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Gaál Éva: Mohó-sziget és Türelem-sziget (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány
1135 Bp., Béke u. 35/A www.kiakonyvek.hu tel.: 06 1 350-7201)
A „Jézussal egy hajóban” sorozat negyedik kötete. A hajó
legénysége már jó ismerősünk (hat bárányka: Bernát a kormányos,
Balambér az őrszem, Berti a verselő, Bella és Béla az ikrek, Beáta az
ápoló). Három útitársukat előző útjaikon mentették ki: a kövér, fekete
Kecskét a vízből, a kis Benjámin barit Árva-szigetről, Rebeka bárányt
pedig Óra-szigetről. A kilencedik utas az olvasó gyermek maga, így
hajóznak együtt tovább a hit útján. Kapitányuk: Jézus Krisztus, aki
megmutatja a helyes irányt, és megoltalmaz a veszedelemben.
Fordulatos történet, színpompás, kedves rajzok segítenek a kis
olvasónak megérteni erkölcsi fogalmakat, a jó és rossz közötti
különbséget és Isten Szavának szerepét az életünkben.

Pszt! Csak semmi feltűnés! – Margaret Ann Bash önéletrajza
30 év missziói munka a kommunista Európában (szintén Keresztyén Ismeretterjesztő
Alapítvány – megrendelhető a VISZ irodában is )
Nagy örömmel olvastam ezt a könyvet, melyből néhány történet
már ismerős volt, hiszen a munkatársi találkozókon már hallottam, pl.
amikor 2003-ban Margaretet búcsúztattuk. Most az előző évek történetét
is megismerhettem, amikor még nem volt kapcsolatom a VISZ-szel.
Mert az USA-ban született és felnövekedett Ann Margaret itt élt
közöttünk hosszú éveken át, ő segítette a VISZ megalakulását és vezette
szolgálatunkat az első tíz évben. Önéletrajzából megismerhetjük
gyermekkorát és hitre jutását, felkészülését a szolgálatra, CEF (Child
Evangelism Fellowship) misszionáriusi munkáját Belgiumban, majd
Bécsben. Az éveket, amikor illegálisan juttatott gyermekek tanításához
való irodalmi anyagokat Magyarországra, Csehszlovákiába, Romániába,
Macedóniába. A gyermekek evangéliumi tanítására képzett sok-sok
oktatót a volt kommunista országokban. Megható számomra, ahogy
aprólékosan leírja a politikai változást, ahogyan ő átélte Magyarországon
a 80-as években, és amilyen szeretettel ír rólunk, magyarokról.
Egy szerény, de határozott nő nagyon őszinte írását olvashatjuk: „Nagy örömmel szolgáltam
Európában 38 évig. Szolgálatomat kiváltságnak tekintettem. A keresztyének készek voltak imádságban
és anyagilag támogatni, hogy misszionárius lehessek. ….Az én odaszánásom az volt, hogy elmegyek
bárhová, ahová az Úr küld. Nem adom fel az akadályok láttán. ….Miért ajándékozott meg az Úr azzal
a kiváltsággal, hogy főállásban szolgálhattam? Nem rendelkeztem különleges képességekkel vagy
tehetséggel. Voltak nálam jobb tanítók. A János 15,16a így szól: „Nem ti választottatok ki engem,
hanem én választottalak ki és rendeltelek titeket…”

Lukács dr. orvosi naplója (Harmat Kiadó 1114 Bp. Bukarest
u. 3. tel.: 06 1 466 9896 www.harmat.hu
Nagyon kedves ötlet ez a könyvecske. Kisebb gyereknek is csuda jó, ha a
felnőtt leül vele felolvasni, megbeszélni, a képeket együtt nézegetni, de
olvasni már tudó kisiskolásoknak is érdemes beszerezni.
Lukács doktor szól az első oldalon az Olvasóhoz, és elmondja: a
maga írta két könyvből összegyűjtötte azokat a történeteket, amikor Jézus
illetve tanítványai betegeket gyógyítottak. Húsz eset „orvosi leírását”
kapjuk a baloldali szöveges részen, a jobb oldalon pedig a történet képes
illusztrációit. Az utolsó lapon kis térképes játékkal záródik a könyv.

