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Az Evangéliumi Kiadó (1066 Bp., Ó u. 16. tel.: 06 1 311-5860
www.evangeliumikiado.hu) könyvei:
Johannes Reimer: Gerusszia barlangjaiban

–

A kisregény Grúziában játszódik, amikor az ország még a
Szovjetúnió egyik köztársasága volt. Ványa és Arán jó barátok.
Falujukból látják a messzi hegyeket, melyek mögött a
titokzatos Gerusszia-völgy húzódik. A két kiskamasz egyre
több történetet hall az ottani barlangokról, ahová az
evangéliumi keresztyéneket telepítették a cárok idején, és ahol
meghaltak, mert nem volt a megélhetésre mód, a sovány talaj
nem adott termést.
A gyerekeket a kalandvágy hajtja a barlangok
felkutatására,
de
közben
megismerkednek
napjaik
keresztyéneivel, akiket a kommunista kormány üldöz. Igen
izgalmas történetet olvashatunk, amelynek a legeslegjobb
végkifejlete lesz:
„Így beszélgettek egy darabig egymással, és Pasa bácsi
olvasott még néhány dolgot a Bibliából. Ványa először
áhítatosan hallgatta, majd félbeszakította az olvasást,
felemelkedett a helyéről és azt mondta: – Feltétlenül el kell mondanom Aránnak, hogy Jézus
Krisztus a szívemben lakik.
– Helyes, Ványa, ha valaki az Úr Jézus mellett döntött, arról bizonyságot kell tennie
másoknak. Menj csak, később utánad megyek én is!
Alig mondta ki az utolsó szót, fellebbent a sátor függönye, és Arán dugta be borzas fejét. –
Ványa – ujjongott hangosan –, feltétlenül el kell mesélnem neked valamit!”

Dr. Erich Hitzbleck: Tekints föl Teremtődre! – A teremtett világ bizonyságtétele
fiatal olvasóknak
A szerző szeretné felhívni figyelmünket a természet nagy
csodáira és ezáltal Istenre, aki mindezeket teremtette és fönntartja, sőt
ma is munkálkodik a természetben és a mi életünkben is.
A Gaál Éva rajzaival illusztrált kis könyvből megismerhetjük a
Teremtő mini repülőgépeinek, a madaraknak testfelépítését és
tollazatát. A szerző bemutatja a kolibriket és a tojás sajátosságait, a
méhek és a hangyák államát, a kontyvirágot, mint a rovarok
vendégfogadóját és még más növényeket is. Megtudhatjuk, miben áll a
cseresznyefa okossága, és hogyan lesz a vízből takaró.
Megismerkedhetünk több tengeri élőlény különleges tulajdonságával,
a kenguruk és a pingvinek családi életével, ill. a denevérek
képességével, miszerint a fülükkel látnak.
Az utolsó oldalak pedig rólunk, a Teremtő hasonmásairól
szólnak, illetve arról, hogy mi az, ami elválaszt tőle, és mi az Ő
megoldása a problémára.
Lebilincselően
érdekes
olvasmány,
tudománytár
és
bizonyságtétel Istenről.

Bettina Kettschau: Árulás az Orkney-szigeteken
Az írónő két regényét már ajánlottam az újságban (Kaland a Coats szigeten és Az
amerikai katona kincse). Ez a regény terjedelmesebb és
sok-sok szereplő nevét kell észben tartani, ezért inkább
olvasni nagyon szerető és legalább 5. osztályos
gyermekeknek való.
Egy hatgyermekes, vidéken élő, hívő skót család
életébe pillanthatunk bele. A főszereplő egyik leányuk, a 14
éves Mairdie. Erdei sétájuk alkalmával, kutyájukat követve,
öccsével egy barlangot fedeznek fel, benne régi családi
síremlékkel, a földön pedig egy nagy drágaköves gyűrűt
találnak. Vajon kié, és hogy került oda? És ki lehet a
titokzatos fiatalember, aki lovon járja a sziklás környéket? A
nyári szünidőben két fivérével és édesapjával meglátogatják
nagynénjüket és beutazzák az Orkney-szigeteket.
Fokozatosan megismerik két régi, nemesi család
viszálykodásának történetét, és fény derül minden titokra.
Azt is megtapasztalják, hogy Jézus Krisztussal van kiút a
bűnből és a gyűlöletből.

Mary Jones és Bibliája
Inkább felső tagozatosoknak való történet.
Mary egy szegény walesi takácscsalád gyermeke volt. Nagyon
szerette hallgatni szüleitől a bibliai történeteket és kicsi korától fogva
szívesen járt a gyülekezeti alkalmakra. 8 évesen két vágy élt a szívében,
hogy tanulhasson, és legyen saját Bibliája. Abban az időben nagyon
sokba került egy Biblia, és kevés volt a walesi nyelvű kiadás.
Mary Jones 82 éves korában halt meg és Bibliáját, mely 1799-ben
jelent meg walesi nyelven, a Brit és Külföldi Bibliatársulat őrzi. Hogy
jutott a mezítlábas leány Bibliához és mi köze volt a Bibliatásulathoz?
Ezt tudhatjuk meg a kis könyvből.

