M. BASILEA SCHLINK MAGYARUL MEGJELENT KÖNYVEI
(2013 április)
(1) GYŐZELEM A BŰN FELETT (156 oldal)
"Ajándékot kaptam ennek a csodálatos könyvnek az elolvasása során.
Milyen ajándékot? Békességet és védelmet. S éppen akkor, amikor a legnagyobb volt a saját nyomorúságom. Hatalmas szabadulást, s eddigi életem alapvető megváltozását tapasztaltam meg." 45 különböző bűn elleni
„lelki orvosság” receptjeit tartalmazza ez a könyv. Rávilágít a keresztény/keresztyén ember életét mardosó bűnökre, segít azok felismerésére
személyes életünkben, és megmutatja a győzelemhez vezető utat.
(2) JÉZUS KRISZTUS MENYASSZONYA (67 oldal)
Ebben a füzetben Jézus Krisztus – mint végtelen szeretet – áll előttünk.
Teljes szívével vágyakozik arra, hogy az első szeretet odaadásával mi is
viszontszeressük Őt, és egy napon majd részt vehessünk a Bárány Menyegzőjén.
(3) BŰNBÁNAT – ÖRÖMTELJES ÉLET (64 oldal)
A bűnbánat az az aranykulcs, mely az örömteljes életre vezető ajtót megnyitja. Általa – Isten kegyelméből – életünk alapvetően megváltozik és
áldássá lesz.
(4) Ő MA IS SZÓL (Naponkénti elmélkedések) (186 oldal)
Isten, Aki az örök Szeretet, megnyitotta előttünk szívét, és valami nagyon
drágát és gyönyörűségeset jelentett ki számunkra, mely az örök élet, dicsőség és ragyogás kincseivel telített: szeretet-parancsolatait. Ez a naponkénti olvasásra készült áhítatoskönyv segíteni akar az Isten parancsolataiban rejtőző áldások újra felfedezésében. Nem csupán a Tízparancsolatban, de az Ó- és Újszövetséget át- meg átszövő egyéb parancsolatokban elrejtett értékeket is feltárja a szerző, bemutatva örökérvényű voltukat,
napjainkra vonatkozó jelentőségüket.
(5) A SZENVEDÉSBEN ELREJTETT KINCS (108 oldal)
Ebben a könyvben gazdag személyes tapasztalataiból merítve M. Basilea
Schlink arról tesz bizonyságot, hogyan találhatunk olyan szenvedések
mélyén, mint:
* Aggodalmaskodás * Feszültségek az emberi kapcsolatokban * Félelem *
Betegség * Kimerültség, fáradtság * Magányosság * Belső vívódás * Személyiségi problémák * Megválaszolatlan imádságok * A tehetség hiánya *
Megöregedés * Szükség, nélkülözés * A haláltól való félelem * Méltánytalan bánásmód * Gyűlölet, rágalom célpontjaként *

– igen-igen gazdag, maradandó kincsekre.

