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Na úsvitu dějin
Ellen Whiteová

Úvodní část pětisvazkového díla 
„Drama věků“ poutavým způ-
sobem přibližuje biblické příbě-
hy Starého zákona od stvoření 
až do vlády krále Davida. Tyto 
příběhy se odehrály na úsvitu 
dějin a jsou staré několik tisíc 
let. Přesto však promlouvají 
i do naší doby. Dobro, zlo, lás-
ka, nenávist, věrnost, zrada či 
odpuštění jsou totiž i nám dnes 
důvěrně známé.

392 stran, 17×24 cm, vázaná

Velké drama věků
Ellen Whiteová

Ve dvaačtyřiceti kapitolách zá-
věrečného dílu série „Drama 
věků“ jsou živě vylíčena dvě po-
slední století světových dějin, 
jejich významné mezníky i ně-
které klíčové postavy historie. 
Autorka na pozadí dějin objas-
ňuje příčiny a následky odvěké-
ho sporu mezi dobrem a zlem. 
Knihu zakončuje výkladem 
bib lických prorockých vizí po-
odhalujících budoucnost.

478 stran, 17×24 cm, vázaná

Od slávy k úpadku
Ellen Whiteová

Druhý svazek této série předsta-
vuje dramatické úseky bohaté 
minulosti izraelského národa od 
dob slavného krále Šalomouna 
až po příchod Mesiáše. Autor-
ka nezůstává pouze u popisu 
událostí, ale uvádí čtenáře do 
hlubších dějinných souvislos-
tí. Na pozadí životních příběhů 
mnoha známých biblických po-
stav odkrývá tajemství úspěchu 
či příčiny úpadku lidské spo-
lečnosti.

290 stran, 17×24 cm, vázaná

Cesta k vnitřnímu 
pokoji
Ellen Whiteová

V každém z nás je ukryta bo-
lest plynoucí ze selhání, nezda-
rů a vin, která nám brání prožít 
opravdový vnitřní pokoj. Tato 
kniha, přeložená do více než sto 
dvaceti jazyků, dává odpověď 
na otázku, jak se zbavit těchto 
pocitů a dojít ke smysluplné-
mu a šťastnému životu. Staví na 
bezpodmínečné lásce, kterou 
nám chce přinést Ježíš Kristus. 

140 stran, 17×24 cm, vázaná

Touha věků
Ellen Whiteová

V této knize je jedinečným způ-
sobem představen život a dílo 
osobnosti, která výrazným způ-
sobem ovlivnila dějiny lidstva – 
Ježíše Krista. Autorka použí-
vá v knize prvky historického 
dramatu, životopisu i příběhu. 
Kniha je vydána v mnoha ze-
mích a jazycích ve stotisícových 
nákladech. 

576 stran, 17×24 cm, vázaná

Myšlenky o naději
Ellen Whiteová

Těžko bychom hledali známější 
biblickou pasáž, než je Kázání 
na hoře. Některé Kristovy vý-
roky, vyslovené během tohoto 
kázání, se staly součástí naše-
ho morálního přesvědčení, jiné 
nás provokují vysokými nároky. 
Pokud přijmeme tyto rady za 
své, otevře se nám cesta k životu 
v naději a lásce.

92 stran, 17×24 cm, vázaná

Poslové naděje 
a lásky
Ellen Whiteová

Čtvrtá část pojednává o drama-
tických událostech na počátku 
našeho letopočtu, kdy se v Iz-
raeli začalo formovat hnutí prv-
ních křesťanů. Čtenáři mohou 
sledovat osudy Ježíšových násle-
dovníků, kteří pro svoji víru byli 
ochotni nejen zažívat ústrky 
a nepohodlí, ale nezdráhali se 
nasadit i vlastní životy. 

268 stran, 17×24 cm, vázaná

Perly moudrosti
Ellen Whiteová

Jako nádherné a vzácné per-
ly nám tato jedinečná kniha 
nabízí působivá podobenství, 
která pronesl Ježíš Kristus bě-
hem svého života mezi lidmi. 
V těchto podobenstvích spojil 
každodenní jevy běžného života 
s duchovním naučením. Na pří-
kladech z přírody a viditelného 
světa vede člověka ke skuteč-
nostem neviditelným a odhaluje 
mu poznání moudrosti. 

