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Knjige

DON COLBERT, DR. MED.: SEDEM STEBROV ZDRAVJA
Don Colbert je krščanski zdravnik in avtor, izkušen doktor
družinske medicine in medicine proti staranju, z obsežnim
dodatnim usposabljanjem na področju prehranske in preventivne medicine. V svoji tridesetletni zdravniški praksi je napisal več kot štirideset knjižnih uspešnic. Je tudi mednarodno
znan strokovnjak na področju integrativne medicine. Deluje v
ZDA, kjer je v svoji ordinaciji na Floridi zdravil že več kot
petdeset tisoč pacientov.
V uspešnici Sedem stebrov zdravja, ki je avtorjeva prva knjiga,
dostopna tudi v slovenščini, nas avtor v 50 majhnih korakih (za
približno pol ure branja na dan) vodi k pozitivnih spremembam
razmišljanja in življenjskega sloga na naslednjih področjih:
1. Koliko vode potrebujete vsak dan in kakšna VODA
je najkoristnejša?
2. Kateri znaki kažejo, da premalo spite, in kako se
vsak dan dobro SPOČITI?
3. Kako izbirati HRANO, ki vašemu telesu prinaša
življenje in ne smrt?
4. Kakšne so izjemne koristi dobre TELOVADBE in kako lahko postane
vaša redna spremljevalka?
5. Kaj vse lahko storite, da OČISTITE svoje telo nakopičenih škodljivih snovi
in se zaščitite pred njimi?
6. Kako dobite vsa najpomembnejša HRANILA, ki jih potrebujete vsak dan?
7. Kako v vsaki težki, stresni življenjski situaciji OBVLADOVATI STRES,
da ne bo škodoval vašemu zdravju?
Knjiga nam na skoraj tristo straneh na pregleden, zanimiv in nevsiljiv način predstavlja številna
znanstvena dognanja ter zdravniške nasvete in izkušnje, ki nam lahko, če jih upoštevamo,
kratkoročno in dolgoročno izboljšajo in utrdijo zdravje. Doktor Colbert gleda človeka ne le kot
telo, ampak kot celoto telesa, duše in duha, zato v nekaj poglavjih na praktičen način predstavi
tudi duhovni vidik, in sicer na trdnem temelju svetopisemske modrosti. Ta modrost bo dodatna
pomoč vsem bralcem, ki podobno kot avtor knjige verjamejo v zanesljivost in moč besede
Svetega pisma, hkrati pa cenijo koristna spoznanja znanosti in sodobne medicinske tehnike.
Sedem stebrov zdravja je odlično darilo za vas in za vsakega, ki mu želite vse najboljše in
veliko zdravja.
// 320 strani; 15 x 23 cm, šivana mehka vezava, pvc zaščitna folija //
Več informacij in predogled knjige na spletni strani www.ekaris.net/ssz.

Katalog pripravlja Založba Karis (Ekaris, založništvo, storitve, trgovina, d.o.o.)

katalog

- november 2017

DEREK PRINCE: AVTORITETA IN MOČ BOŽJE BESEDE
Tako Sveto pismo kot Jezus Kristus sta Božja Beseda. Sveto pismo je
pisana Božja Beseda, navdihnjena po Svetem Duhu. Jezus je osebna
Beseda Boga. Naš odnos do enega določa naš odnos do drugega.
Beseda avtoriteta izhaja iz besede avtor. Samo avtor lahko jamči za
avtoriteto svojega pisanja. Zato se moramo posvetovati z avtorjem,
Svetim Duhom, če hočemo spoznati Jezusov odnos do Stare zaveze in
kako je On podprl avtoriteto Svetega pisma, številne načine, kako je
Jezusovo življenje izpolnilo besedo v Svetem pismu, Božjo besedo kot
dvorezen meč in njene učinke na naše življenje ...
// 40 strani; 11 x 17 cm, mehka vezava //

