
Fascynujące duchowe biografie 
najpotężniejszych kaznodziejów 
z czasów wielkich przebudzeń 
m.in.: Johna i Charlesa Wesleya, 
twórców Kościoła Metodystycznego; 
Jonathan’a Edwards’a, wiodącej 
postaci Przebudzenia Waliskiego, 
Williama i Catherine Booth, założycieli 
Armii Zbawienia i żywej legendy 
– ewangelisty Billy’ego Graham’a.
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Roberts Liardon

Generałowie, którzy potrząsnęli narodami

Boży Generałowie to zbiór biografii najpotężniejszych ka-
znodziei w historii, którzy rozpalali ogień przebudzenia w naro-
dach i w czasach, w których żyli.

Dołącz do podróży wiary i życia wielkich Bożych generałów 
między innymi:

 George Whitefield, którego talent teatralny i nauczanie 
pełne pasji, nie potrzebowało nowoczesnych udogodnień, ta-
kich jak mikrofony, aby docierać do tłumów ponad sześćdziesięciu tysięcy osób.

 Charles Finney, sceptyczny prawnik, który został ewangelistą. Jego służbę cechowała głęboka 
modlitwa i moc uzdrowienia.

 William i Catherine Booth karmili głodnych, walczyli o uwolnienie uwięzionych w handlu seksu-
alnym. Założyli Armię Zbawienia, obecnie największą organizację charytatywną na świecie.

 Billy Graham, doradca i powiernik jedenastu prezydentów Stanów Zjednoczonych. Głosił do mil-
ionów o bezgranicznej Bożej miłości i zbawiennej łasce.

Liardon przedstawiając każdą biografię wykracza poza suche fakty. Wyciąga kluczowe wnioski i inspi-
racje z życia tych potężnych Bożych wojowników, dzięki czemu możesz się nauczyć jak:

 wypełnić Boże powołanie nad swoim życiem

 usłyszeć głos Boga, aby podążać za Jego wskazówkami

 być prowadzonym przez Ducha BożegoPozwól, aby życie Bożych Genarałów opisanych w tej 
książce stało się inspiracją dla Twojego życia i ożywieniem Twojej służby!

Roberts Liardon urodził się w Tulsa w stanie Oklahoma. Jest czołowym 
protestanckim historykiem kościoła. Roberts Liardon założył Roberts Liar-
don Ministries, wraz z Ambasadą Christian Center, Ministerialnym Stowar-
zyszeniem Ambasady, Spirit Life Bible College i Operacją 500. Zbudował 
także Muzeum Historyczne Reformatorów i Przebudzeniowców.
W wieku siedemnastu lat Liardon opublikował swoją pierwszą książkę 
„I Saw Heaven”, która sprzedała się w ponad 1,5 miliona egzemplarzy. 
Do tej pory książki Liardona, w tym seria „Boży generałowie”, sprzedały 
się w ponad 15 milionach egzemplarzy na całym świecie i zostały 
przetłumaczone na ponad sześćdziesiąt języków. Seria Godard Liardona 
stała się jedną z najlepiej sprzedających się chrześcijańskich serii DVD 
w historii.
Roberts Liardon jest uznawany na arenie międzynarodowej jako znawca 
historii kościoła.

Boży generałowie
Przebudzeniowcy



To dzieło dla serca i umysłu, które dostarcza historycznego jak i teologicznego spojrzenia na wielkie poru-

szenia Boże. Podobnie jak książki były tym, co zachęcało Johna Wesleya i George’a Whitefielda do szukania 

Boga, lektura sylwetek Bożych Generałów zachęci ciebie do tego samego. Roberts Liardon dostarczył nam 

kolejną książkę, od której trudno się oderwać—napisaną lekkim stylem, lecz z naukowym porządkiem. 

Serdecznie polecam ci tę książkę.

Wielebny Paul Wilson
Metodystyczny usługujący, Knutsford, UK

Przewodniczący Methodist Evangelicals Together, UK

„Boży Generałowie: Przebudzeniowcy” dostarczają nam szczegółowego spojrzenia na życie ludzie, których 

Bóg użył, aby przebudzić i potrząsnąć ich światem. Roberts ożywia ich historie i pokazuje ich związek z 

obecnym Bożym działaniem na ziemi. Książka ta pobudzi cię do tego, byś zajął w nim swoje miejsce, gdy 

stoimy u progu największego przebudzenia wszechczasów.

Wielebna Kate McVeigh
Autorka książek The Blessing of Favor i Sharing Your Faith

Przez lata odkryłem, że często odwołuję się do ogromnych zasobów wiedzy zgromadzonej w doskonałej 

best-sellerowej pracy Robertsa Liardona „Boży Generałowie”. Jako chrześcijanin i usługujący doceniam jego 

zaangażowanie w tę pracę historyczną i czekam na wydanie kolejnej pozycji w tej serii.