232 stran, 17×24 cm, vázaná



56 stran, 
13×20 cm, 
brožovaná

112 stran, 
13×20 cm, 
brožovaná

128 stran, 
13×20 cm, 
vázaná

Ellen
Gould
Whiteová

VÁNOČNÍ 
PŘÍBĚH

Vánoční příběh
Ellen Whiteová

Každý rok v čase, kdy voní purpura a zní 
cinkot vzdálených rolniček, si většina lidí 
připomíná narození betlémského Dítěte. 
Tato kniha nás zve, abychom prožili Ježíšův 
příběh. Je cenná i proto, že předkládá vá-
noční příběh v biblických souvislostech. 
Odhaluje význam této události pro člověka 
a dokonce pro celý vesmír.

Velikonoční příběh
Ellen Whiteová

V této útlé knize jsou převyprávěny posled-
ní dny Ježíše Krista na této zemi. Je adaptací 
několika závěrečných kapitol jedné z nej-
oblíbenějších knih o životě Ježíše Krista 
s názvem Touha věků. Text je vybrán tak, 
aby oslovil dnešní společnost v naší zemi. 
Zamýšlí se nad tím, jaký význam měla smrt 
a vzkříšení Ježíše Krista pro svět, vesmír 
i člověka.

Vrabcova píseň o naději
Ludvík Švihálek

Autor se ve svých úvahách zamýšlí nad tím, 
co dává člověku naději. Po sokratovském 
způsobu pokládá čtrnáct otázek, kterými se 
obvykle nezabýváme, ale na které – ať vědo-
mě či nevědomě – celý život hledáme od-
povědi. Toto tázání si neklade za cíl člověka 
znejistit, ale naopak – jako uspokojivou od-
pověď nabízí víru v Boha, naději a lásku.

128 stran, 
13×20 cm, 
vázaná

180 stran, 
13×20 cm, 
brožovaná

256 stran, 
13×23,5 cm, 
brožovaná

Tajemství budoucnosti
Ludvík Švihálek

Kniha provádí čtenáře biblickými proroc-
tvími a dokládá jejich naplnění v dobách 
dávných i současných. Biblická proroctví 
se týkají i společnosti na prahu 21. století, 
ohrožené novými nebezpečími. Nejde jen 
o boj s terorismem či přírodní katastrofy 
a nezvyklé klimatické jevy, ale i o neschop-
nost udržet si správné hodnoty ve společ-
nosti orientované na zisk a spotřebu.

Víra krok za krokem
Reinder Bruinsma 

Autor se v deseti logických krocích sdí-
lí se svým pohledem na život a svou vírou. 
Čtenáři se tak nabízí jedinečná příležitost 
utřídit si myšlenky, podívat se na svět oči-
ma hluboce věřícího člověka, polemizovat 
s jeho představami a porovnat s ním své ná-
zory. Kniha jistě potěší každého, kdo touží 
objevit hlubší rozměr své existence.

Pastorův blog
Vlastík Fürst 

Autor patří mezi nejúspěšnější blogery zve-
řejňující své texty na blogu iDNES. Se čte-
náři se dělí o niterné zážitky a prozrazu-
je své vnitřní boje. Upřímně se vyrovnává 
s tím, když se střetne s lidskou neurvalostí, 
narážkami ateistů na svou víru i bezmo-
cí nad smrtí, ale přesto se dívá kolem sebe 
s laskavým a optimistickým pohledem 
a rozdává tak svým čtenářům radost. 

Občanské sdružení Život a zdraví se zaměřuje na osvě-
tovou činnost, která má napomáhat k dosažení co nej-
vyšší úrovně tělesného, duševního, duchovního a sociál-
ního rozměru života a zdraví.

Organizuje přednášky, besedy, kurzy, semináře, sym-
pozia, tábory, výstavy a výchovné zdravotní programy 

na základě zásad zdravé výživy, preventivní medicíny 
a zdravého životního stylu.

Organizuje semináře o úctě k životu, o přípravě na 
manželství, o škodlivém působení drog, alkoholu a kou-
ření.

Nabízí programy, které mají pomoci k zdravým mezi-
lidským vztahům, k rozvoji osobnosti člověka a k nale-
zení nových rozměrů života.

