Marja Verschoor-Meijers

VÁM PREDSTAVUJE HOLANDSKÚ SPISOVATEĽKU

MARJA VERSCHOOR-MEIJERS sa narodila a vyrastala v Holandsku. Je nezávislou spisovateľkou, lektorkou a získala niekoľko ocenení za svoje knihy o kresťanskom spôsobe
života. Jej knihy boli z anglického originálu preložené do holandčiny, nemčiny, taliančiny,
španielčiny, poľštiny, ruštiny, perzštiny a slovenčiny. Týždenne píše príspevky na svojom
blogu ‘Fresh Insights on Ancient Truths’ (Nové pohľady na staroveké pravdy). So svojím
manželom Janom založili neziskovú organizáciu Traveling Light (Cestujúce svetlo). Spoločne poskytujú praktickú pomoc, finančnú podporu a duchovné povzbudenie pre zariadenia Teen Challenge a cirkevné misie po celej Európe a na Blízkom východe.

Vydavateľstvo Teen Challenge už aktuálne ponúka svojim
čitateľom knihu MILOSŤ DÁVANIA.
V tejto knihe píše autorka veľmi
jednoduchým a pútavým spôsobom o ôsmom Božom prikázaní. Inšpirovala ju časť Písma
10. kapitoly Evanjelia podľa Jána,
verš 10. Knihu rozdelila do troch
častí. V prvej časti píše o tom,
čo všetko možno nazvať krádežou a poukazuje na to, ako žiť
život dávania a nie brania.
Druhú časť venovala tomu,
ako rozumel princípu dávania
Pán Ježiš. Dal vlastný život za
druhých, aby ho prijal späť
od Boha. Autorka píše o tom,
ako sa môžeme stať darcami.
V tretej časti nabáda k aktívnosti v dávaní, aby sme získali plnosť života.

V ďalšom období pripravuje
Vydavateľstvo Teen Challenge
publikovanie týchto ďalších titulov
od holandskej autorky:
DUCH PRAVDY

Hľadanie istoty a pevnej opory
v ustrašenom svete

Jednou z najslávnejších otázok aká kedy v dejinách ľudstva zaznela, bola tá, s ktorou Pilát naliehavo konfrontoval Ježiša. Otázka znela „a čo je pravda“? V knihe „Duch
Pravdy“ je čitateľ vyzvaný zodpovedať Pilátovu otázku
a pokračovať v hľadaní pravdy, ktorá ukončí každý spor,
napraví každý omyl a vyvráti každú pochybnosť. Ide
o Pravdu s veľkým P, kedy objavíme význam ľudského
bytia, pravdovravnosti, spoznáme, ako sa postaviť za
biblické hodnoty a princípy v tomto nepokojnom svete,
ktorý sa porušovaním zákonov života voľným pádom
rúti do záhuby.
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Čo máme dnes robiť so starobylými veršami dvadsiatej kapitoly knihy Exodus? Ako ich máme aplikovať do
nášho každodenného života? Ak správne, tak musíme
povedať jediné: „Nezávidím susedovi jeho dom, auto ani
manželku. Netúžim po ničom, čo má.“ Autorka knihy
sa spolu s čitateľom v texte zamýšľa aj nad ďalšími otázkami: Aké sú túžby tvojho srdca? Prahneš po správnych
veciach? V piatej knihe série o Desiatich prikázaniach sa
dozvieš, ako túžiť po zmysluplných veciach a ako aplikovať Božie Slovo v každodennom živote.
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Ako nájsť istotu a pevne stáť uprostred
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DYCH ŽIVOTA

Cesta k pôvodu a pravému účelu ducha,
duše a tela

Ako ľudské bytosti sme jedinečným spôsobom stvorení podľa obrazu Božieho ako trojjediné bytosti z ducha,
duše a tela. Autorka berie svojho čitateľa na cestu k počiatkom ľudskej existencie, ba ešte ďalej. Vychádzajúc
z biblických myšlienok a množstva Biblických právd vykreslila pozoruhodný umelecký obraz milujúceho Boha,
ktorý je zdrojom všetkého života. Jeho nevyhnutnou podmienkou je dodržiavanie príkazu nezabíjať, čo súvisí so
samotnou podstatou našej existencie, života pred narodením a po narodení.
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Kniha „Posvätný sabat“ je prvou knihou zo série titulov
o Desiatich Božích prikázaniach v 21. storočí. Ide o krátku a zrozumiteľnú štúdiu, odovzdávajúcu mocné zrnká
pravdy každému, kto túži žiť život podľa Božích zámerov,
platných od stvorenia sveta. Nachádzame v nej vysvetlenie, ako môžeme naplniť Boží Zákon v duchu lásky tak,
ako nám to v Božom Slove ukazuje Ježiš.
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Boží spôsob, ako rozmnožiť náš čas
a obnoviť našu radosť
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Božia cesta,
ako rozmnožť náš čas
a obnoviť našu radosť.
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Odhaľovanie Božej pravdy o blahu
a večnom živote
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Marja Verschoor-Meijers sa narodila a vyras-
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„S úctou tvoj“ je druhá kniha zo série titulov o Desiatich
Božích prikázaniach v 21. storočí. Na základe príkazu ctiť
svojich rodičov poukazuje na širší aspekt rodinného života – na vzájomnú úctu medzi Bohom, rodičmi a deťmi.
Slová Starej Zmluvy spisovateľka doslova prebúdza k životu. Obsah knihy vás prinúti zamyslieť sa a meniť váš pohľad na vzťah medzi rodičmi a deťmi!
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