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NIKDY SA NEVZDÁVAJ

Z TRUHLICE STAREJ MAMY 1

Posteľ, ale nie spánok. Knihy, ale nie múdrosť.
Jedlo, ale nie chuť. Ozdoby, ale nie krása.
Dom, ale nie domov. Lieky, ale nie zdravie.
Zábava, ale nie šťastie. Spoločnosť, ale nie
priatelia. Lichôtky, ale nie rešpekt... Čo sa dá a čo
sa nedá kúpiť?

Štyridsať milých a poučných príbehov, v ktorých
deti vypovedajú o svojich radostiach, strachu
a starostiach. Deti sa určite nájdu v niektorej
z postáv a stotožnia sa s ňou.

ŽIVOT JE ZAUJÍMAVÝ
V krátkych príbehoch sa nám ponúka široké
spektrum sveta okolo nás, v ktorom má zmysel
žiť,tešiť sa z neho. Ty a Boh – to stačí na to, aby
mohol byť aj tvoj život zaujímavý a zaznieť v tých
najkrajších tónoch.

7+7x7
Kniha 49 povzbudivých príbehov zo života
pre kresťanskú mládež i dospelých. Príbehy,
ktoré pútavo rozprávajú o odvahe ľudí dávnych
i súčasných čias, vašich rovesníkov i tých,
ktorí sa svojou odvahou a vytrvalosťou zapísali
do histórie, vás zavedú na tichomorské ostrovy,
do indického pralesa, ale aj do sveta, ktorý vás
každodenne obklopuje.

Cheri Ann Petersová

CHERI, ZÁZRAK Z ULICE
Cheri sa cítila osamelá a veľmi túžila, aby ju mal
niekto naozaj rád. Potrebovala byť milovaná.
Chcela okúsiť skutočnú, nepodmienenú lásku.
Ako ju však nájsť? Skutočný príbeh. Šokujúce
svedectvo o túžbe, zúfalstve a východisku
z katastrofálnej situácie.

Katarína Kernová

DETSKÝM SRDIEČKAM 3
Krátke poučné príbehy vtiahnu najmenších
do sveta fantázie i reality každodenných dní a názorne im ukážu správny smer. Spolu so svojimi
deťmi prežite v „koži iných“ napínavé situácie,
vážne rozhodnutia aj šťastné chvíle.

Arthur S. Maxwell

TAJOMSTVO JASKYNE
Dobrodružstvá dvoch chlapcov, ktorí pomáhajú
ľuďom v malom mestečku pri obyčajných
starostiach, ktoré každodenný život prináša.
Robia to však anonymne, tajomne a nečakane.
Tajomstvo podivných udalostí v mestečku odhalí
ich tretí kamarát až na konci príbehu, práve
v tajomnej jaskyni, ktorá nedáva obyvateľom
mestečka spávať...

Roger J. Morneau

Willie Ramos — Kazateľ z gheta
Willi sa narodil v Chicagu, vyrastal však na Floride,
kde hľadal rôzne zábavy, ktoré by naplnili jeho život.
Hral aj v niektorých filmoch s Rene Russom a s Ice T.
Od detstva bol členom černošského gangu a ako
sám hovorí, nakoniec ho zachránil židovský tesár.

Biblia
Prvý kompletný slovenský ekumenický preklad
Biblie. Vydanie bez deuterokanonických kníh.
Obsahuje chronologické prehľady udalostí,
tabuľky mier, váh a peňazí. Text je radený
vo dvoch stĺpcoch. Farebné mapy na tvrdom
lesklom papieri.

Ellen G. White

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.

Ellen G. White

ZO SLÁVY DO TIEŇA
Druhý zväzok DRÁMY VEKOV prevedie čitateľa
cez dramatické úseky bohatej minulosti Izraela,
od čias slávneho kráľa Šalamúna po príchod Ježiša Krista. Autorka odhŕňa oponu dejín a uvádza
nás do hlbšieho významu dejinných udalostí
a konania mnohých známych biblických postáv

Ellen G. White

CESTA LÁSKY
Historická dráma, životopis a príbeh Ježiša
Krista oslovuje čitateľov svojou praktickou jednoduchosťou, zároveň však poskytuje aj hlboký
duchovný zážitok.
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Ellen G. White

CESTA KU KRISTOVI
Kniha o hľadaní vnútorného pokoja, pocitu istoty
a zmyslu života prostredníctvom osobnosti Ježiša
Krista. Obsah knihy vedie čitateľa krok za krokom
na cestu plnohodnotného života. Prináša nádej,
povzbudenie a pomoc tým, ktorí ju naliehavo
potrebujú.

Ellen G. White

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, stále platné pravdy.

Ellen G. White

MYŠLIENKY Z VRCHU
BLAHOSLAVENSTIEV
Kristove blahoslavenstvá sú ako drahokamy
z klenotnice pravdy a nikoho nenechajú na pochybách, že spravodlivý charakter je to najcennejšie.
Ježišova Reč na vrchu nepatrí len veriacim, ale
celému ľudstvu.