Občanské sdružení Život a zdraví
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Mnohým lidem se zdá přijetí spasení vírou příliš 
jednoduché. Jsou přesvědčeni o tom, že jsou spase-
ni zčásti vírou v Kristovu smrt na Golgotě a zčásti 
lidským úsilím. Na stránkách této knihy si můžeme 
znovu uvědomit, že spasení je darem z milosti při-
jímaným vírou. Zkušenost přijetí tohoto daru nás 
naplňuje radostí a vděčností. Zároveň však vyznává-
me, že „přestože pravá víra se cele spoléhá na Krista, 
spasení povede k dokonalému podřízení se Božímu 
zákonu. Víra se projevuje skutky“ (RH 5. 10. 1886). 
Tato vyváženost je patrná i v textech vybraných do 
této útlé knihy. Přejeme si, aby pravdy představené 
v této brožurce přispěly k uchování tohoto důležitého, 
jasného a vyváženého učení o ospravedlnění z víry.
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Jedna míle. Taková je její délka. Místní by ji 
nejraději nazvali Via De la rosa. Mám ale ten 
dojem, že dokud bude svět světem a křesťanství 
křesťanstvím, jméno Via Dolorosa – Cesta 
Bolesti – směřující ke Golgatě se nezmění. 
Cesta, po níž klopýtal Ježíš Kristus, spasitel 
světa, zmučen a utýrán, až k jejímu vrchu, 
zůstává jako bolestný šrám na srdci všech, jež se 
jakkoliv zasloužili o to, aby si tato úzká ulička 
ponechala své jméno i svou tragédii. 

Autor celý život zasvětil zvěstování oné dobré 
zprávy o Zachránci světa. Tato sbírka básní 
povstala jako sublimát dojmů z působení ve 
Svaté zemi a z období velkých osobních ztrát. 
V nich čerpal sílu skrze naději, která prýští právě 
z dění na Golgatě.

SAMUEL MARTASEK

/ VIA DOLOROSA

Velká naděje
Ellen Whiteová

Tato brožura je výběrem tex-
tů z knihy Velké drama věků, 
klasického, léty prověřeného 
výkladu historie z pohledu Bib-
le. Spisovatelka Ellen White-
ová v ní popisuje nejen strohou 
minulost, ale odhaluje kon�ikt 
dobra a zla, který události bě-
hem celé historie lidstva neu-
stále ovlivňoval. Píše i o tom, 
jakým razantním způsobem za-
sáhne Bůh do budoucnosti naší 
planety. 

120 stran, 13×20 cm, 
brožovaná

Víra a skutky
Ellen Whiteová

Na stránkách této knihy si mů-
žeme znovu uvědomit, že spa-
sení je darem z milosti přijíma-
ným vírou. Zkušenost přijetí 
tohoto daru nás naplňuje ra-
dostí a vděčností. Zároveň však 
vyznáváme, že „přestože pravá 
víra se cele spoléhá na Krista, 
spasení vede k podřízení se Bo-
žímu zákonu. Víra se pak proje-
vuje skutky“. 

108 stran, 13×20 cm, 
brožovaná

Začalo to 
zklamáním… 
a končí nadějí
Vlastimil Fürst

Jak a proč vlastně vzniklo křes-
ťanství? Kde brali první křesťa-
né sílu k tomu, aby měnili svět 
všude, kam přišli? Kdo jim dá-
val odvahu zaplatit za své ideály 
i tu nejvyšší cenu? Prostřednic-
tvím této poutavé knihy můžete 
prožít dobrodružství průkop-
níků víry a obdivovat jejich od-
hodlání, víru a pokoru, s jakou 
předávali zvěst o Ježíši Kristu.

200 stran, 11,5×17 cm, 
brožovaná

Via Dolorosa
Samuel Martasek

V této sbírce básní nás autor 
provádí cestou Ježíše Krista na 
kříž. Při svém misionářském 
působení v Jeruzalémě sám ne-
sčetněkrát kráčel v Kristových 
šlépějích po Via Dolorosa až ke 
Golgotě. A vždy velice toužil 
po tom, aby tato cesta se čtr-
nácti zastaveními byla místem, 
na kterém by si lidé uvědomili, 
že i za ně Boží Syn podstoupil 
utrpení a potupnou vykupitel-
skou smrt.

120 stran, 11,5×22,5 cm, 
brožovaná
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Cesta života / 
Cesta lásky
První díl je tematicky zamě-
řen na cestu života a cestu lás-
ky. Láskyplné vztahy, stejně 
jako štěstí, radost, životní smy-
sl a dobře vyplněný čas, patří 
k bohatě a spokojeně prožitému 
životu. 

