Könyvajánló
Louie Giglio: Milyen hatalmas a mi Istenünk!
Kisgyermekes családapaként mindig keresem feleségemmel azokat a gyermekkönyveket,
melyekből lefekvés előtt mesélhetünk nekik. Van már gyermekbibliánk, több is, szeretik is a kicsik,
de most egy olyan kiadvány akadt a kezünkbe, amilyennel eddig még nem találkoztunk.
Louie Giglio amerikai lelkipásztor gyermeknyelven ír a teremtett világ szépségeiről és csodáiról.
Ez a könyv az Encián kiadó által megjelentetett Leírhatatlan című könyv folytatása.
A Milyen hatalmas a mi Istenünk! száz, egyenként kétoldalas, áhítatszerű írást tartalmaz,
melyekből megtudhatják a gyerekek, hogy például a Földet milyen gondosan alkotta a Teremtő.
Nincs sem túl közel, sem túl távol a Naptól. Olvashatunk a Goldilocks-faktorról (erről eddig még én
sem hallottam), amely alapján annak esélye, hogy még egy olyan bolygót találunk az
univerzumban, mint a mienk, 1 a 700 trillióhoz (!).
Persze nem kell a gyermekeknek tudományos alapvégzettséggel rendelkezniük, hogy megértsék
az olvasottakat. Mindenképp gondolkodásra készteti őket, és arra is rámutat, hogy nem áll
ellentétben a tudomány és a hit világa. A biológia, a csillagászat, a fizika felismerései, eredményei
még nagyobb csodálkozásra késztetik az embert, és rádöbbentik arra, hogy a Teremtő mindenütt
otthagyta a keze nyomát alkotásaiban.
A könyv nemcsak a gyermekeknek jelent érdekfeszítő olvasmányt, hanem a szülőknek is.
Nekem, rendszeres igehirdetőnek is sok illusztrációs ötletet ad egy-egy tanításhoz. A könyvben
olvastam például arról, hogy percenként nagyjából 30-40 ezer hámsejtet vesztünk és ugyanennyit
termelünk. Évente 3,5 kg bőrt cserél le a testünk. Az elhalt sejtjeinkből pedig por lesz, amelyet ott
hagyunk mindenütt, amerre csak járunk.
„Nem a bőröd az egyetlen rajtad, amit Isten megújít. Amikor az ő követése mellett döntesz,
akkor elkezdi megújítani a szíved, az elméd és a lelked is” – vonja le a tanulságot a szerző (67. o.).
A könyv nemcsak érdekes, hanem szép is. Jó kézbe venni a kemény kötésű kiadványt. Nicola
Anderson grafikusművész illusztrációi pedig nagyon kedvesek.
Ajánlom tehát gyermekes családoknak és a tudomány iránt érdeklődőknek egyaránt ezt a szép
kiadványt az Encián kiadótól!
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