DEREK PRINCE: BLAGOSLOV ALI PREKLETSTVO - SAMI LAHKO IZBERETE!
Obstajajo duhovne ovire, ki nam lahko na določenih področjih
preprečujejo, da bi zaživeli v polnosti, ki jo ima Bog za nas,
potem ko sprejmemo Jezusa Kristusa in s tem vstopimo v njegovo
Kraljestvo. Avtor te knjige, mednarodno priznan in priljubljen
učitelj, nam na temelju Svetega pisma, preizkušenem v več kot
petdesetih let služenja ljudem po vsem svetu, na praktičen način
kaže pot ven iz bolezni, zasvojenosti, depresij, neuspehov,
pomanjkanja … v obljubljeno deželo plodnega, zmagovalnega in
izpolnjenega življenja. Navaja tudi veliko spodbudnih pričevanj
ljudi, ki so na pravilen način odprli vrata Bogu in izkusili njegovo
dobroto in nadnaravno posredovanje.
V Sloveniji je bilo prodanih okoli 4000 izvodov te krščanske uspešnice.
Trenutno je pošla, za izposojo je na voljo v knjižicah. Tretjo, razširjeno izdajo
pripravlja drug založnik, organizacija Derek Prince za vzhodno Evropo, skupaj
s serijo knjižic istega avtorja o temeljih krščanske vere. O izidu (predvidoma sredi 2018) bomo obvestili naročnike
naših novic na spletni strani www.ekaris.net.

DEREK PRINCE: BOŽANSKA ZAMENJAVA
Ob tej knjižici, ki je sicer drobna, a nosi močno sporočilo, boste
lahko zaznali dobroto Boga in spoznali osnovne korake, ki vas
peljejo v resničnost te njegove dobrote v vaših življenjih. Božja
preskrba zajema vse vaše potrebe: duhovne, telesne, umske,
čustvene, pa tudi gmotne in finančne. Odkrijte vrata za vstop v
nadnaravno, ki so za vas skrita v Svetem pismu.
// 20 strani; 14 x 20 cm, žična vezava //
V knjižni obliki je ta knjižica skoraj pošla, je pa vključena kot
dodatek v drugi izdaji knjig istega avtorja: »Možje in očetje« in
»Moč razglašanja Besede«, ki sta tudi opisani v tem katalogu.
V elektronski obliki je knjiga dostopna brezplačno na spletni strani www.ekaris.net/e-knjige.
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DEREK PRINCE: BOŽJE ZDRAVILO ZA ZAVRŽENOST
Zavrženost od drugih ljudi je v takšni ali drugačni obliki izkusil
skoraj vsak, na primer od staršev, sošolcev, učiteljev, zakonskega
partnerja, prijateljev, nadrejenih. Toda v mnogih prizadetih je
povzročila tudi globoke duhovne rane, ki jim preprečujejo polno
življenje, pa če se tega zavedajo ali ne. Večinoma je prav to korenina
zelo pogostih problemov, kot so zloraba droge, alkoholnih pijač in
hrane, ohromljenost v odnosih z ljudmi in depresija. Ta knjiga
prinaša dobro novico o zanesljivi poti do popolnega ozdravljenja!
// 60 strani; 14 x 21 cm, mehka vezava //

DEREK PRINCE: GRENKE VODE ŽIVLJENJA
Ko so Izraelci odkrili grenko vodo v Mari, je bila to zanje po rešitvi iz
Egipta uničujoča izkušnja. Dočakali so jo popolnoma nepripravljeni.
Morda tudi mi izkušamo svoje 'grenke vode' - razočaranje, poslovni
propad, razdrte odnose, skrhano zdravje, itd. Bog bo te stvari pogosto
uporabil za to, da nas preizkusi in okrepi. Derek razlaga namene, ki jih
ima Bog s preizkušnjo, in kako se odzvati. Pritoževanje ne bo prineslo
ničesar. Vztrajanje v veri pa bo prineslo globlje razodetje Boga.
Če se pravilno odzovemo, bomo odkrili, kako čudovito Bog lahko obrne
človekova razočaranja v srečanje z Njim, ki nas spremeni od znotraj in da
nov zagon v hoji za Jezusom.
// 35 strani; 11 x 17 cm, mehka vezava //