64 stran, 11,5×17 cm, 
brožovaná

Cesta pokory / 
Cesta odpuštění
Druhá knížka z edice Kudy do 
nebe je zaměřena na téma po-
kory a odpuštění. Obě cesty se 
vzájemně doplňují a podmi-
ňují, protože jen když dojdeme 
k vnitřní pokoře, jsme schopni 
přenést se přes chyby své i dru-
hých a prožít osvobozující od-
puštění.

64 stran, 11,5×17 cm, 
brožovaná

Cesta přátelství / 
Cesta radosti
Po cestách třetího dílu této edi-
ce se čtenáři dostávají k hod-
notám přátelství a radosti. Obě 
tyto cesty se navzájem pod-
porují: přátelé nám pomáhají 
pociťovat radost ze života a na-
opak vědomé rozhodnutí vidět 
každý okamžik jako jedinečný 
a naplnit jej radostí způsobuje, 
že si lépe uvědomujeme cenu 
přátelství.

64 stran, 11,5×17 cm, 
brožovaná

Cesta vděčnosti / 
Cesta odcházení
Čtvrtý díl z edice Kudy do nebe 
připomíná vděčnost za život, ale 
také to, že jednou budeme mu-
set z tohoto světa odejít. Právě 
pohled na život jako na úžasný 
a ničím nezasloužený dar dává 
člověku možnost pocítit i ve 
chvíli odcházení smíření a po-
koru před jeho Dárcem.

64 stran, 11,5×17 cm, 
brožovaná



Tyto příběhy jsou zachycením dvou 
různých vztahových krizí: jedna byla 
způsobena nevěrou partnera, druhá 
obtížným soužitím dětí z prvních 
manželství. V obou se však projevila 
Boží milost, která partnery dovedla 
ke vztahovému uzdravení. 

Autor pracuje jako biblický misionář 
a křesťanský poradce. Je také lektorem 
mnoha přednášek pro veřejnost 
v oblasti mezilidských vztahů.

Oldřich Wagenknecht

PŘES BOLEST
K ODPUŠTĚNÍ

Dva příběhy o lásce
zachraňující manželství

Pres bolest k odpusteni-obalka.indd   1 31.7.2012   23:49:22

Žít v klidu, míru a pokoji – kdo by si to nepřál? Každý z nás touží 
po tom, aby jeho život byl vyvážený, zdravý, naplněný štěstím 
a pohodou. 
Přestože tato kniha vyšla ve Spojených státech více než před sto 
lety, nabízí mnoho praktických a jednoduchých rad, které sou-
visí s naším zdravím. Mimo jiné zdůrazňuje, že zdraví neznamená 
jenom nepřítomnost nemoci či dobrou fyzickou kondici, ale 
také duševní pohodu a duchovní vyrovnanost. Člověka pojímá 
celostně, zajímá se o všechny jeho potřeby a ukazuje, jak je napl-
ňovat.

zivot_potah.indd   Sec11 16.2.2006   20:35:18

Výchova
Ellen Whiteová

Autorka knihy ukazuje roz-
díl mezi dočasnými a trvalými 
hodnotami, z nichž dobrá vý-
chova vychází. K sepsání tohoto 
díla ji vedlo přání, aby mladí 
lidé byli dobře připraveni pro 
praktický život nejen po stránce 
fyzické a duševní, ale také aby 
se z nich stali čestní občané, lidé 
charakterní, kteří dokážou do-
držovat dobré zásady a principy 
i v dnešní době.

191 stran, 17×24 cm, vázaná

Přes bolest 
k odpuštění
Oldřich Wagenknecht 

V knize jsou vyprávěny dva 
příběhy o lásce zachraňují-
cí manželství. Tyto příběhy 
jsou zachycením dvou různých 
vztahových krizí: jedna byla 
způsobena nevěrou partnera, 
druhá obtížným soužitím dětí 
z prvních manželství. V obou se 
však projevila Boží milost, která 
partnery dovedla ke vztahové-
mu uzdravení. 

88 stran, 13×20 cm, 
brožovaná

Život naplněný 
pokojem
Ellen Whiteová

Tato kniha nabízí mnoho prak-
tických a jednoduchých rad, 
které souvisejí s naším zdravím. 
Mimo jiné zdůrazňuje, že zdraví 
neznamená jenom nepřítom-
nost nemoci či dobrou fyzickou 
kondici, ale také duševní po-
hodu a duchovní vyrovnanost. 
Člověka pojímá celostně, zají-
má se o všechny jeho potřeby 
a ukazuje, jak je naplňovat.

