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Nově vydaná kniha

Jak čelit utrpení
Roberto Badenas

Kniha Roberta Badenase není návodem.
Není v ní žádný pokus o předložení jednoduchých rad na složité problémy. Autor nepodsouvá myšlenky, kterými by se
snažil se manipulovat čtenářem.
Kniha Jak čelit utrpení je průvodcem
k pochopení a ujasnění si, o co jde, když
sami trpíme. Je pomocí k porozumění jiným a podporou pro chvíle bezradnosti, jsme-li na místě provázejících. Vždyť
není většího (a často těžšího) projevu lidskosti než ustát utrpení druhých
a být jim oporou.

15 × 21 cm, vázaná, 226 stran, 188 Kč

Tato kniha hledá odpovědi na následující otázky: Do jaké míry je možné
vyhnout se bolesti? Co všechno můžeme udělat, abychom pochopili bolest
a naučili se ji kontrolovat? Jak můžeme
překonat bolest, abychom i tuto doprovodnou součást smrti zapojili do služby života?

Nové knihy (nejen) pro ženy

Čas tančit
Karen Kingsburyová

Název nové knihy, jejímž obsahem je velmi silný příběh věřících manželů, kteří procházejí
ve svém vztahu krizí, vychází z biblického textu:
„Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má
svůj čas: …čas plakat a čas se smát, čas rmoutit
se a čas tancovat“ (Kaz 3,1.4; B21).
Martin a Ema pro všechny kolem představují
dokonalý pár. Po letech manželství naplněných prací a péčí o děti se však octili v začarovaném kruhu neporozumění a vnitřního odcizení. Ve skutečnosti čekají na správný čas, aby
svým dětem oznámili, že se chystají rozvést.
Opravdu je příliš pozdě na to, aby v sobě objevili ztracenou lásku?
13 × 20 cm, 320 stran, brožovaná, 298 Kč

Žhavé uhlíky
hřejí dodnes
Na křídlech víry 1
Tato kniha v krátkých příbězích a zamyšleních popisuje dění kolem nás očima žen. Autorky prožívají různé situace jinak než muži.
Ženy vidí pod povrch, vidí nejen očima, ale
i srdcem. I svou víru prožívají muži a ženy jinak. Muž je schopen velkých činů, staví si cíle,
kterých chce dosáhnout, je pro Boha schopen
mnoho udělat, zatímco žena touží po setkání
s Bohem, po někom, kdo jí rozumí. Potřebuje mu sdělit vše, co prožívá, své radosti i starosti, a cítit, že je milována. Touží se schoulit
do Boží náruče, cítit teplo, lásku, bezpečí a nabrat sílu k dalšímu životu „na křídlech víry“.
11,5 × 17 cm, 64 stran, brožovaná, 58 Kč

Nový web (nejen) pro ženy http://zeny.casd.cz

Nová kniha pro děti

Martin na farmě
Michal a Daniela Fischerovi

Kamarádi Martin, Katka a Tomáš prožijí neobyčejné prázdniny.
Na farmě strýčka Pepy zjistí, kolik práce vyžaduje každodenní péče
o farmu a její obyvatele. Poznají život domácích zvířat a naučí se
i přidat ruku k dílu. Při hledání pokladu najdou nejen hezkou odměnu, ale naučí se i něco o sobě a zjistí, že pomoc druhému udělá
radost i jim samotným.
Dobrodružství malých kamarádů budou pokračovat v připravované
knize Martin v tajemném lese.
16,5 × 18 cm, 96 stran, vázaná, 198 Kč

Duchovní poezie
Betlémská hvězda
Samuel Martasek
Básníkům se často daří vystihnout nejen informace o proběhlé události, ale i zvláštním způsobem
přenést na čtenáře emoce a atmosféru děje. Autor nás přivádí k Betlému, k jeslím, ve kterých leží
malé miminko zavinuté v plenkách. Odhaluje však
i pozadí – nekonečnou lásku Boha Otce. Prožití
této radostné zvěsti může zcela změnit náš život.
11 × 20 cm, 120 stran, brožovaná, 128 Kč

Via Dolorosa
Před tváří Otce
Samuel Martasek
Nyní vydaná sbírka básní, inspirovaná poselstvím Nového
zákona, může znovu oslovit
naši unavenou duši. Můžeme
sdílet společně naději, vyznávat svou víru a vděčnost. Autor nás osobně zve na společnou cestu následování Krista,
abychom se mohli s důvěrou
vložit do Božích rukou.
My slavíme nebes Otce
nejudatnějšího Rytíře
Na zemi jsme ale stále
ovcemi nebeského Pastýře
Chodí s holí nebo s berlou
stal se nám všem
drahou Perlou
11 × 20 cm, 120 stran,
brožovaná, 128 Kč

Samuel Martasek
Není mnoho knih, které vyvolávají tak hluboké
pohnutí nad cestou Ježíše Krista na kříž. Při svém
působení v Jeruzalémě autor sám nesčetněkrát
kráčel v Kristových šlépějích po Via Dolorosa až
ke Golgotě. Vždy velice toužil po tom, aby si čtenáři uvědomili, že i za ně Boží Syn podstoupil utrpení a potupnou smrt.
11 × 20 cm, 120 stran, brožovaná, 128 Kč

K branám z perel
Samuel Martasek
Básnická sbírka K branám z perel je vyjádřením
hluboké touhy po Bohem připravené budoucnosti – nové zemi a novém životě v nebesích. Brány
zde představují hranici mezi dvěma světy a autorovy básně jsou průhledem, kterým lze do tohoto
nového světa nahlížet.
11 × 20 cm, 120 stran, brožovaná, 128 Kč

Ellen Whiteová

Ellen G. Whiteová
a její kritici
Francis D. Nichol
Autor se zabývá obviněními, že Ellen Whiteová
nesplňuje svým životem, chováním a radami
požadavky kladené na pravého proroka.
Po prostudování všech hlavních obvinění proti
Ellen Whiteové může být čtenář mnohem víc
přesvědčen, že byla skutečně Boží služebnicí.
Její dílo trvale ponese ovoce – zachraňovat lidi
pro Boží království a vést je k chvále Pána Ježíše, kterému vždy s láskou a věrně sloužila.
17 × 24 cm, 544 stran, vázaná, 298 Kč

Andělé • Pokoj
Knihy citátů z díla Ellen G. Whiteové přinášejí nejzajímavější pasáže týkající se daného
tématu. Jejich cílem je čtenáře povzbudit,
probudit v něm radost z objevování nových
myšlenek a být průvodcem při každodenním setkávání s Bohem.
Slova autorky v knize Andělé odhalují působení andělů a vyjasňují naši roli při spolupráci s nimi. Kniha
Pokoj vede ke spolehnutí se na Boží ochranu a k přijetí „pokoje
převyšujícího každé pomyšlení“. Knížečky, prokládané ilustracemi J. Bárty, vám budou milými společníky a jsou také vhodným dárkem pro vaše blízké.
11,5 × 16,5 cm, 80 stran, tuhá vazba, 100 Kč

Možnost objednání
Knihy a časopisy si můžete
objednat těmito způsoby:

1. Přes sborového traktátníka
Knihy budou doručeny v příští distribuci knih ze
skladu nakladatelství do vašeho sboru. Nebudete
hradit poštovné ani balné.

2. Osobní objednání
V případě osobního objednání v nakladatelství počítejte s balným a poštovným 100 Kč.
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