DEREK PRINCE: MOČ RAZGLAŠANJA BESEDE
Razglašanje Božje besede sprošča izjemno moč. Mnogi kristjani se
ne zavedajo tega čudovitega potenciala, ki jim je na razpolago.
Božja beseda ima velik pomen in vpliv v vseh okoliščinah, od
osebnih potreb do mednarodnih kriz. Derek Prince je dobrih
petdeset let, kolikor je služil ljudem s poučevanjem, z molitvijo in
duhovnimi darovi, vsak dan razglašal Njegovo besedo in iz osebne
izkušnje pozna velike spremembe v duhovnem ozračju, ki jih to
lahko prinese. V tej knjigi avtor najprej predstavi svetopisemske
temelje za takšno razglašanje, potem pa praktično svetuje, kako
uporabiti ta načela. V drugem delu so številni pomembni odlomki iz
Svetega pisma razdeljeni po kategorijah, tako da jih je laže redno
uporabljati. Vsak vernik ima privilegij in tudi odgovornost, da se
nauči razglašati Božjo besedo. Ko namesto svojih skrbi in strahov v
težkih okoliščinah razglašamo Božjo besedo, sproščamo moč Boga, ki jih zmore spremeniti.
Predogled: www.ekaris.net/mrb
Druga, dopolnjena izdaja // 110 strani; 14 x 20 cm, mehka vezava //
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DEREK PRINCE: MOLITEV IN POST, KI OBLIKUJETA ZGODOVINO
Odkrijte, kako lahko vaše molitve vplivajo na svet okrog vas - ne
samo na posameznike ali na težke okoliščine vas ali vaših bližnjih,
ampak celo na narode. Na podlagi Svetega pisma in izkušenj iz
svojega življenja nam avtor kaže, kako lahko dosežete spremembe.
Ni se vam treba bojevati z nasiljem. Ne potrebujete visokega
političnega položaja. Ni potrebno, da ste dosegli določeno starost.
Niti moči, denarja ali posvetnega vpliva ne potrebujete. Pomemben je
vaš vpliv v nebesih! Ne glede na to, ali ste v polni mladostni moči ali
ste že globoko v jeseni življenja, se lahko naučite, kako se dotakniti
Božjega srca v molitvi, ki bo spreminjala svet!
// 150 strani; 14 x 20 cm, mehka vezava //

DEREK PRINCE: MOŽJE IN OČETJE
Kakšen je uspešen mož in oče po Božjih merilih, ter kako je lahko
največji blagoslov tistim, ki so mu najbližji: svoji ženi in otrokom – o
tem govori ta praktična knjiga Dereka Princea, očeta dvanajstih
posvojenih otrok. Podrobno predstavlja modrost iz Svetega pisma za
osebno in družinsko življenje ter usmerja može in očete v čudovit
Stvarnikov načrt za njihovo odgovorno vlogo na zemlji. Pojasnjuje
tudi temeljne principe duhovnega očetovstva in nam hkrati posreduje
Jezusovo sporočilo o Bogu, našem nebeškem Očetu.
// 175 strani; 14 x 20 cm, mehka vezava //

DEREK PRINCE: SIROTE, VDOVE, UBOGI IN ZATIRANI
Bog skrbi za ljudi v potrebah, kaj pa mi? Derek Prince nam predstavlja
standard, s katerim je Bog vedno meril pravičnost svojega ljudstva. Ta
standard je, kako njegovi ljudje skrbijo za sirote, vdove, uboge in zatirane.
Tudi danes pričakuje od nas ljubezen in usmiljenje!
Poleg jasnega svetopisemskega razumevanja nam ponudi tudi dvajset
praktičnih načinov, kako mi lahko kaj spremenimo.
// 40 strani; 11 x 17 cm, mehka vezava //
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DEREK PRINCE: ZAHVALJEVANJE, SLAVLJENJE, ČAŠČENJE
Molitev še zdaleč ni zgolj naslavljanje prošenj na Boga. Toda
zaradi pomanjkljivega razumevanja se veliko kristjanov omeji
samo na ta vidik, s tem pa so prikrajšani za marsikaj. Celovita
molitev, ki je všeč Bogu, namreč ni samo en glasbeni
inštrument, ampak ves orkester. Na podlagi napotkov Svetega
pisma boste bolje spoznali in razumeli temeljne, a premalo uporabljene molitvene inštrumente: zahvaljevanje, slavljenje in čaščenje Boga. Avtor knjižice Derek Prince nam v njej pojasnjuje,
da je Bog določil pogoje, kako se mu lahko približamo –
pravilno naravnanost našega srca. Ti pogoji niso samo teorija,
ampak so načela, s katerimi bomo, če jih bomo uporabljali, zelo
izboljšali svoj odnos z Bogom, hkrati pa nam bodo omogočila,
da se mu bomo bolj približali in spoznali Njegovo dobroto.
// 50 strani; 14 x 20 cm, mehka vezava // samo še nekaj izvodov!

