Könyvajánlók 2018
A Nóé-Özönvíz témához:
Valamennyi könyv és füzet az
Evangéliumi Kiadó kiadványa. Vannak közöttük
régebbiek és újak is.
Az evolúciós agymosás című kis képregény kivételével
egyik sem gyermekkönyv, de a sok ábra és a téma az
érdeklődő gyermekeket is leköti.
A Genezis idején című olvasmányos útikalauzban az
írónő megkísérelte megírni az emberiség őstörténetét az
Édenkerttől Mózes haláláig. A Biblia kijelentéseit
történelmi adatokkal és a régészeti feltárások
eredményeivel vetette egybe; így a történet összefüggővé,
megfoghatóvá vált.
A Creatio egy tudományos alaposságú, de érthető és
kivitelezésében is lenyűgöző munka.

Mindegyik
könyv
meggyőzően támasztja alá a mai természettudományos
ismeretek alapján a Biblia teremtéstanát, és cáfolja az evolúciós
elméletet.
Rámutatnak
a
tévedéseire, illetve
arra, hogy semmi
sincs bizonyítva, és
az, amit a világ
nagy
része
tudományos
tényként fogad el,
csak feltevés.

Szintén az Evangéliumi Kiadótól:
Patricia St. John: Biztos menedék Meghatóan szép
történet a tyúkanyóról, aki élete árán is megvédelmezi
kiscsibéit szárnyai rejtekében.
Gyönyörű kiállítású, keményfedeles könyv
kisiskolásoknak. A sok színes képpel illusztrált rövid
történethez beszélgetős rész is tartozik kérdésekkel,
igeversekkel, imádsággal.

Paul White: A dzsungeldoktor és a deformált arcú fiú
Ez a legszebb történet az eddig megjelent dzsungeldoktorról
szóló könyvek közül. Most is a dzsungelkórház életébe pillanthatunk
be: hogyan igyekszik a doktor hűséges bennszülött segítőivel –
Daudival és a többiekkel – meggyógyítani a naponta hozzájuk érkező
embereket. Az is foglalkoztatja őket, hogy a gyógykezelés közben
adódó alkalmakkor hogyan mondják el betegeiknek egyszerűen és
érthetően az evangéliumot, hogyan értessék meg velük, milyen fontos a lelkük gyógyulása is,
vagyis a bűn rabságából való szabadulásuk.
A főszereplő kisfiú testét több daganat is eltorzítja. Mialatt a doktor gyógyszerekkel felerősíti
őt, hogy legyengült szervezete kibírja a műtéteket, mások baját, történetét is megismerjük, és
örvendezünk életük gyökeres megváltozása fölött. Mint mindig, izgalmas események is átszövik a
történetet.

Paul White: A Dzsungeldoktor leopárd-közelben
A missziós kórház mindennapi életét felkavarja a közelben
ólálkodó, veszélyes, embereket is gyilkoló leopárd. Heteken át
rettegésben élnek a falusiak. Félelmüket alaposan felfokozza egy
modernkori varázsló, aki babonás hiedelmeikből akar dicsőséget és
pénzt szerezni magának.
A főszereplő, súlyos tüdőbeteg kisfiú gyógyulását és két
leopárdvadász férfi életének alakulását kísérhetjük figyelemmel az
izgalmas történetben.
„– Nagy Ember, Isten nem válaszolt az imádságomra! – tört ki
a fiú. – Nagyon erősen kértem, hogy a leopárd menjen be a
csapdába, és mégsem ment be!
Baruti elmosolyodott: – Én két jó okra gondolok, amiért nem
tette meg Isten.
A fiú csodálkozva tátotta el a száját.

– De azt mondtad, hogy Isten mindig meghallgat bennünket!
– Valóban, Ő mindig meghallgat bennünket, de nem mindig válaszol igennel, bármit kérünk tőle.
Tudod, neki talán más a terve, azért válaszol nemmel. De a fontos nagy kérdés az, hogy van-e jogod
arra, hogy kérj valamit Istentől!
– Van-e jogom? – kérdezte a fiú. – Hát nem Isten teremtett engem?
– De igen, Ő teremtett. De amint már mondtam, a bűn falat állít közéd és Isten közé, és azt a falat
el kell távolítanod, mielőtt várhatod, hogy Isten meghallgasson téged. Van viszont egy imádság, amely
mindig eljut Istenhez, és ha teljes szívedből mondod, a válasza mindig igen…
– Ah! És hogy szól az az imádság?
– Én három évvel ezelőtt mondtam el, amikor idejöttem a kórházba a szúrós betegségemmel, és
először hallottam Jézusról. Ez az imádság: – Isten, bocsáss meg nekem, vedd el a bűnömet Jézus
érdeméért!”