(6) VÁLASZTOTT NÉPEM, IZRÁEL (112 oldal)
M. Basilea Schlink könyve prófétai erejű. Együtt hömpölyög benne szemünk előtt Izráel tegnapi halálútja és Izráelnek az új államban való élete –
a Szentírás Izráelről szóló bizonyságtételével. A könyv egyúttal hatalmas
bűnbánati felhívás is: üzenete oly méltóságteljes komolysággal bír, hogy
még az ellenséges beállítottságú olvasó is – szíven találva – elhallgat, és
elgondolkodik. A könyvből mindezeken túl a mély bizalom hangja árad.
Azé a bizalomé, mely Isten ígéreteire épít, s melynek öröme csodálatos új
távlatokat nyit meg.
(7) * IMÁDSÁGGAL AZ ÉLETEN ÁT (66 oldal)
Imádságaink útján számtalan csodálatos ajándék vár reánk. Imádságunk
szeretetünk kifejezője. A mi Urunk Jézussal való bensőségesebb közösségre vezet bennünket, az Ő akaratára hangolva szívünket. Ezentúl a mi
Mennyei Atyánkhoz kötő szál is, Aki arra vár, hogy gondoskodó szeretetében való feltétlen bizalommal öntsük ki Előtte szívünket, és azután
boldog, gondtalan gyermekeként siessünk tovább.
* AZ IMÁDSÁG FEGYVERE (36 oldal)
A hó minden napjára szóló bátorításon keresztül értékes segítséget
nyerhetünk hitharcainkban. Tömör, lényegre törő üzenete gazdag betekintést nyújt az imádság titkaiba.
* REGGELI ÉS ESTI KÖNYÖRGÉSEK (31 oldal)
A hét minden napján Isten előtti reggeli és esti elcsendesedésünkben
segítséget kaphatunk ezen a kis imádságos könyvecskén keresztül. Olvasása nyomán mind reggeli kedvtelenségünk, mind esti szétszórtságunk messze tűnhetnek, gondolatai saját imádságainkra nézve is termékenyítőek lehetnek.
A *-gal jelölt 3 könyvecske egy kötetben jelent meg, összesen 140 oldalon,
„Imádsággal az életen át” címmel.
(8) Ő MEGVIGASZTAL (Naponkénti bátorítások) (192 oldal)
Gyakran úgy tűnik, mintha Isten távol lenne tőlünk. A szomorúság és bajok
idején nem könnyű felismerni, hogy Ő különösen ilyenkor akarja kinyilvánítani atyai szeretetét irányunkban. Ezek, az év minden napjára szóló rövid
elmélkedések segítséget nyújtanak az Atyával való meghitt közösség ápolására, a Vele való szeretet-kapcsolat, és a gyermeki bizalom gyakorlásá-

ra, melyekre oly nagy szükségünk van a hitben való épülés, erősödés útján.

mutatva a Jézus váltságáldozatában elrejtett dicsőséges győzelemre is,
melyet érettünk vívott ki Ő.

(9) EZEK TÉNYEK! HOGYAN ÉLTÜK ÁT ISTEN CSODÁIT?
(136 oldal, fekete-fehér képekkel)
Egy világszerte ismertté vált közösség, a darmstadti Evangélikus MáriaNővériség alapításának csodálatos történetét találja az Olvasó ebben a
könyvben. A megválaszolt imádságok láncolata megindító, bátorító és
egyben lebilincselő olvasmány is.

(13) ISTEN SZÓL ÁLTALUK. Természeti katasztrófák a Szentírás fényében (76 oldal)
Istennek a természeti katasztrófákban megnyilvánuló figyelmeztető ítéletei
megmutatják, hogy csupán teremtmények vagyunk, és semmit sem tehetünk, amikor Isten megremegteti a földet, tornádókkal ostorozza az országot, felhőszakadások tombolnak, folyók és tavak lépnek ki medrükből,
dermesztő hideg és perzselő hőség pusztít. Vajon mit akar általuk Isten
elmondani ennek a nemzedéknek, mely talán minden korábbinál teljesebben elfordult Tőle?

* KIRÁLYI PAPSÁG (41 oldal)
A pusztulás felé rohanó, segítségért kiáltó világnak szüksége van küldöttekre, akik az élő Isten jelenlétéből jönnek, akiket Ő maga ruházott fel
mennyei erővel és hatalommal, akik az Ő ábrázatának dicsőségét tükrözik, akik „Királyi papság”.
(10) * GYŐZTESÉ A KORONA (42 oldal)
Hogyan győzhetek gondjaim felett, kísértéseimben és a szenvedések
idején? Hogyan járhatom a „Bárány útját” a hétköznapokban?
* ISTEN MUNKATÁRSAI (42 oldal)
Ebből a könyvecskéből útmutatót nyerhetnek mindazok, akik Jézus szolgálatában állnak, és szolgálatukban erőre és gyümölcsre vágynak. Milyen gazdag áldást akar Isten a szeretet, a szenvedés és a hit által szolgái életébe helyezni!
A *-gal jelölt 3 könyvecske egy kötetben jelent meg, összesen 138 oldalon
„Győztesé a korona” címmel.
(11) TELJES SZÍVEDBŐL (128 oldal)
Valószínű, hogy a Jézus iránti „első szeretet” még sohasem volt annyira
szükséges, mint éppen ma. Csak ennek a birtokában tudjuk majd elviselni
a ránk váró nehéz időket. Mindent érdemes odaadni azért, hogy ezt a szeretetet, ezt a „nagy értékű gyöngyöt” megnyerd. A Vőlegény jön! Hagyj
hátra mindent, ami megakadályozna abban, hogy Vele találkozz.
(12) A LELKIISMERET TÜKRE (32 oldal)
Vajon Jézus elhívásához méltóan élek-e? Szívemet az Ő lelkülete uralja?
Milyen a Hozzá fűződő kapcsolatom, a felebarátomhoz való viszonyulásom? Hogyan telnek a hétköznapjaim? Hogyan tudok a bajokkal, szenvedésekkel szembenézni? Ezeknek az oly fontos kérdéseknek a megválaszolásában segít ez a kis füzet, mintegy „tükröt” tartva elénk, egyúttal rá-

