune,
Jacobs atinge aceste
preocupări și oferă
soluții biblice.

Secretul
rugăciunii

30 lei

Porțile orașului
Este nevoie de
mijlocitori gata să
ia atitudine pentru
națiunile lor. Această
carte se referă la
modul în care trebuie
să ne luptăm pentru
a ne captura oraşele
de la duşmanii noştri,
care stau la porţile
noastre.

Puterea
rugăciunii

cu: T.L. Osborn
Număr pagini: 398

Mijlocire - stând
în spărtură
Pastorul Michael
Howard descrie
mijlocirea ca fiind o
lucrare fără echivoc. El
dorește din tot sufletul ca lucrarea lui să
aducă trezire în Africa,
în locurile în care alții
ezită să meargă.

Vindecând
bolnavii

Împărtășindu-și
propria poveste în
contextul legăturilor
demonice, a luptei
și a eliberării în cele
din urmă, pastorul și
autorul Kris Vallotton
confruntă ideea de
război spiritual în
sensul în care noi o
știm.

Această carte este un
manual care prezintă
mai multe feluri de
rugăciune. Folosind-o,
credincioşii pot să-L
cunoască pe Isus întrun mod profund, cum
să învingă puterile
întunericului şi să
ajungă plin de putere
în Împărăție.

Marea
importanță a
rugăciunii

cu: Liviu Olah
Număr pagini: 135

10 lei

Raportul există
în mod obiectiv,
indiferent dacă eu
îl recunosc sau nu.
Rugăciunea nu face
altceva decât să
recunoască o stare
de fapt, fără de care
n-am ce căuta în faţa
Lui în rugăciune.

KRIS VALLOTTON
Kris Vallotton este
cofondatorul și coordonatorul
principal al școlii de Slujire
Supranaturală Bethel. Este
de asemenea fondatorul și
președintele organizației
„Revoluție Morală”, organizație
dedicată transformării culturale,
și este lider senior asociat
în cadrul bisericii Bethel din
Redding, California.

Curaj
extravagant

Autor: Kris Vallotton
Număr pagini: 156

20 lei

Bătălii spirituale

Autor: Kris Vallotton
Număr pagini: 180

20 lei

Împărtășindu-și
propria poveste în
contextul legăturilor
demonice, a luptei
și a eliberării în cele
din urmă, pastorul și
autorul Kris Vallotton
confruntă ideea de
război spiritual în
sensul în care noi o
știm.

Tot ceea ce stă scris
pe paginile acestei
cărți, reprezintă
o poveste care îți
va schimba viața.
Consideră că ai fost
atenționat asupra
acestui lucru!

Revoluție morală

Autor: Kris Vallotton
Număr pagini: 176

20 lei

Școala profeților

20 lei

Autor: Kris Vallotton
Număr pagini: 190

30 lei

DEREK PRINCE

20 lei

Binecuvântare
sau blestem

Derek Prince a învățat limbile greacă și latină în două dintre
cele mai frumoase instituții educaționale britanice: Colegiul Eton
și Universitatea Cambridge. A studiat limbile ebraică și aramaică la
Universitatea Evreiască din Ierusalim.
El este autorul a peste 50 de cărți, 500 de învățături în format
audio și 140 de învățături în format video, multe fiind traduse și
publicate în peste 100 de limbi. Derek Prince a fost tatăl a 12 copii,
toți fiind adoptați.

cu: Derek Prince
Număr pagini: 370

Derek Prince,
inspirandu-se
din Biblie si din
experientele din
viata reala, te va ajuta
sa intelegi cauzele
blestemelor si sa
scapi de ele.

28 lei

Cartea vă va
ajuta să descoperiţi
că Dumnezeu nu
poate numai să
vă vindece rănile,
ci şi să folosească
procesul de vindecare pentru a vă
echipa pentru o viaţă
deplină, împlinită şi
puternică!