Ellen G. White

VÝCHOVA
Autorka odkrýva pohľad na výchovu a vzdelávanie
so zameraním na hlavné princípy.

Ellen G. White

POSLOVIA NÁDEJE
Štvrtý diel série DRÁMY VEKOV tematicky
nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša Krista.
Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery.

Ellen G. White

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.

Morris L. Venden

DRUHÁ ŠANCA PRE KAŽDÉHO
Súčasťou života sú pády, neúspechy a odmietnutie zo strany okolia. Niekto má dosť síl kráčať
ďalej, iní potrebujú pomôcť. Každý však potrebuje
prijatie a lásku. Každý potrebuje dostať druhú
šancu. Ako ju dával ľuďom okolo seba Ježiš?

Morris L. Venden

AKO POZNAŤ BOŽIU VÔĽU
VO SVOJOM ŽIVOTE
Autorov duchovný a súčasne praktický prístup
napomáha čitateľovi nielen lepšie poznať Boha
a Jeho vôľu, ale aj porozumieť tomu, kde sa
nachádza vo vzťahu s Bohom.

Allejandro Bullón

ZNAMENIA NÁDEJE
Každodenná konfrontácia s udalosťami vo svete
vyvoláva neistotu a strach. Autor sa zamýšľa
nad nárastom zla z pohľadu dávnych biblických
proroctiev, ktoré presne charakterizujú dnešnú
dobu. Aké sú naše vyhliadky? Biblia ponúka
možno nečakanú odpoveď.

šej duše
a
v
ie
n
e
š
e
t
o
p
Pre
Gerhard Padderatz

Bůh před soudem

Dwight Nelson

Existuje spravodlivosť? Prečo je na svete toľko
utrpenia? Ako je možné, že dobrým ľuďom sa
často nedarí a naopak, ľuďom zlým sa darí dobre?
Bude svet existovať večne? Má spôsob nášho
života vplyv na to, čo s nami bude po smrti?

NEKONEČNÁ MILOSŤ

Lloyd Erickson

Štúdium niektorých „problematických“ textov
Starej zmluvy, ktoré sa zdajú byť v rozpore
s obrazom Boha v Novej zmluve. Autor si kladie
otázky, kde je Boh, aký je, prečo robí to, čo robí,
alebo naopak nerobí. Pozýva zamyslieť sa nad
tým, čo o Bohu hovorí Biblia.

Roger J. Morneau

NEUVERITELNÉ VYPOČUTIA
MODLITIEB
Kniha o tom „ako Boh zasahuje, keď sa jeden muž
modlí“. Autor rozpráva o zázrakoch v životoch
iných ľudí, ale aj vo vlastnom živote, ktoré mohol
prežiť prostredníctvom modlitieb.

Bůh Otcem
Táto kniha ponúka nový a podnecujúci obraz nebeského Otca. Ukazuje na Jeho dôveryhodný charakter,
Jeho stálu prítomnosť, Jeho nekonečnú lásku.
Nájdete v nej porovnanie rôznych vzorov rodičovstva s Božou dokonalosťou. Dovedie vás k poznaniu,
vďaka ktorému sa budete môcť zbaviť mylných
predstáv o Bohu a prijať Jeho vrúcne objatie.

Ron & Nancy Rockeyovci

Každý má své místo

Ben Carson & Cecil Murphey

Na základe biblických princípov povedie kniha
čitateľov cestou k odkrytiu zdroja ich osobných
tráum. Pomôže im hlbšie pochopiť ich osobné
potreby a nájsť konečné a trvalé Božie uzdravenie. Ak ste pripravení konečne sa zbaviť nálepky
„obete“, začítajte sa do nasledujúcich stránok.

ZLATÉ RUKY

Danièle Starenkyj

Pútavý životný príbeh významného amerického
neurochirurga černošského pôvodu. V roku 1987
vstúpil do histórie medicíny ako vedúci operačného tímu, ktorý po prvý raz oddelil siamské
dvojčatá spojené temenom hlavy.

Touha ženy
Srdce ženy je ako kompas, ktorého strelka
ukazuje vždy k láske, bez ohľadu na to, ktorým
smerom sa žena vydá. Preto by si každá žena mala
uvedomiť, že byť milovaná je jej výsadou i právom.

Herbert Ford

Radim Passer

ÚNIKOVÁ CESTA

3 a 1/2 roku

Príbeh ilegálnej organizácie Holandsko–Paríž a jej
vodcu Johna Henryho Weidnera, hrdinu najväčšieho holokaustu v dejinách, ktorý zachránil život
osemsto Židom a mnohým ďalším, ktorí utekali
pred nacistickou zlovôľou.