(14) A SZÍVEM ÖRÖME (Naponkénti elmélkedések) (32 oldal)
Segítség a szeretet parancsolatának naponkénti gyakorlati megéléséhez.
(15) REJTETT ÁLDÁSUTAK BETEGEKNEK (104 oldal, színes szövegrészekkel)
„Súlyos autóbalesetem után került kezembe az Ön könyve. Nagy segítséget nyertem általa, hogy ki tudjam mondani az »Igen, Atyám« vallomását.
Belső útmutatást és felüdülést kaptam belőle. Betegszobámat Isten gazdag áldásait megnyerve hagyhattam el.”
(16) A FELSÉGESNEK REJTEKÉBEN (104 oldal)
A könyv bátorító lelki olvasmány azok számára, akik fel akarják fedezni,
hogyan tapasztalhatják meg az Istenben való elrejtettség áldott bizonyosságát, melynek gyümölcseként erőforrásra és vigasztalásra találhatnak a
nyomorúság idején.
(17) BENNED BÍZOM, URAM! (64 oldal, 20 db színes fotóval)
Istennek milyen csodálatos szeretete és vigasztalása árad felénk ebből a
könyvecskéből! És egyre sötétedő világunkban milyen nagy szükségünk
van arra, hogy lelkünkben megerősödve hűségesek maradhassunk elhívásunkhoz!
(18) AKIK ŐT SZERETIK (120 oldal)
Ez a könyv azoknak szól, akik nemcsak tudni akarnak Jézusról, hanem
akiknek szívében ég a vágy: az „első szeretettel” szeretni Őt mindhalálig.
(19) FÁJDALMAK FÉRFIA. Elmélkedések Jézus szenvedésútjáról (160
oldal)

Semmi sem tud minket olyan közel vonni Jézus szívéhez, mint az Ő szenvedéseinek szemlélése. Így cselekedve bűnbánatot és Iránta való mély
szeretetet nyerünk. És ha bűnbánatra jutottunk, örömmel lépünk majd a
Jézus követése útjára – még ha árat kell is érte fizetnünk.

tül olyan fontossá vált számomra, hogy Jézust sokkal-sokkal jobban szeressem, és sokkal-sokkal több köszönetet mondjak Neki...”

(20) HŰSÉGED OLTALMÁBAN. Életem története (376 oldal)
Basilea Anya élettörténete bepillantást enged nekünk az ATYA útjaiba.
Azokba az utakba, amelyeken Isten Őt – később az egész világra kiterjedő
– szolgálatéra felkészíti. A könyv olvasása bennünket is önvizsgálatra
késztet – melyből aztán a Jézus iránti mély szeretet és imádat fakadhat.

(26) GONDVISELŐ JÓ ATYÁNK (32 oldal)
Milyen nagy ajándék Isten gyermekei számára – akik a Krisztusban nyert
drága váltságot hitben megragadták –, hogy mennyei Édesatyjuk életük
legapróbb részletére kiterjedően gondot visel róluk. Az ebben a könyvecskében található imádságok segítenek abban, hogyan „éljünk” ezzel a kimondhatatlanul gazdag kiváltsággal.

