
KÖNYVAJÁNLÓK 2012 
 

Gaál Éva: Kevély-sziget és Alázat-sziget   
(Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány 1135 Bp. Béke u. 35/A 

tel.: 06 30 350 7201  www.kiakonyvek.hu)  
 
A szerző „Jézussal egy hajóban” sorozatának ötödik könyve.  
A nyolc kis bari (Bernát, a kormányos, Balambér, az őrszem, Berti, a 

költő, Béla és Bella, a matrózok, Beáta, a gyógyfüves, Benjámin, a 
bárányka, akit Árva-szigetről mentettek ki, Rebeka, akit Óra-sziget bolond 
társaságából sikerült magukkal vinniük és maga az olvasó gyermek ismét 
útra kelnek vitorlás bárkájukkal a hit útján, váratlan veszedelmek között a 
hullámokon. Kapitányuk most is maga Jézus Krisztus, aki megmutatja a 
helyes irányt. 

Kevély-szigeten a sok kis tülekedő és hetvenkedő állatka királyának 
fogadja a gonosz, fekete Kecskét, aki szintén útitársuk egy ideje, de ellenség, ezért nagy 
megkönnyebbülés a bárányoknak, hogy megszabadulnak tőle.   

Alázat-szigeten megszelídült, hatalmas barnamedvék látják őket vendégül, akiknek szívét a 
Kapitány már megváltoztatta. 

 
 
Az  Evangéliumi Kiadó (1066 Bp. Ó u. 16. tel.: 06 1 311 586 www.evangeliumikiado.hu) 

könyveiből: 
 
Curcubet Gabriella: A Nádas utca fényei 
Mi a fontos ebben az életben? Krisztián,  a nyolc éves kisfiú hamar 

megérti. Élete első gyülekezeti gyermekóráján barátja édesanyja olyan 
megragadóan és hitelesen beszél arról az országról, amelyet 
Mennyországnak nevez a Biblia, hogy rögtön eldönti, ő oda akar menni 
élete végén, az örök otthonba, amelyet Jézus Krisztus készített neki. Ettől 
kezdve a gyermeket semmi nem téríti el hitétől. 

Az utca lakóinak nagy csodálkozására a nagyapa a következő, akinek 
megváltozik gondolkodása és élete. Krisztián édesanyja először csak fia 
iránti szeretetétől  indítva kezd el a gyülekezetbe járni. Az édesapa 
azonban, aki külön él családjától, de nemrégen visszatért a városba, sokáig 
ellenáll. És a nagymama is. 

Komoly hitbeli kérdéseket boncolgat a regény, inkább már felső tagozatos gyermekeknek  
ajánlom. 
 

 
Samuel Grandjean: ORANO – egy vak fiú élettörténete 
Phyllis Garlick: Fény tör be a sötétségbe – A vak és siket Helen Keller életéből   
 

Inkább már felső tagozatos gyermekeknek és felnőtteknek ajánlom a két igaz történet 
elolvasását. 

Mindkét gyermek ép látással született, de betegség miatt még kicsi korukban megvakultak, 
Helen siketté is lett. Orano algériai fiú, akit vaksága miatt édesanyja az utcára tett 3 éves korában. 
Így került állami gondozásba. Az árvaházban látók között egyedüli vak, később a vakok iskolájában 
pedig csak ő árva. Betekinthetünk, milyen a vakok élete örök éjszakájukban. Orano a senki 
gyermekének elhagyatottságából küzdelmes életúton, de eljut oda, hogy megismeri Isten szeretetét, 



és az Ő gyermekeként tovább már megelégedett, boldog, sőt, bizonyságtevő életet tud élni mint 
családapa az 1960-as és 70-es évek Franciaországában. 

 
Helen Keller É.-Amerikában született 1880-ban. Sötétségbe és 

némaságba zárt, boldogtalan életébe hűséges és elszánt tanítónője 
segítségével tört be Isten szeretete. Hat éves volt, amikor szülei meghívták 
házukba a fiatal gyógypedagógust, Anna Sullivant, aki megtalálta a módját, 
hogy Helent a tenyerébe írt jelekkel tanítsa. Kitárult értelme kapuja, majd 
nemsokára lelkéé is, amikor Phillips Brooks püspök szeretetteljes tanítása 
nyomán hitre jutott Jézus Krisztusban. Ezután Isten szava világított és adott 
neki szeretet és erőt hosszú élete során, hogy terveit végrehajtsa. Kimagasló 
képességű ember volt. Megtanult beszélni, Anna közreműködésével 
elvégezte az egyetemet, majd hozzálátott, hogy a vak emberek ügyének az 
egész világot megnyerje. Könyvet írt a saját életéről, kiterjedt levelezést 

folytatott, 1914-től pedig előadókörutakat tett, és bejárta az öt kontinenst. Előadásaiból mindenütt 
megértették, hogy a vak embereknek nem szánalomra, hanem munkalehetőségekre van szükségük. 
Az egész világon elismerték és adományokkal támogatták munkáját. 
 
 

Bettina Kettschau: Az amerikai katona kincse  
 

Múlt évi, 3. számunkban ajánlottam az írónő Kaland a Coats szigeten című 
könyvét, amely a mostani történet előzménye. Ugyanott, Kanada északkeleti 
szigetvilágában játszódik, a főszereplők is azonosak. De az első könyv ismerete 
nélkül is teljes a történet. Sammy és társai újabb veszélyes kalandot élnek át, 
amelynek során Sammy hite megerősödik, és barátja is átadja életét Jézusnak.  

 
 

 

 

Erich Schmidt-Schell: S.O.S. – Két fiú végveszélyben  
 

Igazi kalandregény egy testvérpár, a 18 éves Boj, és öccse, a 16 éves 
Hauke bajba jutásáról. Egy szép felhőtlen téli reggelen elindulnak falujukból 
lékhorgászatra a befagyott Keleti-tengerre. Pompás kapásuk van, nem győzik 
összeszedni a lékekből a sok-sok tőkehalat. Közben megfeledkeznek arról, 
hogy az időjárást figyeljék, és későn indulnak a partra. A jég megtörik, széles, 
jégtáblás vízárok keletkezik, és már nem tudnak visszajutni, a falubeliek sem 
tudják őket kimenteni. A fiúknak vissza kell menniük, a nyílt tenger jegén kell 

tölteniük az éjszakát. Hauke szíve már egy ideje az Úr Jézusé, de bátyja eddig hallani sem akart hitéről. 
Mi lesz a fiúk testével és lelkével? 

 
 
Leveled jött 
 

A kis füzet a Bibliáról szól, a világ legérdekesebb könyvének nevezi. 
Sok értékes információt kapunk a rövid, olvasmányos írásokból. Kalandos 
történetek is vannak benne pl. befalazott, megsütött, átlőtt, úszó, széttépett és 
elkótyavetyélt Bibliákról. 

 

 

 



 

 

 

Patricia M. St. John: Az elveszett vitorlás és más történetek  
Titus Hitéleti Alapítvány  (4516 Demecser, Kálvin tér 1., 

www.titus.hu) 
 
Sok-sok szép evangéliumi történetet találunk a kötetben. Egy, másfél 

oldaltól, maximum 4 oldal a terjedelmük. „Vitorlázhatunk” a világ minden 
tájára és az időben is az ókortól napjainkig. Ismert történelmi személyek 
és bibliai alakok, de ismeretlen felnőttek és gyermekek is vannak a 
szereplők között. Minden novella végén egy bibliai idézet erősíti, foglalja 
össze a történet tanítását. Nagyon alkalmas könyv családi áhítatokhoz. 

 

Tamás Szilvia 

 