DEREK PRINCE: ZAKONSKA ZAVEZA
V tej knjigi Derek Prince na temelju Svetega pisma razkriva
skrivnosti zakonske zveze in vam kaže načrte in cilje Boga za
zakon. Ne dovolite si, da bi bili razdeljeni. Odkrijte moč zaveze,
kot si jo je od začetka zamislil vaš Stvarnik. Spoznali boste
prvotni namen Boga za zakonsko zvezo. Močneje se boste
povezali z Bogom in spletli 'trojno vrvico', ki se ne pretrga.
Izboljšali boste kakovost vseh svojih odnosov. Naučili se boste
prepeljati svoj zakon od grenkobe in prepira do prave sreče.
Knjiga obravnava tudi pripravo na dober zakon in iskanje pravega
sozakonca. Ko boste sledili Božjemu načrtu za zakonsko zvezo,
boste zgradili odnos, ki se lahko sooča s težavami, jih zanesljivo
premaga in pride iz njih močnejši kot kdaj prej.
// 105 strani; 14 x 20 cm, mehka vezava //

JOHN GOODFELLOW: ČLOVEK Z ULICE
Napeta, osupljiva in pretresljiva življenjska zgodba avtorja Johna, ki je v
razuzdanosti in kriminalu skoraj uničil svoje življenje, potem pa se je
(nekje na sredi knjige) srečal z Jezusom. Resničnost Božje ljubezni ga je v
nekaj dneh preobrazila v novega človeka, ki se je kasneje, utrjen v novem
življenju, vrnil na ulice, a s povsem drugačnimi nameni kot prej ...
Knjiga, ki jo boste verjetno želeli prebrati brez prekinitve in več kot
enkrat. Dostopna je brezplačno kot e-knjiga na www.ekaris.net/eknjige.
Druga, izboljšana izdaja. // 180 strani; 12 x 20 x cm, mehka vezava //
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C. S. LEWIS: GOLO KRŠČANSTVO
Ta knjiga je eden najbolj priljubljenih uvodov v krščansko vero
vseh časov. Doslej je izšla že v milijonih izvodov po vsem svetu. V
knjigi so objavljene Lewisove znamenite radijske oddaje iz časa
druge svetovne vojne, v katerih se je avtor namenil preprosto
pojasniti in zagovarjati tista prepričanja, ki so skupna praktično
vsem kristjanom vseh obdobij. Avtor zavrača ločnice, ki številne
krščanske denominacije razmejujejo drugo od druge, in tako
ustvarja neprekosljivo priložnost tako za verujoče, kot tudi za
neverujoče, da slišijo trden in razumljiv zagovor krščanske vere.
Pričujoča izdaja knjige je drugi, izboljšan prevod izvirnika »Mere
Christianity«, ki je bil v slovenščini prvič izdan pred okoli
dvajsetimi leti pod naslovom »Zakaj Bog« in je pošel.
// 220 strani; 14 x 20 cm, mehka vezava //
DR. MORRIS CERULLO: DEVET SATANOVIH STRATEGIJ
Mnogi kristjani so ujeti v krog porazov, kjer so stres, depresija, izguba
poguma, preutrujenost, dolgočasje, dvom, skrb in strah vsakodnevni del
njihovega življenja. Avtor v tej knjigi razkriva strategije, s katerimi Satan
krade vernikom blagoslove na tem svetu, predvsem pa hoče otopiti naše
srce, da bi nas potegnil v zakrknjenost, poraz in neposlušnost Bogu.
Knjiga nas uči, kako prepoznati sovražnikove napade, kako Satan deluje
prek naših misli in nas hoče prevarati v odnosu do Boga, sveta in samih
sebe. Ni treba, da živimo poraženo življenje. S trdnimi svetopisemskimi
resnicami lahko izborimo zmago in vstopimo v načrt, ki ga ima Bog za nas v
Kristusu.
// 45 strani; 11 x 20 cm, mehka vezava //
DR. MORRIS CERULLO: PREMAGAJMO STRAH
Vsa sodobna civilizacija je prepojena s strahovi različnih vrst. Večini ljudi v
zahodnem svetu strah v veliki meri oblikuje njihovo življenje, nekateri pa s
strahom služijo milijone in milijarde. Ta knjiga kristjanom odkriva duhovno
naravo strahu in kako strahovi vplivajo na nas. Razodeva nam miselne
vzorce, ki se skrivajo za strahom in nas hromijo na nekem področju
življenja. Avtor nas iz Svetega pisma pouči, kako se upreti strahu in ga
premagati, ne glede na svoje občutke in težave, čez katere morda gremo.
Lahko zmagamo – ne le v posameznih bitkah, ampak postanemo za vedno
svobodni od strahu, s tem pa veliko bolj rodovitni za Boga.
// 55 strani; 11 x 20 cm, mehka vezava //
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SVETO PISMO V STRIPU
Sveto pismo v stripu spodbuja branje temeljne knjige krščanske vere že od mladih let. Oblika
barvnega stripa je sicer namenjena predvsem mladim, toda pritegne tudi starejše. S prijetnimi in
realističnimi slikami pomaga naši domišljiji, da se lažje vživimo v dogajanje in zapisane besede,
ter našemu spominu, da si jih bolje zapomnimo. Predogled: www.ekaris.net/sps
Prva in druga knjiga (Apostolska dela in Dobra novica o Jezusu iz Evangelija po Luku) vsebujeta
sodobni prevod Svetega
pisma, ki ga je pod
naslovom »Življenje z
Jezusom« skupaj s
sodelavci društva SKAM
pripravila Svetopisemska
družba Slovenije. Besedilo
tega prevoda še dodatno
prispeva k razumljivosti,
saj je nastalo s ciljem, da
bi lahko Sveto pismo brali
tako, kot bi ga njegovi
pisatelji zapisali, če bi
pisali v današnjem jeziku.