(21) ISTENNEL EGÉSZ HÉTEN ÁT (4x4 + 4x6 oldal)
8 színes borítójú füzetet tartalmazó sorozat, rövid elmélkedésekkel a hét
minden napjára: 1. Vezettetve; 2. Bizalommal; 3. Biztonságban; 4. Győzelmesen; 5. Imádkozva; 6. Megerősítve; 7. Megvigasztalva; 8. Hittel
egész héten át. Ajándékok mellé, beteglátogatásra ideális, szép kiállítású
kísérők. Csak sorozatként kaphatók.
(22) A SZENT HELYEK ÜZENETE MA (32 oldal)
A rövid elmélkedéseket, imádságokat tartalmazó füzet végigkísér bennünket Jézus földi élete állomásain. Segítségével a szentföldi zarándok, de az
itthonról odavágyó olvasó előtt is megelevenednek az Evangélium örökérvényű eseményei, nekünk szóló üzenetei.
(23) AZ IMÁDSÁG SZÁRNYAIN (80 oldal, 22 db színes fotóval)
Az Isten előtti csendben, imádságban töltött idő a lélek lélegzetvétele. A
művészi kiállítású, színes fotókat, színes mondásokat, énekeket és rövid
tanítást tartalmazó könyv ehhez kíván segítséget nyújtani. Kedves, értékes ajándék barátaink, önmagunk számára.
(24) CSAK HA JÉZUST SZERETEM (32 oldal)
Claudia Nővér lebilincselő története. Egy nem sokat ígérő kezdet után jelentős dolog történt, amely egész életét megváltoztatta. Öröme és az Úr
iránti szeretete kitörölhetetlen nyomot hagyott azok életében, akikkel csak
találkozott.
(25) JÉZUS KÖZÖTTÜNK MA IS SZERET ÉS SZENVED (64 oldal)
„Ez a szép kis könyvecske a legdrágább kincseim közül való. Ahogy a
mindennapi élet forgatagában néhány sort olvasok belőle, környezetem
sokkal kedvesebbé, barátságosabbá válik...” „Ezen a kis könyvön keresz-

(27) BOLDOGOK A TŰRNI TUDÓK (32 oldal)
A türelmetlenség csapdájába esve képtelenek leszünk a nehézségek elhordozására. Aki a kicsiny eseményekben nem képes a megoldásra várni,
az a nagy dolgokban sem tud majd kitartani Isten segítségének órájáig. A
türelmes kitartás kulcsa az a biztos hit, hogy Isten jön. Ő sohasem késik
el. A rendelt időben segítsége hatalmasan megérkezik. Az Isten szeretet,
ezért az ő szabadítása bizonyos.
(28) HA NEM TUDOK SZERETNI (32 oldal)
„Békülj meg felebarátoddal! Egyetlen embertársaddal se tarts haragot!
Menj oda ahhoz, aki ellen panasz van a szívedben, vagy az ő szívében
ellened. Engedd, hogy a szeretet győzzön. Akkor a Menny előízét élvezheted.”
(29) A DRÁGA GYÖNGY (64 oldal, színes fotókkal)
Ha elkezdjük Jézust szeretni, ha Ő lesz életünk legdrágább kincse, akkor
még a legnehezebb órákban is olyan öröm van a szívünkben, amely a
szenvedés, a bajok és a sötétség fölött is győzedelmeskedik. A – drága
ajándékként kapott – Jézus iránti szeretetünk mindent megváltoztat.
(30) AKIKET ÉN SZERETEK (108 oldal)
Ki ne ismerné közülünk azokat az időket, amikor Isten vezetése olyan érthetetlennek tűnik, és szívünkből felfakad a kiáltás: „Miért velem kellett ennek megtörténnie? Az összeomlás küszöbén állok!” Talán a magányosság
sújt. Csalódások. Válságba jutott házasság. Súlyos betegség és erőtlenség. Vagy érzelmi konfliktusokY
És mégis: soha nem vagyunk olyan drágák Mennyei Atyánk szemében,
mint amikor próbákon és fenyítéseken megyünk át. Mint bölcs és szeretetteljes Atyánk, nagy körültekintéssel nevel bennünket, csak a legjobbat

kívánva életünkre. És ha kezünket bizalommal atyai kezébe tesszük, megtapasztaljuk, hogy a szenvedés minden ösvényéből csodálatos gazdagságra vezet ki bennünket.

