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Donald Miller: Kék mint a jazz (Vallás nélküli gondolatok a kereszténységről) - 

Cartaphilus Könyvkiadó  2008, 278 oldal (2900 Ft) 

Ajánló: Miller úgy bánik a szavakkal akár a zenész a hangszerével, gyönyörű, 

felemelő, szívet melengető szólót improvizál. Önéletrajzi esszéiben teljes őszinte-

séggel, és nemcsak másokon, de önmagán is nevetni tudó humorral ír az életről, 

szeretetről, hitről, barátságról. Őszinte, szenvedélyes, nyers és igaz. 

(Film és E könyv) 

 

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség - Korda Kiadó (1500 Ft) 

Ajánló: A Szerző által választott rövid történetek biztosan behatolnak az Olvasó 

szívébe. Mesélnek az imáról, a tudatosságról, a vallásról, a kegyelemről, 

kapcsolatokról, az emberi természetről, szolgálatról, lelkiségről. Egy anekdota 

szerint Anthony de Mello jezsuita atya, ahogy illik, halála után Szent Péternél 

jelentkezett a mennyország kapujánál. Az apostol azonban kételkedve csóválta 

a fejét, nem volt benne biztos, hogy beengedheti-e a szimpatikus, de nem éppen 

hagyományosan gondolkodó embert. Erre de Mello, szokásához híven, elmesélt 

neki egy viccet. Péter óriási nevetésben tört ki, mire Szent Pál is kijött. Újabb 

vicc, még nagyobb nevetés. Rövid időn belül az egész mennyei udvar, Xavéri 

Szent Ferenc, Szent Ignác, Szent József és a Szűzanya is szívből kacagva vették 

körül az új jövevényt a kapu előtt. A fergeteges nevetésnél csak Isten hangja volt erősebb; a mennyei 

Atya - aki maga is szereti a humort, különben miért teremtette volna az embert?  

(E könyv) 

Anselm Grün: A lélek 50 angyala - Jel Kiadó, 2012, 170 oldal (1200 Ft) 

Ajánló: A szerző, mint lelki tanácsadó, az emberi lélek mélységének és 

kimeríthetetlen gazdagságának ismerője osztja meg velünk gazdag tapasztalatát 

Istenről, a teremtett világról, emberről, lélekről, annak útvesztőiről és az abból 

kivezető utakról. A lelkétől eltávolodott ember segítséget kap, hogy 

visszataláljon önnön magához és élete ősforrásához, a mindenben, mindenütt 

jelenlévő Istenhez.  A könyv kincs azoknak, akik lelkükből és nem a világ 

elvárásai alapján szeretnének élni. Megsejteti velünk életünk nagyszerűségét, 

páratlan egyedüliségünket, életünk célját és értelmét. 

(E könyv) 

  

http://www.citatum.hu/szerzo/Anthony_de_Mello
http://www.citatum.hu/konyv/kiado/Korda_Kiado


Albert Nolan: A kereszténység előtti Jézus - Pantheon Kiadó, 1996, 244 oldal  

Ajánló: A könyv nem tartalmaz Jézusról sem ítéleteket, sem feltételezéseket. 

Arra kéri az olvasót, hogy komolyan és őszintén vegyen szemügyre egy embert, 

aki az első századbeli Palesztinában élt. 

(E könyv) 

 

 

Jörg Zink: Szent erőforrás, keresztyén hit a 21. században - Kálvin Kiadó, 2005, 388 oldal 

Ajánló: Mi az, hogy „Szent”? Vasárnapi díszlet? A régi szép idők emléke? 

Vagy pedig minden dolgok szülője? Ősi erőforrás, amelyből életünk tetterőt, 

ösztönzést, célokat, értelmet meríthet? Az emberiség mindig is kereste az 

igazságot, és az évezredek során mit sem lanyhult törekvése, hogy megtalálja, 

miben áll a Szent ereje.  Egyáltalán nem vallástalan az a kor, amelyben élünk, 

hanem inkább egy olyan időszak, amelyben ki-ki a saját útján keresi az 

igazságot.  

(E könyv) 

Jörg Zink: Maroknyi remény - Kálvin Kiadó 2000, 2012, 170 oldal (1200 Ft) 

 Ajánló: „Ezért reménykedem tehát abban az egyházban - mindegy, melyik 

felekezet nevét viseli is -, amely kész és képes saját múltjának húsos fazekait 

maga mögött hagyni, de arra is, hogy egyidejűleg feladja azokat a vágyálmokat, 

amelyek jelenlegi szegénységével függenek össze.” 