Erich Schmidt-Schell: Kibékülés az erdészházban
3–4. osztálytól ajánlom.
A nemrégen megjelent kedves történetben Markus és
testvére Andrea a szünidőt nagyszüleiknél töltik az erdészházban.
Sok élményben van részük, és Markus jó barátot is talál a helybéli
Kevinben. De sajnos egy apróság miatt összevesznek, és utána
Kevin csúnya dolgot művel, amivel bánatot okoz az egész
családnak. Mitévő legyen Markus?
„– Itt csak egy lehetőség van kisfiam – mondta a nagypapa
elgondolkozva: az imádság. Imádkozz azért, hogy Kevinnek
legyen rossz a lelkiismerete, lássa be a bűnét, kérjen érte
bocsánatot és hagyjon fel a helytelen viselkedéssel. Ezenkívül jó
példával járhatsz előtte. Isten segíteni fog, hogy legyőzd
önmagadat és ne azt tedd, amihez kedved van, hanem azt, amit a
Biblia mond, és amiben Isten örömét leli.”
Megfogadja-e nagyapja tanácsát, vagy haragjának enged utat a fiú?

Gaál Éva: Magocska (Keresztyén Ismeretterjesztő
Alapítvány, 1135 Bp., Béke u. 35/A, tel.: 06 1 350 7201
www.kiakonyvek.hu)
Az író-grafikusművész legújabb könyve is csodaszép
történet, gyönyörű rajzokkal kísérve. Mese kicsiknek és
nagyoknak.
Zirkét, az árva zergegidát Borz úr és családja befogadta
barlangjába, de most egyedül marad Kősivatagban élelem, víz és
barátok nélkül. A többi állat mind elment a szomszédos
országokba: Patáliába és Illuzionba, ahol van bőven enni- és
innivaló, de Zirke ezt gondolja: „hazát itt adott nekem az Isten”.
A magány a legrosszabb, így aztán ő is nekiindul, vaktában,
„hátha talál valakit, aki a barátja lehetne”. Sok viszontagság éri,
és meglepő dolgok is történnek: pl. a rettegett saskirály lesz a
megmentője, majd oltalmazója új otthonában, Öreghegyen. Egy földrengés és soha nem tapasztalt
hatalmas vihar után Kősivatagban csodás változások történnek – különösen, miután megérkezik
az égből Magocska és a többi sok-sok apró mag.

Miklya Luzsányi Mónika: Kistamás (Harmat Kiadó 1114 Bp.,
Bukarest u. 3. tel.: 06 1 466 9896 www.harmat.hu)
Az ifjúsági regényből Sztehlo Gábor evangélikus lelkész
gyermekmentő munkáját ismerhetjük meg, melyet a Második
Világháború utolsó évében és a háború végén alapított gyermekvárosban
vitt végbe.
A valós élettörténeteket összegyúrta és kitalált nevekkel formálta
regénnyé az írónő.
A főszereplő, Lindmann Tamás 13 éves zsidó fiú, akiből Kiss
Tamás lesz, amikor befogadják őt Sztehlo Gábor és munkatársai az
egyik otthonba. Az ő segítségükkel átvészeli az üldöztetést és az
ostromot, sőt, barátokra is lel.
Már a pinceélet éhezései, rettegései között elkezdik tervezni Gábor
bácsi és a nagyobb fiúk a háború utáni életet, hogy majd felépítik Gaudiopolist, az Öröm városát.
És az álom megvalósulhat: Gábor bácsi vezetésével azok a zsidó gyermekek, akikért senki nem
jött a háború végén, és a közben apránként mindenféle társadalmi rétegből érkező fővárosi árvák
– a kezdeti ellenségeskedés után – közösen létrehozzák a Pax „anyaállamon” belül a nagyfiúk
otthonát, az Ifjúsági Államot. „A bennszülöttek és a fővárosiak együtt éljenezték az új népbiztost,
Lindmann Tamást. Ilyen egyetértésben folyt az építkezés is. Nem csináltak mást, mint amit a
felnőttektől láttak, építkezett akkor az egész ország. ….A gyermekállamban megszervezni a
munkát nem volt nehéz, inkább vissza kellett tartani őket, mert csapatostul jelentkeztek a
gyerekek. ….. nagy vita volt azon, mihez kezdjenek hamarabb. A sportpálya mellett döntöttek, az
iskola elfért ideiglenesen az egyik barakkban, a másikba meg a kórházat telepítették.”
Tamás Szilvia

Bibliai Kalandtúra – Fedezd fel Isten csodálatos történetét!
(Szentírás Szövetség
1091 Budapest, Kálvin tér 8. tel.: 06 1 216 5115
megrendeles@szentirasszovetseg.net )
Szereted a kalandokat? Szeretsz túrázni? A Bibliai
Kalandtúra 100 fontos bibliai történeten vezet keresztül – 50
ószövetségi és 50 újszövetségi történet. A sok izgalmas
kalandon túl megismered a Biblia legfontosabb történeteit és a
Biblia szerzőjét, aki maga Isten. A történetek segítségével
kikutathatod, hogy mi Isten terve ezzel a világgal és benne a
te életeddel. Megtudhatod azt is, hogyan kerülhetsz vele
személyes kapcsolatba, és a terve hogyan valósulhatna meg az
életedben.
Túrázhatsz egyedül is, de járhatsz ezen az ösvényen egy
túravezetővel vagy a barátaiddal együtt. (Alkalmas egyéni
olvasásra, felnőttel való közös olvasásra és megbeszélésre
vagy csoportos feldolgozásra.)
Ez a 100 történet végigjárja a Biblia egészét Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig.
A kalandozást segíti egy internetes honlap: www.bibliaikalandtura.com
Draskóczy Gábor