reánk vetik az árnyékukat. Megadatik nekünk, hogy betekinthetünk a
szenvedések mögé, abba a dicsőségbe, amely a gyötrelmeket felváltja,
amikor az örök dicséret és hódolat fenséges himnusza a megöletett Bárányt magasztalja.

(31) JÉZUS ÚTJA – A MI UTUNK (96 oldal)
Nehéz döntések idején ez a könyv nagy belső felszabadulást tud ajándékozni. Jézus szava: „Jer, kövess engem”, egészen személyessé válhat, az
Ő földi útja megelevenedhet az ember szemei előtt. Jézus szeretetének
ragyogásában kérdések megoldódnak, kötelékek lehullanak. Amikor Jézus
az Ő útjára hív bennünket, akkor nem követel, hanem szeretetében a magáénak akarja tudni életünket.

(37) MÁRIA – URUNK JÉZUS ÉDESANYJA (96 oldal)
A szerző – ebben a könyvben – egy szerető, aggódó, megpróbált és megigazított anyai szív fájdalmas útját írja le, mely út azonban ugyanakkor
Isten által kiváltságban részesített út is. Mária győzelmes életének az útja
ez, mely az egyszeri isteni elhívás alázatos elfogadásának órájától egészen a keresztút végső gyötrelméig tart.
Ez a könyv személyes lelki beleérzéssel és mély keresztyén hittel mutatja
be Mária életútját. A könyv mély lelki élményt nyújthat az olvasó számára
– felekezeti hovatartozástól függetlenül.

(32) ISTENNEL EGÉSZ HÉTEN ÁT II. (5x6 + 3x4 oldalas füzetek)
8 db színes borítójú füzetet tartalmazó sorozat, rövid elmélkedésekkel egy
hét minden napjára: 1. Napról napraY; 2. ÚtbaigazítvaY; 3. MegajándékozvaY; 4. ÖrvendezveY; 5. SzeretetbenY; 6. MegoltalmazvaY; 7. Hálás szívvelY; 8. Gondtól szabadon egész héten át. Ajándékok mellé, beteglátogatásra ideális, szép kiállítású kísérők. Csak sorozatban kaphatók!
(33) A BELSŐ SZOBA CSENDJE (144 oldal)
Korunk egyik legnagyobb csapdája, hogy a modern élet a mai embert
számtalan hang által próbálja foglyul ejteni, s így a lelke képtelen Isten
hangjára figyelni. Ezért Istenünk – az Ő szeretetében – beszélgetni kíván
velünk, és hív bennünket belső szobánkba a Vele való közösségre. Ehhez
nyújt eligazítást ez a könyv. A benne található imádságok is segítségére
lehetnek lelki életünknek.
(34) HARMATCSEPPEK I. (3x16 + 1x12 oldalas könyv)
4 db, színes fotókkal illusztrált füzetből álló sorozat: 1. Reggelre öröm; 2.
Bizony boldogok azok; 3. Bízni a lehetetlenség ellenére és 4. Van remény!
Címmel. Csak sorozatban kaphatók.
(35) ÉLETNEK ILLATA (64 oldal)
Uránia nővér élete egy gyémántcsiszoló műhelyben tett látogatásra emlékeztethet bennünket. A drágakövet nagyon sok csiszolásnak vetik alá,
mielőtt ragyogó ékkő lesz belőle. Uránia nővér szenvedésére is így tekinthetünk: és a végeredmény számít.
(36) PATHMOS – OTT MEGNYÍLT AZ ÉG (120 oldal)
A Jelenések könyvének magyarázatában a Szerző, Isten Lelkétől vezettetve, figyelmünket az eljövendő eseményekre irányítja, amelyek már most