(E könyv) 

 

 

Jörg Zink: Egyetemes egyház, de mikor? - Kálvin Kiadó, 2003, 188 oldal 

Ajánló: A Biblia, a maga képekben gazdag nyelvezetén azt mondaná: az 

egyház olyan, mint egy kert. Isten egy kertbe helyezte az embert, hogy azt 

gondozza és őrizze. Az ember egy darab szántóföld, mondja Jézus, talaj, 

amelyből valaminek ki kell nőnie. "Olyanok lesztek, mint az öntözött kert", 

mondja Jeremiás. Virágozhatsz és gyümölcsöt érlehetsz a föld lakói számára. 

Az én felfogásom szerint tehát az egyház kert, amely falak és kerítés nélkül 

megy át a környező vidékbe. Miféle kert volna az, amelyben minden fej 

káposztát palánk választana el a szomszédjától, az ágyások között pedig falak 

húzódnának, biztonsági zárral ellátott ajtókkal és biztonsági emberekkel? 

  



Nossrat Peseschkian: A tudós meg a tevehajcsár Keleti történetek-nyugati bajok - 

Helikon Kiadó, 1991, 240 oldal  

 Ajánló: Mitévő legyen az, aki a mindennapi élet nyomását elviselhetetlennek, 

s magát emiatt betegnek érzi? Például keresse fel Nossrat Peseschkiant, aki 

alaposan kikérdezi panaszairól, majd elmond egy régi keleti történetet, amely a 

tünetek mögött húzódó konfliktust nemcsak feltárja, hanem modell értékű 

megoldást is ad rá. Aki pedig nem tud elmenni Peseschkianhoz (és ilyenek 

sokan vannak), az olvassa el ezt a könyvet. Tanulságossá és érdekfeszítővé 

teszik a könyvet az esetleírások, ám a legérdekesebbek mégiscsak a mesék: 

egy-egy pillanatra érezhetővé válik a régi Kelet atmoszférája, fantáziája, 

bölcsessége - s a könyvet olvasva magunk is megtanulunk lelkünk mélyére 

pillantani. (E könyv) 

Philip Yancey: Mire megyünk Istennel - Harmat Kiadó, 2012, 310 oldal (2900 Ft)  

Ajánló: Vajon mit nyer a hitéből az üldözött kínai paraszt, az egyetemista, aki 

túlélte egy ámokfutó vérontását, az egykori szex rabszolga, és az apartheid 

áldozata, akit megfosztottak szeretteitől? Philip Yancey könyvében tíz embert 

próbáló helyzetről tudósít, ahol nemcsak újságíróként, hanem a kegyelem 

üzenetének közvetítőjeként is jelen volt. Benyomásai, amelyeket a helyszínen 

elhangzott előadásai szövegével egészít ki, bemutatják, mihez kezdenek hitükkel a 

keresztények ebben a sokszínű világban, a legképtelenebb élethelyzetekben ma, a 

21. században. 

Philip Yancey: Rejtjelek egy másik világból - Harmat Kiadó, 2007, 328 oldal (299 Ft) 

Ajánló: Vajon csupán a látható világ létezik-e, vagy valami más is megbújik 

mögötte? A szerző szerint a természeti és a természetfölötti ugyanannak a 

valóságnak két különböző megnyilvánulása. Az olvasmányos stílusban megírt 

kemény táblás, szép kivitelű könyv a szerző méltó bemutatása a magyar olvasók 

számára. Philip Yancey könyveit 25 nyelvre fordították le, s több mint 14 millió 

példányban adták el szerte a világban. Művei közül tizenkettő részesült rangos 

nemzetközi elismerésben. Ez a kötet, egyik legújabb műve, melyet további 

könyvek is követnek majd kiadónk gondozásában. 

Philip Yancey: Jézus másként - Harmat Kiadó, 2012, 332 oldal (2900 Ft) 

Ajánló: Mintha egy hatalmas, ámulatba ejtő emlékmű körül sétálnánk korabeli 

turistaként, ahogy a szerzővel megvizsgáljuk Jézus életét: születése történetét, 

tanításait, csodáit, ellenségeit és követőit, hátha sikerül megértenünk ezt az 

embert, aki olyan nagy hatást gyakorolt a történelem alakulására. Philip Yancey 

az egyház hitvallása mögé pillantva igyekszik megszabadítani a freskót a 

történelem lerakódásaitól. Vajon megtaláljuk-e a számtalan réteg alatt az 

eredetit, ha elég erősen keressük? 