Radim Passer

Park Drama věků
Dvanásť zastavení – to je dvanásť miest, ktoré
poskytujú príležitosť k zamysleniu. Na jednotlivých
tabuliach, ktoré sa nachádzajú v parku, sa Radim
Passer snažil popísať vznik, priebeh, rozhodujúce
momenty a vyvrcholenie veľkej drámy vekov.

aneb americký sen v Česku
Strhujúci životný príbeh jedného z najúspešnejších českých podnikateľov súčasnosti, developera
Radima Passera. Úprimná, celkom otvorená
spoveď bezpochyby osloví každého čitateľa—
toho, koho zaujíma, ako sa robí biznis; toho, koho
láka nazerať „až do kuchyne“ známych ľudí; toho,
kto — rovnako ako ešte pred nedávnom Radim
Passer — hľadá jediný správny smer svojho života.

3 a 1/2 roku II

aneb s vírou a odhodláním
Dalšie pútavé rozprávanie Radima Passera
o pozoruhodnej životnej ceste, plnej nečakaných
udalostí, odhodlania a viery.
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udalosti ľudských dejín v záverečnom zápase
medzi dobrom a zlom.

Walter J. Veith

George D. Pamplona-Roger, M.D.

Genesis konflikt

ZDRAVIE A SILA V POTRAVE

Jej autorom je vedec, ktorý bol ešte pred
niekoľkými rokmi vášnivým zástancom
a propagátorom evolúcie. V knihe máte možnosť
zoznámiť sa s prekvapujúcimi prírodovedeckými objavmi, ktoré sa týkajú pôvodu človeka
a histórie ľudstva v celej šírke jej vedeckého
a duchovného kontextu.

Kniha o správnom a nesprávnom výbere toho,
čo jeme. Kniha španielskeho lekára, výskumníka
a autora s rozsiahlou praxou pomôže čitateľovi
lepšie poznať potraviny obdarené liečivou silou
a mať tak oveľa väčší úžitok z ich konzumácie.
Dozviete sa o zložení, vlastnostiach a liečivom
využití rôznych potravín.

Walter J. Veith

Hans Diehl, Aileen Ludingtonová,
Peter Pribiš

Kde jsme ztratili křídla 7DVD
Sme dokonalým projektom, alebo senzačným
zhlukom náhod? Záznam prednášok prof. Veitha
na 7DVD

Réžia: Regardt Van Den Bergh

Evanjelium podľa Matúša DVD
Jedným z najlepších filmov v edícii Visual Bible
je Evanjelium podľa Matúša. Bruce Marchiano,
predstaviteľ Ježiša Krista, v tomto filme podal
nielen vynikajúci herecký výkon, ale sám sa stal
„Ježišovým učeníkom“. Dej filmu je verný Biblii.
Slovenský dabing v podaní popredných slovenských hercov čerpá z jej moderného prekladu.

Důkaz 3DVD
Filmové dokumenty prinášajú rozhovory
s renomovanými vedcami, umelcami i obyčajnými
ľuďmi, ktorí vo svojom živote prežili zvláštnu skúsenosť s Bohom. Ponúkajú drámu, ktorá stavia
mosty medzi teológiou a vedou, náboženstvom
a túžbou ľudského srdca.

DYNAMICKÝ ŽIVOT
Kniha je praktickým sprievodcom a poradcom
na dosiahnutie vyváženého životného štýlu.
Obsahuje množstvo jasných a aktuálnych zdravotníckych informácií o základoch výživy, o príčinách
a liečbe najčastejších ochorení. Súčasťou knihy sú
recepty zdravej výživy.

Neil Nedley, M.D.

ŽIVOT BEZ DEPRESIE
Kniha ponúka spôsob, ako predchádzať depresii
a liečiť ju aj bez liekov. Autor, lekár, zhromaždil
najnovšie poznatky o tomto ochorení a výsledky
výskumov z oblasti mozgovej činnosti. Zameriava sa na liečbu jej skutočných príčin, nielen
symptómov.

Nancy Van Peltová

UMENIE KOMUNIKOVAŤ
Kniha o tom, ako si porozumieť. Je určená všetkým, ktorým záleží na vzťahoch nielen v rodine
a v zamestnaní, ale aj v intímnych sférach,
pretože kľúčom k porozumeniu a spokojnosti je
dobre zvládnutá komunikácia.

Doug Batchelor

Poslední události DVD

Počátek nebo konec?
Pozoruhodný filmový dokument pastora Douga
Batchelora, ktorý sa pokúša priblížiť dramatické
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MUDr. Julian Melgosa

ŽIŤ NAPLNO
Vynikajúca kniha o dospievaní, v ktorej si mladý
človek nájde odpovede na otázky a odporúčania
týkajúce sa oblastí, ktoré sú pre neho kľúčové:
zmeny v telesnom, duševnom a duchovnom
vývine, štúdium a budúcnosť, vzťahy v rodine,
medzi kamarátmi, k opačnému pohlaviu. Ďalšie
kapitoly sa venujú prevencii drogovej závislosti,
sexuálnym otázkam, orientácii v hodnotovom
systéme a etike vôbec, ale aj viere a spiritualite.