(38) JÉZUS A GENEZÁRETI TÓNÁL (48 oldal)
Jézus három és fél évtizedes földi szolgálata során legtöbb időt a
Genezáreti tó vidékén töltött. Milyen nagy dolog lehetett Jézust hallgatni a
„boldogmondások” hegyén, látni, ahogy a kánai menyegzőn a vizet borrá
változtatja, vagy ahogy feltámasztja a naini ifjút. Ahogy lecsendesíti a háborgó tengert, vagy halak sokaságával tölti meg a tanítványok hálóját.
Ahogyan betegek, vakok, bénák sokasága nyeri vissza egészségét, vagy
démoni megszállottságból nyernek emberek szabadulást. De vajon menynyire változtatta meg az ott lakók életét mindaz, amit láttak és hallottak?
Jézus hatalmas tettei és isteni erőt sugárzó szavai elhatoltak-e átformáló
módon az emberek szívébe?
Ez a könyv bennünket is kérdések elé állít, és ezzel segítő kezet nyújt Jézus megváltó tettének elfogadásához, igazi megtéréshez.
(39) AZ IRGALMAS ISTEN SEGÍTSÉGET, ÖRÖMET ÉS GYŐZELMET
AD (32 oldal)
Ez a szép kiállítású könyvecske a szerzőnek négy kisebb írását tartalmazza:
1. Az irgalmas Isten jön, bármily nagy is a sötétség. Életünk nehézségei,
szenvedései, válaszútjai, jövőtől való félelmei között ki az, aki egyedül
hozhat vigasztalást és útmutatást bizonytalankodó szívünknek, mint a
mi irgalmas Atyánk?
2. Feszültségek az emberi kapcsolatokban. Melyikünknek nincsenek olykor elhordozhatatlannak tűnő terhei emberekkel való kapcsolatainkban? Mi a megoldás? Isten segítségül siet, ha kész a szívünk a megbékélésre.

3. Örvendj Jézus királyi ajánlatának! Jézus az öröm teljességét kínálja az
Övéinek, de ezért árat kell fizetni; erről szól ez a néhány oldalas írás.
4. Jézus él. Jézus győztes hősként támadott fel, ez nagy biztatás Övéi
számára a győzelmes élethez.
(40) VÁNDORUTAM – KIVEL JÁROM? (32 oldal)
Válogatás a szerző írásaiból. A Hegyi Beszédben Jézus parancsolatai
Isten Országa felé mutatják az utat. Földi zarándokutunkon azok irányjelző
oszlopok, melyekre jó odafigyelni.
(41) MÉLTÓ Ő AZ IMÁDATRA (64 oldal)
Az embervilág visszavonhatatlanul sodródik Isten ítéletének napja felé.
Egyre sötétedő korunkban Isten az ő igazi imádóira vár, akik alázatban és
bűnbánatban imádják a világ Teremtőjét és Megváltóját – kitolva ítélete
órájának eljövetelét. Az Isten imádása messze űzi a sötétség erőit, és a
Menny előízét hozza le a Földre számunkra.
Ez a színes, művészi képekkel illusztrált könyvecske erre a dicsőséges
szolgálatra kívánja hangolni a szívünket.
(42) CSODÁLATOS MEGHÍVÁS (64 oldal)
A. Jézust szeretni – Jézus, aki mindent, a legdrágábbat, az életét is
odaadta
irántunk
való
szeretetből,
vágyva
vágyik
a
mi
viszontszeretetünkre. Ez a kis füzet segítséget nyújt abban, hogy mit jelent – a megváltásért hálából – Jézust szeretni.
B. Őt szolgálni – Jézus, mielőtt elkezdte volna földi szolgálatát, megkísértetett a pusztában. Csak miután ezekből a próbákból győztesen kikerült, nyerte meg a szolgálatához szükséges erőt és áldást. Vajon mi jellemzi az Úr áldott szolgáját munkatársát ma? Mit jelent ma Jézust szolgálni? Ezekre a kérdésekre kapunk választ ebből a kis könyvecskéből.
(43) MIÉRT FÉLNE SZÍVEM – ÉL AZ ÉN URAM (64 oldal)
Bármilyen félelem csak akkor tud eluralkodni rajtunk, ha Jézus Krisztust
kizárjuk gondolkozásunkból és hitünkből. Viszont ha minden félelemmel
fenyegető helyzetben Jézussal számolunk, egyszerre csak eltűnik a kiúttalanság, mely megriadt képzeletünk szerint szörnyűségeket rejt – mert Ő
ott van. Ahogyan rémült tanítványaihoz, úgy lép az Úr hozzánk: „Békesség
nektek!“ (János 20:21) E királyi szóval békesség árad szívünkbe, és felüdít
bennünket. Arról van szó tehát, hogy félelmünkkel jöjjünk Hozzá, és szilárd hittel újra és újra hívjuk segítségül az Ő Nevét: Jézus Krisztus elűzi
félelmemet! Erre buzdít ez a szép kiállítású – színes képekkel illusztrált –
könyv.