Szintén a Harmat Kiadótól egy füzetsorozat: Színezd ki a Bibliát!
Kifestőkönyv 5–8 éveseknek. Minden képhez tartozik egy ige,
amely a lap tetején szerepel, a kép alatt pedig ugyanez az ige
nagyobb betűkkel, hiányosan, hogy a kisgyerek írhassa be a
hiányzó szavakat. Jó módszer kicsikkel az aranymondás
megtanulására.

A Parakletos Könyvesház 6100 Kiskunfélegyháza, Pf. 46. tel.: 06/76/463-106
www.parakletos.hu kiadványai:
Miklya Zsolt–Damó István: Ruth kalászai cerka füzetek 1.
Fiú születik cerka füzetek 2.
Hol a kincsed? cerka füzetek 3

Az első és a második füzet egy-egy történetet dolgoz fel, a harmadik pedig a pénz, vagyon
témájából válogatott több bibliai történetből.
Mindegyik füzetben a sok szép képpel, kevés szöveggel elmondott történet lapjain fehér
foltokat is találunk. Az első oldalon Cicerka cica elmagyarázza a kis olvasónak, hogyan tudja puha
ceruzájával satírozva előhívni a hiányzó kép- vagy szövegrészeket. Így aktív felfedezés és játék is
lesz egyben az olvasás vagy felolvasás élménye a kisgyermeknek.

Miklya Luzsányi Mónika: Titkoskönyv
Háromgyermekes, hívő család áll a regény középpontjában. A
Titkoskönyv Gicáé, a kamaszlány írja bele élete fontos eseményeit.
Megértő, szerető családdal van körülvéve, mégis nehéz ezt az időszakot
átélnie.
. Gimnazista bátyjának és főiskolás nővérének sem egyszerű az
önismeret, szerelem, társkapcsolat konfliktusait megélni. A történet
sokszálú és érdekes, bepillantunk a barátok, barátnők életébe, sőt a
fiatalokat körülvevő felnőttek tetteibe, életfelfogásába. A fiatalok
lázadnak, de mégiscsak keresik a felnőttek útmutatását, segítségét, és
nagy szükségük van igaz példákra.

Széchey Rita: Boldog karácsonyt, Rózmari! (vagyis a Kockás Napló)
Ez a regény Csenge naplója, amit anyukája svájci barátnőjének,
Rosemarynak ír (akinek nevét először még nem tudja, hogyan kell
helyesen leírni), hogy ebből jobban megismerhesse őket, mielőtt
ikertestvérével, Hangával kiutaznak hozzá nyáron. A kislányok a hatodik
osztályt kezdték, és a következő tanév karácsonyáig követhetjük nyomon
életüket, amikorra már mindketten gimnazisták. Csenge őszintén és nagy
szeretettel mutatja be családját. Nagyra értékeli gyermekorvos apukája és
grafikusművész anyukája jó tulajdonságait, de hibáikat is megemlíti –
mindig kedvesen és megértően. Ők egy hívő család. Csenge is befogadta
már az Úr Jézust négyéves korában az életébe, de érzi, át kellene
gondolnia a dolgokat, mert most mintha egy jó ideje kívül lenne.
Egyelőre nem tudja, hogy, ha akarna is változtatni valamit az életén,
akkor mit kellene és hogyan.
A szeretetteljes családi légkörben is vannak Csengének kérdőjelei, bánatai. Ilyen pl. a
barátnője lehetetlen viselkedése és nagy félelmei ikertestvére súlyos betegsége idején. Mindezt
megírja naplójában, mert egyre szívesebben ír, és már az is felmerül benne: lehet, hogy író lesz?
Végigkövethetjük Istennel való kapcsolatának alakulását, kis gondolatmenteit a családtagjairól és
az áhítatokon hallottakról, a mindennapokban megélt tapasztalatairól. Nagyon okos, érett,
tanulságos következtetésre jut svájci nyaralásuk és az erdélyi táborozás összehasonlításakor.
Őszintén sajnáltam, amikor véget ért a napló.
A könyv elején olvasható ajánlásból kiderül, hogy a saját nagycsaládja életéből sokat merített
az egyébként szemészorvos szerző.
A régebben megjelent Én már nagy vagyok (Egy
hároméves kislány mesél) és folytatása, Az ajándék (Egy
négyéves kislány meséi) című füzetek Széchey Rita saját három
kislányáról szólnak, s a legidősebb, Annika elbeszélései.
A harmadik, a Citromsárga pirospontok című részben Annika
már tizenkét éves Annaként beszél az életükről.
Mindegyiket az írónő nagyon kedves rajzai illusztrálják.