Heike Bamberger: Négylábú ajándék
Az a típusú regény, amelyet nem lehet letenni. A főszereplő kislány
minden rokonszenvünket elnyeri már az első fejezetben, mert nagyon
értelmes, mert félárva, mert kerekesszékben, magányosan tölti a
délelőttjeit, amíg fiútestvére haza nem ér az iskolából, ahová ő a
betegségei miatt nem járhat. Nagyon vágyik kutyára, hogy legyen egy
barátja, de édesapja óvatosságból nem engedi meg.
Emily unalmas, szomorú élete teljesen megváltozik, amikor a
szomszéd házba új lakók költöznek egy gyönyörű nőstény collie-val. Ő
rögtön barátságot köt a kutyával és a fekete családdal, de a városkából
többen, különösen egy család nagyon ellenséges irántuk.
Emily fekete barátaitól csodálkozva hall Istenről mint mennyei
Atyáról, akit eddig ő ilyen személyesen nem ismert. De szívesen elmegy a
házukban tartott vasárnapi iskolába.
Ezután még inkább fokozódik a feszültség, izgalmas események,
váratlan fordulatok követik egymást.

Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány:

Gaál Éva: A sövény titka… Ketten az Úr Jézus tenyerén

A szerző legújabb könyve evangéliumi regény. A képek nemcsak
illusztrációk, hanem részei az érdekes történetnek, és egyben
jellemrajzok is.
A félárva, 12 éves falusi kislányt a nyári szünidőben felnőtt
unokanővére vendégül látja lakótelepi otthonában. Gyöngyvér
dolgozik, így Eszter a nap nagy részét Gerzson papa felügyelete
mellett tölti a közeli parkban: Sövénybirodalomban. Az első napon
kiscicát talál az egyik pad alatt és pártfogásába veszi. Majd
barátságot köt a nála kicsit idősebb, okos Rolanddal, aki az elegáns
kertvárosi részben lakik a szüleivel. Gerzson papa a park jóságos
kertésze, aki évtizedek óta odafigyel az ott játszó gyerekekre.
Sokzsebes kertésznadrágjában mindig ott lapul a Biblia, és amikor
szükséges, elő is veszi. Roland az ő útmutatásával jut hitre. A két

gyerek érdeklődéssel hallgatja az idős ember bölcs szavait, és Eszter is elindul a hit útján. A környék
kedves és kevésbé kedves lakóit, boltosait, Gyöngyvér vőlegényét és a gyerekek családtagjait is
megismerjük. Mindennapi emberek hétköznapi élete bontakozik ki előttünk, pergő események,
párbeszédek, életteli szereplők által. A regény végére fény derül egy titokra, melyhez az események
vezetik Esztert és az olvasókat.

CLC Könyvek:
Irene Howat: Tíz lány – Aki megváltoztatta a világot
Tíz fiú – Aki megváltoztatta a világot
A két kis könyv 10-10 nagyszerű keresztyén
ember életébe enged bepillantást. Az első életképek
gyermekkorukban, ill. ifjú éveikben játszódnak.
Megtudjuk, hogyan váltak keresztyénné, mint
változott meg az életük, hogyan vitték végbe Isten
tervét, szolgálatukkal milyen hatással voltak
másokra. Élettörténetükből azonban csak néhány
epizód villan fel. Bennem nagy kedvet ébresztettek a
rövid írások arra, hogy jobban utánanézzek
néhányuknak, akikről eddig semmit vagy csak
keveset hallottam. Vannak közöttük nagyon ismert nevek, mint Joni Earekson
Tada, Corrie ten Boom, Billy Graham, Müller György, Nicky Cruz vagy David
Livingstone, de kevéssé ismertek is.
Mindegyik történet végén van egy kis összefoglaló, elgondolkodtató
rész és egy imádság.
Közös családi olvasásra, beszélgetésre is kiválóak.