 

 

 



Philip Yancey: Kerülő utak a boldogsághoz - Harmat Kiadó, 2010, 440 oldal (2900Ft) 

Ajánló: Az igaz barátok hatása valamiképp meglátszik az ember életén – 

összegezhetnénk egyetlen mondatban Philip Yancey legújabb könyvének 

mondandóját, amelyben szellemi mentorairól készített portréit tárja elénk. A 

bemutatott személyek nem csupán a szerzőt győzték meg arról, hogy éltek a 

földön olyanok is, akik a törvény mellett a kegyelmet, az ítélkezés mellett a 

szeretetet, a szenvedély mellett az értelmet is ismerték. Közülük néhányan a 

világra is komoly hatással voltak. Hűségesen követték a belső hangot, s 

nézeteikkel kiálltak a nyilvánosság elé. Mások egy köteg papírlap mellé 

telepedve tekintettek vissza életükre, s jegyezték le gondolataikat az utókor 

számára. Akad köztük japán, holland, orosz, indiai, angol és észak-amerikai. Hagyományos 

értelemben nem mindannyian keresztények, sőt egyikük, Mahatma Gandhi el is utasította a keresztény 

hitet. Jézussal való találkozásuk azonban mindnyájukra maradandó hatást gyakorol. 

Philip Yancey: Csalódás Istenben - Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány, 2007,   

254 oldal (1500 Ft)  

Ajánló: A világhírű írónak, ez már a 12. könyve, amely Arany Medál díjat is 

nyert! Könyvei (főleg) a lelki gondozásban nyújtanak nagy segítséget.  

Három kérdéssel foglalkozik, amit igazából senki sem akar hangosan feltenni: 

„Isten igazságos?”   

„Isten néma?”  

„Isten elbújt?”   

Ez a könyv világhírű! Kevés szerző van, aki jobb válaszokat tudna adni, mint 

Yancey. Főleg egy olyan olvasónak, akinek a hite éppen - alapjaiban - 

darabokra hullott szét. A szerző lépésről-lépésre elkíséri az olvasót ezen a 

hosszú úton, amely a megértéshez vezet. Olyan kérdéseket vizsgál e könyv, amelyeket titkon mindenki 

feltesz vagy már feltett magában, de hangosan nem szeretne beszélni róla senkinek sem... 

Philip Yancey: Meghökkentő kegyelem - Harmat Kiadó, 2009, 360 oldal (2900 Ft) 

Ajánló: A minket körülvevő világ szerint életünk attól függ, hogyan teljesítünk. 

Az amerikai szerző ezzel szemben azt állítja: a kegyelem előfeltétele a 

tökéletlenség; a sebeink és a hibáink azok a repedések, amelyeken keresztül a 

kegyelem behatolhat az életünkbe. Philip Yancey egyik legszemélyesebb és 

legprovokatívabb könyvében megrendítő őszinteséggel mutatja be a kegyelem 

életátformáló hatalmát. 

 

 

Az angyal válaszol  

Lejegyezte: Mallász Gitta   

Felelős kiadó: Kardos Gyöngyi Margit, 2005 

  



Vermes Géza: Kereszténység kezdetei Názárettől Nikaáig (Kr. u. 30-325.) – Libri, 2014, 

400 oldal (3490 Ft) 

Ajánló: A keresztény egyház megteremtése a világtörténelem egyik 

legfontosabb története, mégis sok félreértés és rejtély övezi. Vermes Géza -volt 

oxfordi vallásprofesszor- utolsó könyvében briliánsan elemzi a keresztény hit 

gyökereit, megvilágítja Jézus alakjának fejlődését, végigköveti, hogyan lett a 

prófétából egy jelentős, új vallás középpontja. Miközben három évszázad alatt 

Jézus tanításai elterjedtek a Mediterráneumban Pál apostol, János evangélista és 

követőik hathatós közreműködésével, a keresztény vallás teljesen átalakult. "A 

kereszténység kezdetei"-ből lenyűgöző történet tárul fel előttünk: egy emberből 

Istennel egylényegű Fiú lesz, egy lázadó, forradalmi hevületű kis zsidó 

szektából pedig a Római Birodalom államvallása. Vermes Géza (1924-2013) 

magyar születésű brit vallástörténész, a holt-tengeri tekercsek és Jézus életének elismert szakértője, a 

Jézus-kutatás vezéralakja, akit korunk legnagyobb Jézus-tudósának tartanak. (E könyv) 

Horváth László Imre: Lett este és lett reggel – Magvető, 2014, 292 oldal (2990 Ft) 

Ajánló: A ,,lett este és lett reggel" a Genezis könyvében a teremtés napjai 

közti időszakot jelöli, amikor az Arme-féle náci ideológia szerint Isten alszik 

vagy halott, esetleg felfüggeszti magát, egyben az erkölcsi, etikai normákat is. 

A civilizáció újabb lépcsőfokának eléréséhez mindig egy-egy ilyen állapot 

kell, ami felmenti a birodalmat és katonáit minden bűn alól, hiszen ezeket a 

fejlődés nevében követik el, a teremtés tökéletesítésére. Klaus Arme egész 

élete a családja hatalmáért vívott kérlelhetetlen árnyékháború, és az egész 

emberi civilizációt lassanként felemésztő birodalom szolgálatában telik. 

