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Sztelek Csilár: Döme a 4. b-ben 
 

Nagyon kedves történetek a címszereplő Döme és néhány 
osztálytársának az életéből, az iskolakezdés heteiben. Döme hívő családban 
él, ő maga is beszélget imádságban az Úr Jézussal. Édesanyja és a tisztelve 
szeretett B. b tanár úr bölcs terelgetése mellett jó irányban változik a fiúk 
barátsága. 

 
 
 

 
Dizseri Eszter: Illik, nem illik? Viselkedési tanácsok 12–18 éveseknek 

 

Ez a már régebbről ismerős könyv most átdolgozott kiadásban 
jelent meg.  

Ahogyan a címe is elárulja, a szerző kifejezetten a kamaszokhoz 
szól szeretettel, olykor humorosan és nagy bölcsességgel. Életünk 
minden területét felöleli az írás, jól áttekinthetően, nagy témakörökben, 
és azon belül több fejezetben. A fejezet mindig a témához illő, találó 
idézettel kezdődik (a Bibliából, híres emberektől, ismert könyvekből), 
majd az írónő alcímek alatt veszi sorra a fontos tudnivalókat – miközben 
tanít, tanácsol, kér. Mosolyogtató illusztrációk teszik még üdítőbbé a 
könyvet.  

 

 
Hortobágyi Alexia – Pausz Patrícia: Álarc   

(A ’4H’/Magyar Misszió és az Örömhír Alapítvány 
kiadványa 6077 Orgovány, Vörösmarty u. 14. e-mail: ficsorka@gmail.com) 

 
Két egyetemista lány első regényét lehet megrendelni Orgoványból. Nagy örömöm volt 

kézbe venni és elolvasni ezt a könyvet, mert Alexiát névről régóta ismerem, gyermekkora óta 
szerepel az Örömhír újság előfizetői listáján. Ő készítette az illusztrációkat is! 

Lebilincselően érdekes és életszerű a történet. A 8.a osztály új 
magyartanárnőt kap év elején. A lelkes, kedves fiatal nő más, mint a 
többi tanár. Igazán érdekli őt tanítványai élete és imádságban 
Istennel beszéli meg dolgaikat. Alaposan felbolydul az életük.  

Az egyik fiú, Péter a családjában és az osztálytársai között is 
magányosnak érzi magát, de Rebeka néni hívására beáll a színjátszó 
körbe. A tanárnő azt javasolja, ők maguk írják meg az idei előadást. 
Figyeljék meg, hogy a hétköznapokban ki, mikor, milyen álarcot 
visel ahelyett, hogy őszinte lenne. A gyerekek egyre lelkesebben 
gyűjtik az anyagot, próbálnak és készülnek az országos versenyre.   

Péter, Rebeka néni és a többiek élete is megváltozik Isten 
munkálkodása nyomán. 

 
 



 

E három könyv pedig az Evangéliumi Kiadónál jelent meg (1066 Bp., Ó u.16.                 
tel.: 06 1 311-5860  –  www.evangeliumikiado.hu) 

 
Werner Gitt: A csodálatos ember  
 

Ez a könyv nagyon alkalmas ajándék, mert felnőtt vagy (felsős) 
gyermek, hívő vagy kétkedő egyaránt talál benne lenyűgöző 
részleteket (a szövegben, fotókban és ábrákban egyaránt).  

Az első részben az emberi test (pl. érzékszerveink, szívünk, 
vesénk, agyunk, a sejt) felépítésének és működésének csodáiból 
mutat be néhányat a német professzor tudományos alapossággal, 
mégis olvasmányosan. A könyv második felében pedig azzal 
foglalkozik, hogy mi a rendeltetésünk, kik vagyunk Teremtőnk 
szemében, és örökkévalóságra teremtettünk-e.   

Az emberiség legnagyobb tragédiáját, a bűnbeesést a Gustloff 
és a Titanic hajók elsüllyedésének katasztrófájával hasonlítja össze. 
Érthetően leírja a megmenekülés útját, a mentőcsónakba való 
átszállás módját, hogy hogyan lehet az Olvasó is Isten gyermekévé. 

A könyvet olvasva újra és újra rácsodálkozhatunk arra, milyen csodálatos a mi Teremtőnk. 
 

Dr. Paul White: Dzsungeldoktor az oroszlánok csapásán 
 

White doktor (1910–1992) Ausztráliában született. 1938-tól 1941-ig 
élt és dolgozott feleségével együtt az afrikai Tanganyikában, egy 
kórházban mint orvos-misszionárius. Hazatérése után, afrikai élményei 
alapján írta meg híressé vált sorozatát, a Dzsungeldoktor-könyveket. 
(Magyarul csak a most ismertetett két könyv jelent meg.)  

A dzsungelben működő kórház mindennapjainak nehézségeiről és 
örömeiről szól ez a történet. Fehér és fekete keresztyének gyógyítják és 
tanítják a bennszülötteket. A doktor legfőbb segítője Daudi, az afrikai 
fiatalember.  

A történet harmadik főszereplője Simba, aki nevét egy oroszlánnal 
folytatott halálos küzdelemben szerzi. Az ő felgyógyulását, lelki 
újjászületését és társra találását követhetjük nyomon a doktor érdekes és 
humoros elbeszélésében. Nagyon kedves illusztrációk viszik még 
közelebb gyermekek és felnőttek szívéhez a dzsungel-lakók életét. 

 
Dr. Paul White: A buyufa alatt – Állatmesék az afrikai dzsungelből 
 

Buyufa nem létezik, a doktor találta ki a történetek keretéül. Daudi 
mondja el a meséket esténként a tábortűz körül. A hallgatóság 
legérdeklődőbb tagja M’gogo, egy afrikai kisfiú. 

A mesékben Nyani, a majom, Tviga, a zsiráf, Faru, a rinocérosz, 
Nyembó, az elefánt és a többi állat is emberi módon gondolkodik, 
okoskodik, és jár pórul. A velük történtek tanmesék, az evangélium 
tanításait példázzák. Egyszerre kacagtatók és mélyen elgondolkodtatók. 
Minden fejezet evangéliumi tanulsággal és bibliai igével zárul. Sok 
történet, amely egy állat pusztulásával végződik, a bűn következményét 
példázza. Gyermekeknek úgy ajánlom, ha felnőttel együtt olvassák, és 
átbeszélik az olvasottakat.  

Tamás Szilvia 