Parakletos Könyvesház:
Miklya Luzsányi Mónika: Igaz ember hitből él – Reformációi
olvasókönyv a Reformáció első évszázadából
Egy különleges olvasókönyv, mely életteli, olvasmányos, érdekes
rövid történetekben, párbeszédes jelenetekben mutatja be a Reformáció
első szakaszát. Az első két nagy fejezet Luther, Zwingli és Kálvin életéről
szól, a harmadik szakaszban pedig a magyar reformáció nagy alakjai és
eseményei szerepelnek a mohácsi tragédiától a tordai vallásbékéig. A
könyv utolsó írása „az istenes vénember”, Károli Gáspár nagy művéről
szól. 4. osztályos gyermekeknek már hasznos, de a további
korosztályoknak is élvezetes olvasmány lehet. A mű végén található
Kronológia minden szereplő életéről ad egy rövid, pontos időrendi
áttekintést, ill. egy gazdag, többoldalas listát is a Reformáció irodalmából,
mely alapján a szerző dolgozott.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Keresztyén
Könyvesház kiadványai:
Anny Wienbruch írásai
Mostanában fedeztem fel és olvastam el a német írónő könyveit. Mondhatom,
lebilincselő írások.
Anny Wienbruch (1899–1976) 19 évesen kapta meg tanítónői diplomáját és 44
éven át tanított. De írónő is volt, kb. 80 könyve született.
Nem vetettünk a szélnek c. művében pályakezdéséről ír amelyet hatalmas
létszámú osztályokban élt meg, és elénk rajzolja néhány tanítványa sorsát és
portréját naplófeljegyzései alapján. Meglepődtem, milyen „modern”
szemlélete volt az 1920-as években a jó pedagógusoknak: „Igazgatónk belénk
sulykolta a sok fontos dolog között: Törődjenek elsősorban a nehezen kezelhető
gyerekekkel!” És milyen keresztyén szellemiség uralkodott! „Isten szemében
egyedül az a mértékadó, hogy valamikor elmondhassák: azok közül, akiket
nékem adtál, egyet sem vesztettem el.”
A Vidám család, a Tizenegyen voltunk és a Napsugaras ház c. művei
édesanyja gyermekkorából való történetek gyűjteménye. Wienbruchné
Wächter Anny (a történetek Annija) élete alkonyán kék füzetekbe jegyezte fel
emlékeit a saját családjáról, ahol tizenegyen voltak testvérek, és nehéz anyagi
körülményeik ellenére meghitt légkörben nőttek fel. A család motorja és lelki
támasza a mindig vidám és ragyogó édesanya (az írónő nagyanyja), aki az erőt
mennyei Atyjától kéri és kapja naponta. Így tud tengernyi munkája közben is
kiegyensúlyozott és mindig elérhető lenni, ha gyermekeinek vigaszra vagy
tanácsra van szükségük. Nem intelmekkel, hanem személyes példájával neveli
őket.
Az elbeszélésekből elénk táruló élet nagyon vonzó példa mai korunkban, a
széthulló és hitetlen családok tengerében. De ennek a családnak akkor régen is
csodájára jártak, mert akkor sem volt magától értetődő és nem adatott meg
mindenkinek az Istent a középpontba helyező, boldog családi élet.
A Nem csüggedünk c. könyv Anni nagylány éveiről és házasságkötéséről
számol be. Tanulságos olvasni, milyen nehéz volt akkor is megtalálni az igazi
társat, mennyi belső harc és szenvedés kíséri még egy ilyen mintacsaládban
felnőtt leány életét is. A könyv kezdő sorait idézem: „Fiatal volt, csinos és
életvidám. Ezek a tulajdonságok hasznosak az ember életútján. Lehetnek
azonban veszélyesek is, ha nem társul melléjük még egy: a hit, ez a megbízható
vándorbot.”
Házassága
első
évének
küzdelmeibe
is
betekinthetünk. Az első héten így biztatta magát:
„Vagy nem tudta, hogy szeretetreméltó, nagyon jó
szívű és nagyon gyenge akaratú emberhez ment
feleségül? Nem megfogadta, hogy támasza,
segítője lesz? Ami azt illeti, jobban szeretett volna
bibliai értelemben feltekinteni rá, mint urára. De
tudatában volt nehéz feladatának.”

Luther Kiadó:
Koltainé Somogyi Lilla – Zsugyel-Klenovics Katalin:
Luther Márton nyomában és Jézus élete matricáskönyvek
Mindkét album képeit Kállai Nagy Kriszta készítette.
Öröm
végiglapozni
a
szép,
gyermekeknek
szóló
képeskönyveket! Hát még a 83 ill., 89 matricát beilleszteni a
helyükre! A dupla oldalakon Luther, ill. az Úr Jézus életének 1-1
fejezete elevenedik meg gyönyörű háttérképekkel, melyekbe a
kisebb matricaképek illeszkednek. Minden képhez tömör,
érdekes magyarázat tartozik. Az oldalakon pedig kedves kis
figurák kalauzolnak végig: egy bárány egy Tudtad? kérdéssel
minden fejezetnél értékes információt közöl, egy kisfiú és
kislány pedig egymással beszélgetve magyaráz meg szavakat,
szokásokat, felmerülő kérdéseket.
A két kiadvány nagyon hasznos ismeretszerzésre és a
gyermekek szépérzékének fejlesztésére is. Meghitt családi
beszélgetés, áhítat alapjául is szolgálhatnak.
Tamás Szilvia

