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Kolektív autorov

Milosť vo vzťahoch
V zamysleniach na každý deň v roku nájdete úvahy, ktoré sú venované biblickému 
chápaniu rodiny a partnerstva, ale aj myšlienkam o samote, o túžbe človeka po spolo-
čenstve a o zmysle života, ktorý je postavený na službe a nesebeckej láske k druhým.  

376 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz.   8,- €

Vlastimil Fürst

...Dobrá správa na každý deň
Zamyslenia na každý deň v roku prinášajú inšpiratívny pohľad na prvú novozmluvnú kni-
hu Biblie. Text evanjelia, ktorý vznikol v odlišnej kultúre v prvom storočí nášho letopočtu, 
prehovára aj dnes ku každému z nás, aby nás naučil dôverovať nebeskému Otcovi.  

472 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz.   8,- €

Kolektív autorov

Prečo verím 
Čo znamená veriť v Boha a čo je potrebné na to, aby človek uveril? Odpovedí, ktoré 
odkrývajú samotnú podstatu viery, je mnoho a niektoré z nich nájdete práve v tejto kni-
he. Budete mať príležitosť každý deň v roku žasnúť nad tým, akými rôznymi cestami 
nás Boh vedie k osobnému stretnutiu s Ním.
400 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz.   8,- €

Jacques Doukhan

Túžba zeme
Výkladový komentár k biblickej knihe Daniel a jej proroctvu. To nám odovzdáva posol-
stvo nádeje, ktoré viac než kedykoľvek predtým napĺňa zúfalú túžbu našej zbedačenej 
zeme a odpovedá na problémy budúcnosti.

288 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz.   12,- €    8,- €

NOVINKA



Graham Maxwell

Iný pohľad na Boha 
Táto kniha je o Bohu. Aký vlastne je? Čo od nás chce? Alebo čo nám chce dať? Graham 
Maxwell píše o Bohu, ktorý ako zvrchovaný vládca celého vesmíru nechce, aby sme boli 
len jeho poslušnými sluhami, ale túži po tom, aby sme boli jeho chápajúcimi priateľmi.

176 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz.  6,50 €

Morris L. Venden

Láska, manželstvo a spravodlivosť z viery
V tejto knihe autor uvažuje o ôsmich hlavných oblastiach, v ktorých zlyháva komunikácia 
v manželstve. Ukazuje na to, že v týchto oblastiach môže zlyhať aj náš vzťah s Bohom.  
Rovnako problémy, ktoré rozkladajú manželstvo, môžu zničiť aj duchovný život.
84 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz. 5,- €

NOVINKA

Radek Daniel

Prišiel, zomrel, zvíťazil 
Kniha rozpráva príbeh Ježiša z Nazareta. Kto to bol? Aký mal jeho život zmysel? Má 
vôbec cenu sa o neho ešte dnes, na začiatku dvadsiateho prvého storočia, zaujímať? 
Ak sa chcete s týmto výnimočným mužom zoznámiť, vydajte sa s nami po jeho stopách.

216 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz.  6,50 €
Vlastimil Fürst

Začalo sa to sklamaním... 
Kniha sa zameriava na dejiny ranej cirkvi. Ako a prečo vlastne vzniklo kresťanstvo? 
Čomu verili prví členovia mladej kresťanskej cirkvi na začiatku nášho letopočtu? Kde 
brali silu na to, aby menili svet všade, kam prišli? Kto im dával odvahu zaplatiť za svoje 
ideály aj tú najvyššiu cenu?
216 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz.  6,50 €
Alejandro Bullón

Znamenia nádeje 
Každodenná konfrontácia s udalosťami vo svete vyvoláva neistotu a strach. Autor sa za-
mýšľa nad nárastom zla z pohľadu dávnych biblických proroctiev, ktoré presne charakte-
rizujú dnešnú dobu. Aké sú naše vyhliadky? Biblia ponúka možno nečakanú odpoveď.

132 strán, 13 x 20 cm, brož.  5,- €    3,- €
Mark A. Finley

Nedocenený dar
Ako prežívate deň, ktorý sám Stvoriteľ požehnal a posvätil, teda oddelil na odpoči-
nok? Kniha prináša zaujímavé historické súvislosti a privedie vás k zamysleniu nad 
tým, aký je váš vzťah k Bohu a o čo ste sa ochudobnili, ak ste si nevšímali alebo 
odmietali ponúknuté požehnanie.  
168 strán, 13 x 20 cm, brož.   5,- €
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SADA EGW – trilógia                                             15,- €  10,- €
Ellen Gould Whiteová

Myšlienky z Vrchu blahoslavenstiev 
Kristove blahoslavenstvá sú ako drahokamy z klenotnice pravdy. Ukazujú, že 
spravodlivý charakter je to najcennejšie, čo môžeme získať. Ježišova Reč na 
vrchu patrí celému ľudstvu a je aktuálna v každom čase.