(44) KIÁLTÁS AZ ÉJSZAKÁBAN (64 oldal)
Olyan sok jel utal arra, hogy az éjfél – a Mennyei Vőlegény érkezése egyre közelebb van. De vajon Menyasszonya készen van-e, hogy belépjen a
menyegzőbe, és Vőlegényét színről színre láthassa?
Ez a színes képekkel illusztrált könyvecske segítségül van abban, hogy
lámpásunkból az olaj ki ne fogyjon – és így mi is ott lehessünk ezen a
csodálatos Mennyei Ünnepen.
(45) NE CSÜGGEDJ, LELKEM! (80 oldal)
Talán ezt kérdezed: „Hol van most az én Istenem? Nem találom Őt életem
útján, cselekedeteit nem értem.” De vajon nem éppen most van közel hozzád, amikor olyan távolinak érzed?
Ez a könyvecske segítségül lehet, hogy éppen ezekben a nehéz időkben
ismerd fel mindenek fölött győzelmes szeretetét.
(46) ISTEN SZENT MARADÉKA (32 oldal)
A Szentírás Istenről nem csupán mint Teremtőről, hanem mint beteljesítőről is bizonyságot tesz. Isten számunkra is a tökéletességet jelölte ki célul,
ezért járta végig Jézus a szenvedés, a halál és feltámadás útját. A szent
maradék három legfontosabb ismertető jeléről olvashatunk ebben a
könyvben.
(47) „ÚJ KORSZAK” /NEW AGE/ - A BIBLIA SZEMSZÖGÉBŐL (38 oldal)
„A New Age ideológia tanítványa voltam, és ezoterikus szektákba jártam.
Ami ebben a könyvecskében le van írva, minden ismerős volt nekemY Az
okkulttal való korábbi közvetlen kapcsolatom okán is tanúságot tudok tenni
róla, hogy csak egyedül Jézus Krisztus az Igazság”.
(48) AHOL A LÉLEK SZELE FÚK a Szentlélek munkálkodása régen
és ma. (110 oldal).
Isten ereje – mint az első gyülekezetek idején - ma is érvényes, és ma is
tevékeny azok vezetésére és késztetésére, akik teljesen Neki adták az
életüket; ez M. Basiela Schlink könyve számunkra kihívást is jelentő üzenetének magja. "Ezt a könyvet nem csupán egyszer, de sokszor, sokszor
el kell olvasni!" (Christian Herald)
(49) EGY GYERMEK SZÜLETÉK NÉKÜNK (64 oldal)
„Életemnek azon időszakában, amikor Isten hosszú hónapokra belső viszszavonultságra, egyedül Előtte való állásra hívott, a hetek hosszúak és
sötétek voltak. De, alkalmanként, Isten, az Ő kegyelméből, világosságot