Legfőbb ellensége a folyamatos apokalipszis idején is jelen lévő 

kereszténység, mely újra és újra felbukkan áldozatai képében, akik arra 

születtek, hogy gyengeségükkel megalázzák az erőseket. 

Colin Chapman: Kié az Ígéret Földje? (Elhúzódó válság Izráelben és Palesztinában) - 

Kálvin Kiadó, 2003, 360 oldal (2700 Ft) 

Ajánló:Az izraeli-palesztin konfliktus napjaink politikai életének legössze-

tettebb és legérthetetlenebb válságjelensége. Ötven éve meghatározza az 

egész Közel-Kelet mindennapjait, s közvetve egyértelműen hozzájárult a 

2001. szeptember végrehajtott terrortámadáshoz. Két nép követeli - más-más 

érvekre hivatkozva ugyanazt a földet. Feloldható lesz valaha is a konfliktus? 

S ha igen, hogyan?   

A nagysikerű könyv új és alaposan átdolgozott kiadásában ezekre a kérdések-

re keres választ a szerző, aki 1968-tól 16 évig élt és dolgozott a Közel-Kelet 

különböző országaiban. Saját tapasztalatai alapján képes rávilágítani a kon-

fliktus okaira, miközben vezetésével végig követhetjük a Szentföld történetét 

a kezdetektől napjainkig. Megismerhetjük a szembenálló felek egymásnak feszülő érveit és szem-

pontjait. Betekintést nyerünk az Ó- és az Újszövetség tanításába is, már ami a "föld" fogalmát illeti, 

egyszersmind megérthetjük azt is, melyek a Biblia "felhasználásának" megengedhető és elfogadhatat-

lan módozatai a konfliktus kezelésében. A szerző közel hozza a történelmet, s eligazít a bibliai tanítás 

rengetegében. A bővített kiadásban szó esik még a cionizmusról, a keresztyén cionizmusról, a disz-

penzacionalizmusról, napjaink politikai erőviszonyairól és a cionizmusra adott iszlám reakciókról is.  



Erich Fromm: A szeretet művészete - Háttér Kiadó, 2012, 160 oldal 

Ajánló: Művészet-e a szeretet, vagy kellemes érzés, amit megtapasztalni a 

vaksors műve, olyasmi, amibe az ember, ha szerencsés, "beleesik"? Ez a 

könyvecske - noha az emberek többsége manapság kétségkívül az utóbbi nézetet 

vallja - az előbbi feltevésen alapul: a szeretés művészet, melyet meg kell 

tanulnunk. Ez nem könnyű, de az egyedüli lehetőség arra, hogy ebben az egyre 

inkább elidegenedő világban az elkülönültséget, a magányt legyőzzük, leküzdjük. 

(E könyv) 

 

 

Juan Arias: A harmadik évezred Istene - Agapé Kiadó, 2003, 165 oldal  

A XX. század végére Isten újra előtérbe kerül - hirdeti a szerző. A világűr 

mélységeit fürkésző civilizációnknak azonban új istenképre van szüksége, 

hogy a jövő embere is közelinek érezhesse öt.  Arias könyve Isten 

megtapasztalásából született, aki az ember barátja, megszabadít a félelemtől és 

szerelmes minden teremtményébe. A XXI. század a nő és a Lélek százada lesz. 

A nő a lelki dimenzió őrzője és hordozója. Az anima lesz érzékennyé az élet 

jelenségeire és misztériumára. A szerző csatlakozik a nagy misztikusok 

tanításához, felismerve, hogy Isten akit a külvilágban keresünk, végsősoron 

azonos  azzal, aki bennünk van. (E könyv) 

Cseri Kálmán: Miatyánk - Harmat Kiadó, 2013, 128 oldal  

Ajánló: Szabad-e a Miatyánk mondatait elemezni és felvetni a kérdést: mit érthetett rajtuk Jézus? 

Helyes-e kétezer évvel ezelőtt elhangzott szempontokat érvényeseknek tartani 

ma is, illetve megkísérelni azokat egészen más körülményekre alkalmazni? A 

szerző ezekre a kérdésekre válaszol. 

 

 

 

 

Cseri Kálmán: Tízparancsolat - Harmat Kiadó, 302 oldal (2375 Ft)  

Ajánló: A Teremtő a Tízparancsolattal, az emberi együttélést védi és 

szabályozza. Azért uralkodik akkora káosz a világban, mert képtelenek 

vagyunk betartani Isten törvényeit. A hívő ember viszont Jézus Krisztus 

segítségével, belső indíttatásból élhet Isten akarata szerint.   

Mit jelent mindez a hétköznapi gyakorlatban? Ezekre a kérdésre választ 

keresve magyarázza végig a szerző a tíz igét, számtalan életből merített példa 

segítségével.  

 

Az irodalomajánlót összeállította a „TERI” CSOPORT”, 2014-ben 