176 strán, 14,5 x 21,5 cm, viaz.  5,- €
Ellen Gould Whiteová

Cesta ku Kristovi 
Kniha o hľadaní vnútorného pokoja, pocitu istoty a zmyslu života prostredníc-
tvom osobnosti Ježiša Krista. Obsah knihy vedie čitateľa krok za krokom na 
cestu plnohodnotného života. 

144 strán, 14,5 x 21,5 cm, viaz.  5,- €
Ellen Gould Whiteová

Kristove podobenstvá 
Jednoduché príbehy a názorné príklady zo života roľníkov, remeselníkov či 
rybárov odkrývajú zákonitosti každodenného života a Božieho kráľovstva, 
z ktorých môžu čitatelia čerpať hlboké, univerzálne pravdy.

376 strán, 14,5 x 21,5 cm, viaz.  5,- €

akcia

Dwight Nelson

Nekonečná milosť 
Autor si kladie otázky, kde je Boh, aký je, prečo robí to, čo robí, alebo naopak nerobí. 
Pozýva nás zamyslieť sa nad tým, čo o Bohu hovorí Biblia.

128 strán, 13 x 20 cm, brož.  5,- €    3,- €
Morris Venden

Ako poznať Božiu vôľu vo svojom živote
Autor sa vo svojej knihe zaoberá otázkami, ktoré si kladieme, keď chceme rozpoznať 
Božiu vôľu vo svojom živote. Kniha popisuje osem krokov na poznanie Božej vôle.

96 strán, 13 x 20 cm, brož.   4,50 €
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Ellen Gould Whiteová

Z tieňa do Slávy 
V poslednom zväzku Drámy vekov autorka približuje dve tisícročia svetových 
dejín, ich významné medzníky a niektoré z kľúčových postáv histórie. Pokračuje 
v objasňovaní príčin a následkov odvekého sporu medzi pravdou a mocou lži 
a končí sa prorockou víziou budúcnosti.

496 strán, 17 x 24 cm, viaz.  13,- €   10,- €

Ellen Gould Whiteová

Poslovia nádeje 
Štvrtý diel série Dráma vekov tematicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní 
Ježiša Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej kresťanskej cirkvi a novo-
zákonní hrdinovia viery (Peter, Štefan, Ján, Pavol...) i mnohí ďalší, ktorí stáli na 
začiatku histórie kresťanstva.

336 strán, 17 x 24 cm, viaz.  12,- €   10,- €
akcia

akcia

SADA DRÁMA VEKOV – pentalógia                       50,- €  35,- €
Ellen Gould Whiteová

Na úsvite dejín 
Prvá časť päťzväzkového diela Dráma vekov otvára veľkú panorámu Starej 
zmluvy. Pútavým spôsobom približuje príbehy biblických dejín od stvorenia sveta 
po vládu kráľa Dávida. Majú biblické príbehy čo povedať modernému človeku?

568 strán, 17 x 24 cm, viaz.  12,- €    10,- €

Ellen Gould Whiteová

Zo slávy do tieňa 
Druhý zväzok Drámy vekov prevedie čitateľa cez dramatické úseky bohatej minu-
losti Izraela, od čias slávneho kráľa Šalamúna po príchod Ježiša Krista. Autorka od-
hŕňa oponu dejín a uvádza nás do hlbšieho významu dejinných udalostí a konania 
mnohých známych biblických postáv (Eliáš, Elizeus, Daniel, Jeremiáš...).

384 strán, 17 x 24 cm, viaz.  12,- €   10,- €

Ellen Gould Whiteová

Cesta Lásky 
Historická dráma, životopis a príbeh života Ježiša Krista oslovuje čitateľov svojou 
praktickou jednoduchosťou, zároveň však poskytuje aj hlboký duchovný zážitok.
Je vydávaná v mnohých krajinách vo veľkých nákladoch a patrí medzi najrozší-
renejšie diela o živote Ježiša z Nazareta. 

568 strán, 17 x 24 cm, viaz.  13,- €   10,- €
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