Cum cerul
invadează
pământul

Această conferință
are scopul de a
echipa Trupul lui
Cristos și de a aduce
adevăr și o puternică
tranformare a minții.
Kris Vallotton
Conferință video: 3 DVD

20 lei

Autor: Kris Vallotton
Număr pagini: 195

Conferință
cu Kris Vallotton

Kris Vallotton vă
conduce profund în
inima unuia dintre
cele mai cruciale,
captivante şi controversate subiecte ale
zilelor noastre: slujba
profetului.
Autor: Kris Vallotton
Număr pagini: 213

Cartea aceasta, prin
tonalitatea ei intimă și
deschisă, abordează
mai degrabă problemele în ce privește
puritatea, și nu doar
simpla comunicare cu
privire la „abstinența
sexuală”.

Puterea
supranaturală a
iertării

Cum INVADEAZĂ
CERUL PĂMÂNTUL
astfel încât Pământul
să devină asemenea
cerului? Carte de
revelație profundă
care aduce înțelegere
privind dinamica
spirituală a momentului.

Vindecare prin
Cuvântul lui
Dumnezeu

cu: Derek Prince
Număr pagini: 242

22 lei

Scrisă din experienţa
acumulată în zeci de
ani de lucrare și din
propria vindecare
miraculoasă, Derek
Prince explică modul
în care vindecă
Dumnezeu.

DUTCH SHEETS
DUTCH SHEETS slujeşte
ca pastor principal în biserica
Spring Harvest Fellowship din
Colorado Springs, Colorado. A
călătorit mult în Statele Unite,
Canada, America Centrală,
Africa şi într-o mare parte a
Europei, cu scopul de a preda.

Visează!

Autor: Dutch Sheets
Număr pagini: 149

20 lei

Autoritate în
rugăciune

Dacă vrei să știi cu
siguranță care e voia
lui Dumnezeu, dacă
vrei ca fiecare zi să
conteze, călătorește
alături de Dutch
Sheets în timp ce
el vă prezentă lecții
din Biblie care îți vor
răscoli sufletul.

Autor: Dutch Sheets
Număr pagini: 224

20 lei

Rugăciunea
străjerului

Plăcerea de a fi în
compania Lui

Devenind cine
ești cu adevărat

Fiecare dintre cele
30 de capitole scurte
vă va dezvălui o
practică simplă sau
o mentalitate biblică
care vă vor ajuta să
vă îndepărtați de
zgomotul vieții pentru
a putea pătrunde
în prezența plină de
liniște a lui Dumnezeu.

Devenind cine ești cu
adevărat îți oferă un
plan de bătaie pentru
a birui orice te reține
de la a trăi în libertatea Domnului.
Autor: Dutch Sheets
Număr pagini: 220

26 lei

Rugăciunea de
mijlocire

Rugăciunea de
mijlocire
ghid de studiu

cu: Dutch Sheets
Număr pagini: 171

20 lei

În această carte,
Dutch Sheets scoate
la iveală un lucru
pe care majoritatea
dintre noi îl vom
recunoaște fără
greutate, și anume
că o bună parte din
timpul în care ne
rugăm, ne rugăm ca
niște neputincioși!

Autor: Dutch Sheets
Număr pagini: 172

20 lei

Se caută oameni
care să fie străjeri,
santinele care să
folosească puterea
rugăciunii pentru
a-şi proteja familiile,
comunităţile, bisericile şi ţara. Vei învăța
ce înseamnă să fii un
străjer al Domnului.

Autor: Dutch Sheets
Număr pagini: 230

20 lei

Dutch Sheets
reuşeşte să arunce
o lumină fascinantă
asupra acestui subiect, adesea misterios.
Cititorii vor dori să
se roage mai mult şi
vor putea vedea mai
multe rezultate.

Autor: Dutch Sheets
Număr pagini: 120

15 lei

Dutch Sheets
reuşeşte să arunce
o lumină fascinantă
asupra acestui subiect, adesea misterios.
Cititorii vor dori să
se roage mai mult şi
vor putea vedea mai
multe rezultate.
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