Tretja knjiga (Odkrivajmo nebeško kraljestvo – Evangelija po Mateju in Janezu) pa je tiskana na
20% povečanem formatu (19 x 24 cm) in vsebuje standardni slovenski prevod (SSP).
Sveto pismo v stripu je lepo darilo, npr. za veliko noč, božič ali osebni praznik. // trda vezava //
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NAROČILNICA

Naročam:

Cena

Sveto pismo v stripu, Dobra novica o Jezusu (120 barvnih strani)
Sveto pismo v stripu, Apostolska dela (160 barvnih strani)
Sveto pismo v stripu, Odkrivajmo nebeško kraljestvo (190 barv. strani)
Sedem stebrov zdravja (Don Colbert, dr. med.)
Avtoriteta in moč Božje besede (Derek Prince; 40 strani)
Božje zdravilo za zavrženost (Derek Prince; 55 strani)
Božanska zamenjava (Derek Prince; 20 strani)
Človek z ulice (John Goodfellow; 180 strani)
Devet satanovih strategij (dr. Morris Cerullo; 45 strani)
Golo krščanstvo (Clive S. Lewis; 220 strani)
Grenke vode življenja (Derek Prince; 35 strani)
Moč razglašanja Besede (Derek Prince; 90 strani)
Molitev in post, ki oblikujeta zgodovino (Derek Prince; 150 strani)
Možje in očetje (Derek Prince; 175 strani)
Premagajmo strah (dr. Morris Cerullo; 55 strani)
Sirote, vdove, ubogi in zatirani (Derek Prince; 40 strani)
Zahvaljevanje, slavljenje in čaščenje (Derek Prince; 50 strani)
Zakonska zaveza (Derek Prince; 105 strani)

14 €
15 €
18 €
24 €
7€
8€
3€
8€
8€
12 €
7€
9€
14 €
15 €
8€
7€
7€
14 €
Vsota EUR:

Cene vsebujejo 9,5% DDV.

Kosov

Skupaj
EUR

Popusti: Za naročilo v vrednosti nad 20 € vam na navedene cene priznamo dodatni 10% popust.
Pripišite, če kaj naročate za dar drugim – na te knjige je popust 20%. Za popust na večje količine
nas prosim pokličite. Končna cena bo povečana za stroške paketiranja in poštnine, in sicer 5 € za
plačilo pri prevzemu (odkupnina) ali 3,50 € v primeru predplačila na naš TR (predračun prejmete
po e-pošti, v tem primeru počakamo na nakazilo). Paket bomo poslali na vaš naslednji naslov:
Ime in priimek: ___________________________________________________
Ulica, poštna št. in pošta: ____________________________________________________
Telefon in/ali elektronski naslov: _____________________________________ (neobvezno)
Opomba: _________________________________________________________________
Če nam zaupate tudi svoj telefon ali elektronski naslov, bomo lahko hitreje razrešili morebitne nejasnosti in vas
obveščali o dostavi paketa. Založba Karis (EKARIS, d.o.o., Preserje) zagotavlja, da vaših osebnih podatkov ne bomo
posredovali drugim in jih bomo uporabili le za pošiljanje naročenih izdelkov in občasnih promocijskih obvestil na
vaš naslov.
Naročene izdelke lahko pričakujete v nekaj dneh od takrat, ko prejmemo vaše naročilo. Če ne boste zadovoljni s
prejetimi izdelki, vam bomo z nakazilom na vaš bančni račun vrnili že plačano vrednost vseh tistih, ki nam jih boste
v 15 dneh poslali nazaj nepoškodovane.

Naročilo lahko pošljete na knjige@ekaris.net ali po pošti na naslov EKARIS, Preserje 33, 1352 Preserje.
Več informacij in naročila tudi po telefonu (01) 3631 048 ali 041-529-859, vsak delovnik od 9h do 17h.