John és Elizabeth Sherrill: Isten csempésze (Wesley János Kiadó 1086 Bp. Dankó
u.11. www.wesley-kiado.extra.hu tel.: 06 1 210-5400/111)
Egy nagysikerű keresztyén mű, a szerzők 1967-ben adták ki, és azóta
több mint 10 millió példányban, 35 nyelven látott napvilágot. Andrew van der
Bijl holland misszionárius fiatal éveinek szolgálatairól számol be. A
csempészetet szó szerint kell érteni: ő és munkatársai hosszú éveken át, a
hidegháború éveiben és később is, Bibliák ezreit csempészték be gépkocsival
a vasfüggöny mögötti szocialista országokba – Magyarországra is, és Kínába,
Kubába, a Szovjetunióba.
Magával ragadó a könyv minden lapja. Részletes, hiteles beszámolót
kapunk a második világháború idején tizenévesen töltött éveiről, egyszerű és
szegény protestáns családjában; katonaéveiről Indonéziában, megtéréséről 21
éves
korában
és
elhívatásáról
misszionáriusnak.
Csodálatos
megtapasztalásairól azzal kapcsolatban, hogy Isten mindig jól időzíti a
segítségét. Ha kell, vakká teszi a határőröket, és megadja a szolgálathoz az
anyagiakat is, de mindig csak annyit, ami éppen szükséges. Isten mint vezette őt az engedelmesség
tanulásában, hogyan áldotta meg egyedül, majd feleségével tett útjait és hogyan bővült ki a
szolgálatuk egyre több munkatárssal, míg manapság már a világ 40 országában, több mint 300
munkatársuk és több száz önkéntesük dolgozik szervezetük, az Open Doors keretei között. Andrew
testvérék az utóbbi évtizedekben a muzulmánok felé végzik szolgálataikat az Úrnak.
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Bp.

Ó

u.16.

Tel.:

06

1

3115860

Az első kettő nagyon alkalmas családi áhítatokon való közös olvasásra, megbeszélésre.
Mindkettőben rövid, gyermekekről szóló történetek vannak. Egy-egy bibliai igét támasztanak alá,
vagy rámutatnak az ige alkalmazhatóságára az életünkben.
A ZÁRBA ILLŐ KULCS 1. 2. 3.
Gyermektörténetek evangéliumi tanulságai

Az egy-kétoldalas érdekes történeteknek találó a címe, és mindig van olyan tanulsága, amely
összecseng egy bibliaverssel. A zárba illő kulcs pedig mindig egy jó tanács. Pl. „…egy test vagyunk a
Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai” (Róma 12,5). Értékeld a másik munkáját is!

Jean Claar Basset: Bölcsesség gyermekei
A mű mindegyik írása a Példabeszédek könyvének üzeneteit igyekszik a
gyermekek számára érthetővé tenni. Az idézett igék után egy rövid, általános
magyarázatot ad, majd az egyik kiemelt igéhez gyakorlati alkalmazást is egy
történeten keresztül. „Bölcsnek lenni nem ugyanazt jelenti, mint kiváló
képességekkel vagy sok szellemi ismerettel rendelkezni. Bölcsnek lenni azt jelenti,
hogy amit tudsz, azt a legjobbra és a helyes módon használod.”

Heidi Ulrich: Nyomok az Ezüstös Nyírfák völgyében
Ez a regény folytatása A cowboykalapos fiú és Öreg Jim titka
című történeteknek.
Az újabb történet főszereplőit már jól ismerjük. A kis cowboy, Josh és új családjából Sarah
nevű unokatestvére a nyárra Josh barátjáékhoz, Mattie-ékhez utaznak. Elkíséri őket Öreg Jim.
Mattie húga, Luisa rögtön összebarátkozik Sarahval. A két fiú és a két lány sok kalandot megél,
mialatt készülődik a városka nagy eseményére, a Nagy Indiánünnepre. Egy titokzatos régi tanya
felfedezésével kezdődik a közös vakáció, több rejtély előbukkan, amit ki kell nyomozni. Közben új
barátságokat is kötnek mind a felnőttekkel, mind a gyerekekkel. De legfőbb barátjuk és
tanácsadójuk az Úr Jézus.

Tamás Szilvia

