Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky
Milí přátelé,
právě vyšly tyto nové publikace. Pokud byste měli zájem o některou z nich, napište nám
na adresu m.pidra@seznam.cz.
Cestou života 2018
Jde o biblické úvahy na každý den roku 2018. Úvahy jsou střídavě v českém a slovenském
jazyce.
Kniha je formátu A5, 200 stran, cena 120 Kč.
Josef Kurz: Soudcové
Tato kniha byla poprvé vydána v roce 1992. V poslední době
vyšel od bratra Kurze překlad Nového zákona a výklad k jeho
jednotlivým knihám, o který byl veliký zájem. Proto předpokládáme, že mnozí věřící budou mít zájem číst myšlenky bratra
Kurze i v této knize nebo se k nim vrátit. Jde o období sedmi
odpadnutí Izraele, které autor aplikuje na dnešní dobu.
V aplikacích pro Církev píše o duchovní situaci ve sborech, o
starších bratřích – jejich charakteristice, jednáních a úlohách, o rodinách věřících – jaké
mají být vztahy mezi manžely a jak vychovávat své děti, o důvodech výskytu problémů
ve sborech, o „generačním problému“ a o příčinách odpadnutí některých věřících od víry.
Přináší mnoho aplikací ze života starozákonních postav, i ze života Pána Ježíše pro
současnost. Poukazuje na to, jaký vztah má mít věřící člověk ke kultuře a ke světu
všeobecně.
Kniha má 384 stran A5, cena 240 Kč.
Ján Ostrolucký: Pamätný kameň – Svedectvo o Božej milosti
Jde o autobiografii autora, v níž se ohlíží na minulou dobu zejména ve vztahu k duchovní
práci ve sborech. V Izraeli byly postaveny na různých místech tři kamenné sloupy na
památku Božího působení v národě. Podobně autor v knize píše o Boží milosti, která až
doposud provázela jeho život. Píše o druhé světové válce, záchraně židovské rodiny
v roce 1944, o setkávání mládeže v Bratislavě a na Slovensku v době zákazu
shromáždění, obnovení činnosti sborů po roce 1956, konferencích v Ostravě,
doprovázení poutníků Izraelem, vydavatelské činnosti a o stech dnech pobytu v hospici,
kde zemřela jeho manželka. Vzpomíná také na známé osobnosti Křesťanských sborů
z obou republik.
Kniha napsaná ve slovenštině má 210 stran A5 a 32 stran barevných obrázků
v příloze, cena 190 Kč.
Daniela Husnik Wilson: Na obou stranách železné opony
Daniela Husnik Wilson se narodila a vyrůstala v komunistickém Československu.
V roce 1982, ve věku 19 let, emigrovala do Kanady, kde žila do roku 2006, než se
přestěhovala do Spojených států. Ve své knize vypráví o svém prázdném a temném
dětství, díky kterému se vydala na cestu alkoholu, sebepoškozování a pokusů o
sebevraždu. Skrze mnohá úskalí, kterým čelila na své cestě životem, si uvědomila, že
její život není náhoda, jak ji učili v ateistickém prostředí, ale že Bůh měl po celou dobu
nad jejím životem svrchovanou moc a také má pro ni plán a záměr. Když přišla o
veškeré jistoty, které dává svět, byla ochotná riskovat vše, aby nalezla naplnění, které
může dát jedině Bůh. A tak místo zoufalého a poraženeckého života, který dosud žila,
nalezla Daniela naději, pokoj a lásku skrze Ježíše Krista.
Velice touží po tom, aby se čtenáři této knihy mohla sdílet Boží lásku a skrze svůj
každodenní život i tuto knihu oslavit Jeho jméno.
Kniha má 204 stran A5, cena 150 Kč.
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