Kim Clement
Autor książki Call Me Crazy, but I’m Hearing God’s Voice

W niniejszej pracy Roberts ponownie oddaje hołd tym, którym jest on należny, jednak pozostając wiernym 

historii i ukazując porażki i wady tych ludzi. Doceniam fakt, iż nigdy nie robi tego w sposób niegodny, lecz 

zamiast tego korzysta z okazji, aby pokazać nam, jak nie powtarzać tych samych błędów. Tak się postępuje 

w królestwie. „Boży Generałowie: Przebudzeniowcy” z pewnością stanie się lekturą obowiązkową, która 

pomoże przygotować to pokolenie na największe wylanie Ducha w historii.

Bill Johnson
Autor książki When Heaven Invades Earth 

Pastor Bethel Church, Redding, California

Wysoko cenię Robertsa Liardona za to, iż udostępnił temu pokoleniu zbiór życiorysów i zmagań kolejnej 

grupy Bożych Generałów w formie potężnej i przystępnej książki. Jako że życie i doświadczenia tych Bożych 

mężów nadal nam usługują, „Boży Generałowie: Przebudzeniowcy” jest jedną z najbardziej użytecznych 

książek, która może trafić w ręce usługującego.

Biskup Dag Heward-Mills
Założyciel i pastor Lighthouse Chapel International 

Ghana, Afryka
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Jako historyk Roberts Liardon uchwycił istotę ziarna, które zostało umieszczone przez niebo w życiu tych 

wielkich mężów i kobiet Bożych. Ich historie splecione ze sobą malują niezwykły obraz prawdy o tym, że 

Duch Święty wykonał potężną pracę i nadal wykonują ją dzisiaj, aby dotrzeć z Dobrą Nowiną Ewangelii 

do zgubionego i umierającego świata. Przesłanie pozostaje to samo – naczynia i metody mogą się różnić 

– ale to jest ten sam Duch Święty. Życzę ci, abyś potraktował to jako wyzwanie i był pobudzony, by patrzeć 

w przyszłość z oczekiwaniem, ponieważ najlepsze jest dopiero przed nami – On zachował najlepsze wino 

na koniec!

Rodney Howard-Browne
Revival Ministries International 

Tampa, Florida

W typowym dla Liardona stylu opartym na dogłębnym i szczegółowym zbadaniu tematu, „Boży Genera-

łowie: Przebudzeniowcy” przenoszą czytelnika na nowy poziom badań biograficznych. Dzieje się tak za 

sprawą intensywności z jaką autor przedstawia życiorysy mężczyzn i kobiet, którzy z pewnością stoją blisko 

szczytu wielkości ponad wszystkimi, którzy dotychczas żyli i usługiwali po czasach biblijnych. Wielu będzie 

błogosławionych, wzmocnionych i odmienionych po przeczytaniu tego wspaniałego dzieła. Książka ta 

zasługuje na to, aby przeczytała ją każda osoba, która szuka Boga. Wspaniała dodatek do każdej 

biblioteczki!

Jack Taylor
Przewodniczący Dimensions Ministries 

Melbourne, Florida

Roberts Liardon wykonał wspaniałą pracę pisząc serię „Bożych Generałów”. W jej najnowszej części 

pomaga nam zrozumieć kroki przebudzeniowców i nauczyć się pokonywać przeszkody oraz zwyciężać 

w bitwach, którym oni stawiali czoła. To lektura obowiązkowa dla chrześcijan, którzy pragną ujrzeć 

przebudzenie w ich życiu, społeczności i narodzie

Wielebny Dr Niko Njotorahardjo
Starszy Pastor Bethel Church w Indonezji 

Dżakarta, Indonezja
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Fundacja Nadzieja dla Przyszłości,

ul. Skibicka 5, 02-269 Warszawa,

wydawnictwo@ndp.org.pl   |   www.ndp.org.pl

o wydawnictwie nadzieja dla Przyszłości

Od 2004 roku sięgamy chrześcijan w Polsce, m.in.  jako wydawca książek, nauczań, kwartalnika Maga-
zyn CEL (ukazującego się w latach 2004-2012) a następnie platformy internetowej portalcel.pl. W 2019 
roku zainaugurowaliśmy nowy magazyn o charakterze publicystyczno-nauczaniowym Głos Przebu-
dzenia.

Wydawnictwo Nadzieja dla Przyszłości wprowadziło na polski rynek takie pozycje literatury chrześci-
jańskiej jak m.in.: „Boży Generałowie” Robertsa Liardona, „Dieta Stwórcy” Jordana S.Rubina, „Zbaw mnie 
od siebie samego” Briana „Head’a” Welcha, „Modlitwy, które wypędzają demony” Johna Eckhardta.

Więcej informacji oraz aktualna oferta: www.ndp.org.pl.


