
KÖNYVTÁR
gyülekezetünk által ajánlott könyvek különböző témákban

SAROKKŐ



jelmagyarázat

Alap könyvnek tartjuk a témában, 

ha még nem olvastad, érdemes ezzel kezdened

nőknek

férfiaknak



DOGMATIKA

mi történt a

kegyelem

evangéliumával?
james montgomery  

boice

keresztény  

dogmatika
louis berkhof

tanítás a 

keresztény  életre

sinclair b .  ferguson

az  evangélizáció 

és isten 

szuverenitása
j .  i .  packer

kereszténység és 

l iberalizmus  
john gresham machen



HITVALLÁS

westminsteri  kis-  

és nagykáté

jézus erőterében

roy  hession

180  nap alatt 

a bil ián át
phil ip  yancey  -  

t im stafford

ÁHITAT

egy  az  úr ,   

egy  a  hit
john stott



APOLOGETIKA
kezdetben

henri  blocher

ő létez ik  és nem 

hallgat
francis a .  schaeffer

hinni  jézusban

john stott

vacsora egy  

tökéletes 

idegennel
david gregory

KERESŐKNEK

hit és kételkedés

timothy  keller

aki  van

francis a .  schaeffer



KERESZTÉNY ÉLET

meghökkentő 

kegyelem
phil ip  yancey

az  evangélium 

keresztények 

számára 
milton vincent

igaz  lelkiség

francis a .  schaeffer

a harc

john white

kegyelem -  isten 

szeretetéből élni
jerry  bridges

a tékozló isten

timothy  keller



HÁZASSÁG

béküljünk ki !   

. . .  de hogyan?
Fűtő Róbert

a szexualitás 

ajándéka
Clifford és joyce 

 penner

EGYEDÜLÁLLÓK 

páratlan  

helyzet
gini  andrews

búcsú a 

randevúktól
joshua harris

A  házasságról  

timothy  és kathy

keller



MUNKA

az  elhívás

os guinnes

 hála istennek ,

hétfő van !
mark greene

MŰVÉSZET 

GYERMEKNEVELÉS

a  gyereksz ív  

pásztorolása
tedd tripp

homokfirkák

michael card



GYÜLEKEZET

az  élő gyülekezet

john stott

isten imádása

john m .  frame

kinek a döntése?

jerram barrs

légy  bátor és 

vezess !
bill hybels

közösségben

dietrich bonhoeffer



LELKIGONDOZÁS

gyógy ító sebeink

david seamands

istennel a 

szenvedés 

kohójában
timothy  keller

kiégett hívő élet

malcolm smith

hullámvölgyben

dr .  martyn lloyd-jones

bálványaink

timothy  keller



KERESZTÉNYSÉG 
ÉS KULTÚRA

krisztus és 

kultúra
h .  r ichard niebuhr

kálvinizmus és 

modernitás
abraham kuyper

krisztus-  

központú 

igemagyarázat
dr .  bryan chapell

mindenkinek 

mindenné
Sherwood G .

Lingenfelter –   

Marvin K .  Mayers  

igehirdetés igei  

módon
haddon w.  robinsonp

BIBLIA TANÍTÁS



ÉLETRAJZ

beszédek a 

magánzárkában
richard wurmbrand

a megújulás 

teológiája
j .  i .  packer

boldog rabságom

sz ilágy i  sándor

szerelme 

szorongat
visky  ferenc

KERESZTÉNY TÖRTÉNET