228 stran, 17×24 cm, vázaná

Evangelium podle Matouše

Vlastimil Fürst
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dobrá zpráva  
 pro každý den

— 365 biblických textů, úvah a příběhů o vztazích
— inspirace pro partnery, rodiče, prarodiče a přátele
— duchovní zamyšlení nad různými etapami vztahů v rodině i mimo ni
—  Přes sto autorů — kazatelů, křesťanských spisovatelů, poradců  

a dalších přispěvatelů

Přes stále stoupající počet těch, kdo žijí „single“, je pro většinu lidí 
manželství a rodina největší hodnotou života. Mnozí se však v první řadě 
starají o to, aby byli milováni, místo toho, aby se učili milovat.  
Cesta k hluboké lásce je obtížná, ale zároveň krásná a život proměňující. 
Kdo miluje a je sám milován, nalézá onen životní prostor, který jej 
naplňuje štěstím, dává mu radost ze života a odvahu zdolávat všechno,  
co přinese budoucnost.

Kniha denních úvah Vás chce nasměrovat k Tomu, kdo do nás vložil 
touhu po vztazích — k Bohu. Dobrým partnerem totiž budeme pouze 
s pokorným srdcem člověka odhodlaného žít pro druhé, odpouštět 
a bezpodmínečně milovat. Sílu k takovému vztahu můžeme získat jedině 
od Boha, zdroje veškeré lásky a zastánce všech manželství.

…dobrá zpráva 
pro každý den 
Vlastimil Fürst

Krátká zamyšlení pro každý den 
v roce, přinášejí inspirativní po-
hled na první novozákonní kni-
hu Bible – evangelium Matouše. 
Texty jsou doprovázeny příběhy 
z autorova života, které ilustru-
jí vliv Ježíšových slov a činů na 
současného člověka. 

330 stran, 14×22 cm, 
brožovaná

Zemru svobodný

Noble Alexander & Kay D. Rizzo



Jak vzácná milost…
William G. Johnsson

Tato kniha obsahuje duchovní 
zamyšlení pro každý den. Její ná-
zev je odvozen od známé písně 
„Jak vzácná milost…“ (Amazing 
Grace). A stejně jako tato píseň, 
i tyto krátké texty přinášejí nadě-
ji, že u Boha nejsou žádné hrani-
ce, žádná omezení, která by nás 
mohla oddělit od Jeho milosti. 
On nás nikdy neopustí. 

376 stran, 12×22 cm, vázaná

Šifra mistra Leonarda 
ROZLUŠTĚNA
Grenville Kent, 
 Philips  Rodionoff

Spisovatel Dan Brown již vydal 
kromě knihy Šifra mistra Leo-
narda několik dalších románů, 
které čerpají náměty z nábožen-
ského prostředí. Kromě nad-
šeného přijetí však tyto knihy 
vyvolávají i otázky, na něž od-
povídá tato kniha. Jsou tvrze-
ní zpochybňující věrohodnost 
křesťanství historicky spolehli-
vá? Udržuje lidi církev celá sta-
letí v nevě domosti? 

144 stran, 13×20 cm, vázaná

Za branami smrti: 
Naděje na nové 
setkání
Gerhard Wheeler

V této knize najdete nejen po-
znatky o tom, co o přirozenos-
ti a fungování lidského mozku 
a těla odhaluje věda, ale přede-
vším výklad toho, co o smrti 
a posmrtném stavu říká Bib-
le. Autor svůj výklad proklá-
dá konkrétními zkušenostmi 
lidského umírání, včetně těch, 
kteří zažili klinickou smrt. V zá-
věru se pak věnuje koncepci 
vzkříšení a objasňuje proroctví 
o nové zemi.

104 stran, 13×20 cm, vázaná

Zemřu svobodný
Noble Alexander, 
Kay D. Rizzo

Kuba, rok 1962. Humberto No-
ble Alexander je falešně obviněn 
z pokusu o atentát na komunis-
tického diktátora Fidela Castra. 
Čeká ho dvaadvacet let vězení. 
Kniha Zemřu svobodný vypráví 
příběh Humberta Noble Ale-
xandra, který se v branách pekla 
ze všech sil snažil přežít a zůstat 
věrný Bohu.

216 stran, 13×20 cm, vázaná
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