gyújtott. Karácsony áldott titka – az, hogy az Isten emberré lett – új formában bomlott ki előttem. Egyszer csak mélyebben, bensőségesebben nyílt
ki előttem annak titka, micsoda nagy ajándék is számunkra, hogy Ő kicsiny Gyermekként, a legsötétebb éjszakában, a legnagyobb szegénységben érkezett közénk.” (M. Basilea Schlink)
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(
) SZENT FERENC VILÁGA- ÜZENET A MA EMBERÉNEK
(64 oldal)
Ez a könyvecske az azokért a gazdag áldásokért való hálából születtek,
melyeket az Assisi Szent Ferenc életpéldájával és lelkiségével való bensőséges találkozásom nyújtott a számomra. Személyiségében, lényében
és egész életében félreérthetetlenül megtestesült az evangélium igazsága.
Gyermeki egyszerűségével, amelynek az Isten iránti bizalom, az alázat és
a kicsinység a sajátja, győzedelmeskedett a büszke és a fennhéjázó felett,
erőt vett az Egyház és az állam előkelőségein, jótékony hatást gyakorolt
az Egyházra és a világra is, és belső megújulást hozott.
(51) AHOGY SENKI MÁS NEM SZERET (136 oldal)
Azok az Olvasók, akik szeretnék mélyebben megismerni Isten szívét,
olyan kincsre fognak bukkanni ebben a könyvben, amelyek segítségükre
lesznek Isten szeretetének megismerésében ott is, ahol az általában rejtve
marad előttünk.

hez, aki a szeretetünk után vágyódik. Ő „Illés-lelkekre” vár ma, akik a szeretetnek ezt a tüzét hordják magukban, és azon munkálkodnak, hogy mások is Isten nagyobb dicsőségét keressék, hogy Őt, akit annyian semmibe
vesznek, mindenek felett szeressék.
(55) A SINAI ÜZENETE MA
Három és fél évezred telt el azóta, hogy Isten, az Úr a Sinai hegyen kijelentette Önmagát az Ő népének. A hegyóriások hatalmas világában Isten
megnyilatkozásának csodája Basilea Anya számára újra megelevenedett.
Korunk hitehagyása ellenére, Isten parancsolatai szentek, és ma is érvényesek! Napjainkban, amikor az Ő parancsai gyakran elhomályosultak
vagy figyelmen kívül helyeződtek, egy ilyen tanúságtétel égető aktualitással bír.
(0) ISTEN HŰSÉGE 50 ÉVEN ÁT (az eredeti, színes, nagy formátumú
jubileumi könyv, német vagy angol nyelven + magyar fordítás füzetben
(148 oldal)
Szóban és képekben elmondott bizonyságtétel arról, hogy az 50 év során
milyen gazdagon megajándékozta a Nővérközösséget Mennyei Atyánk,
Aki az irgalom, a jóság, a szeretet, a kegyelem, a türelem, a vigasztalás,
és a hűség drága Édesatyja – ahogy azt a Nővériség központjában található „Atya jóságának kút”-jának szalag mozaik felírásai is hirdetik.

(52) SZERETETÉTŐL LEGYŐZETVE (40 oldal)
Ahol a mi szeretetünk véget ér, Isten szeretete ott kezdődik. Az Ő Szentlelke gyümölcseként akkor ragyoghat át az életünkön. amikor már minden
bizodalmunkat elveszítjük önmagunkban, és hitben megragadjuk az Ő
mindenre elégséges váltságát, kegyelmét.
(53) AZ ANGYALOK ÉS DÉMONOK LÁTHATATLAN VILÁGA (136 oldal)
Ezen a világon mindenfelé veszélyek leselkednek ránk. Hogyan tudunk
szembenézni velük? Mint a Bibliai időkben is, Isten angyalokat küld, hogy
a mind a fizikai, mind a lelki oldalról jelentkező veszélyek idején vezéreljék
gyermekeit. A levegőbeli hatalmasságokkal vívott harcainkban – akik az
erőszak, a megtévesztés és az erkölcstelenség szennyét árasztják – nem
vagyunk egyedül.
(54) A KÁRMEL HEGYE ÉS ILLÉS PRÓFÉTA
Isten a bálványainktól való határozott elfordulást, és határozott odafordulást határozott elfordulást vár egyedül Őhozzá, mint szerető és féltő Isten-

A szürke tónussal jelzett piros betűs könyvek 2013. áprilisában sajnos nem kaphatók!

