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Elek Lajos: Történetek és tanítások gyermekeknek
(Hallelúja Kiadó 4225 Debrecen, Függetlenség u. 99. Tel.: 36/52 538888 www.halleluja.com)
A kis könyv címe pontosan kifejezi tartalmát. Sok-sok történetet
olvashatunk e könyvben. A lelkésznagypapa saját életéből és mások
élettörténeteiből mond el eseteket, amelyek tanulságosak lehetnek az
ifjúság számára. Mindegyik történethez kapcsol bibliai igét, akár többet is.
Családoknak közös áhítathoz, beszélgetési alapnak nagyon
alkalmasak ezek a történetek.

B. Tóth Klára – Borda Mátyás:
Báránytáltól a mézlabdáig Kreatív bibliai játékok 1.
Kavicsszínháztól a bibliai terepasztalig Kreatív bibliai játékok 2.
(Parakletos Könyvesház 6100 Kiskunfélegyháza, Pacsirta u. 10. tel.: 06 /76 463-106
www.parakletos.hu )
„Mindent a szemnek, mindent a kéznek” – ezzel a címmel szólítja meg az olvasót mindkét
füzet bevezetőjében a festő-restaurátor szerzőnő.
Az első füzetben 9 ötletet ad közre szemléletes fotókkal és
rajzokkal, a készítés menetéről pontokba szedett, jól érthető leírással.
Hogyan, miből lehet a „semmiből valamit” (kavicsból, faágból,
gipszből, só-liszt gyurmából, újságpapírból,…) létrehozni, és közben a
bibliai történeteket is megismerni, közösséget megélni a családdal vagy
hittanórán, gyülekezeti táborban.
A második füzet arra ad mintákat,
milyen technikákkal készíthetünk figurákat
bibliai
jelenetek
eljátszására
(pl.
kavicsokból, gallyakból, termésekből, üres
üvegekből…), hogyan használható egy
„régésztálca” vagy egy bibliai terepasztal a
biblia történetek elmondásához.
A gyerekeket és felnőttek egyaránt bátorítja, találékonyságra és
alkotásra buzdítja, a történeti, régészeti és bibliai háttér információkkal
ismereteinket gyarapítja a két gyűjtemény. Kis költséggel, sok ötlettel,
szorgalmas munkával kivitelezhetőek a bemutatott példák.

Szintén a Parakletos Könyvesház könyvei:
Sztanevné Rácz Katalin – Álmosd Phaedra – Miklya Zsolt: Sok nép atyja leszel
Gurigami Biblia 1.
A kis könyvből Ábrahám történeteit mondhatjuk el kicsi
gyerekeinknek Miklya Zsolt szövegével Mózes első könyve nyomán.
Gyönyörűséges fotókon szinte életre kelnek a gurigami technikával
készült figurák: Ábrahám, Sára, az állataik, a három vendég és a várva
várt kisbaba.
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Gurigami munkafüzet 1.
A munkafüzetből a nagyobb gyerekek önállóan is elkészíthetik a
szereplőket, a kicsik inkább csak figyeljenek, és kis részfeladatokban
ügyesedjenek. Sztanevné Rácz Katalin érthető leírásait és magyarázó rajzait
követve a családok több alkotó délelőttöt vagy délutánt is kellemesen
eltölthetnek együtt.

Sztanevné Rácz Katalin – Álmosd Phaedra – Miklya Zsolt: Gurigami Biblia 2.
A gurigami Biblia első része Ábrahám és Sára életét mutatta be.
Ebben a kis füzetben a folytatás, Izsák és Jákób történetei vannak. A
gurigami technika papírcsíkokat kelt életre, egy egész papírvilág
elevenedik meg a képeken, felidézve a bibliai alakokat, környezetet.
Ehhez a füzethez is jól használható a Guribari, papírpásztor című
gurigami munkafüzet. A gurigami technika nem túl drága és bonyolult,
jó szívvel ajánlható családi körbe, táborba, hittanórára egyaránt.
A figurák elkészítéséhez való papírok egységcsomagban is
megvásárolhatók.

Josh McDowell – Kevin Johnson: Kérdezz bátran
Istenről, hitről, vallásról
Gyermekeknek (a 7–11 éves korosztálynak) készült ez a 77 kérdést
feltevő írás. Alapvető hitbelieket kérdez, pl. a bűnről, Jézusról, az
imádságról, a Szentlélekről, de ilyeneket is: Megmondja nekem Isten, mi fog
történni a jövőben? Miért olyan hosszúak az istentiszteletek? Milyen leszek a
mennyben? Isten megbüntet minket, ha valami rosszat teszünk?

Miklya Luzsányi Mónika: HÉT TENGEREN ÁT
Molnár Mária a pápuák szigetein (Harmat Kiadó 1114 Bp.
Bukarest u. 3. tel.: 06 1 466 – 9896 www.harmat.hu)
Végre megjelent egy életrajz Molnár Máriáról! Méghozzá kifejezetten
gyerekeknek.
Rövid, olvasmányos, misszionáriusnőnk életének minden fontos
eseménye benne van. Életszerű a könyv, mert klubfoglalkozásokon beszélgetve
mondja el egy gyerekcsoportnak a lelkész Ábi bácsi az eseményeket. A
gyerekeket különösen foglalkoztató kérdéseket is megismerhetjük.

Johanna Spyri: Artúr különös vakációja (szintén Harmat Kiadó)
Az írónő a Heidi című regényével világhírű lett. Hasonlóan szép, érzelmes
ez a történet is.
Artúr hirtelen teljes árvaságra jut, szeretett otthonából, és szülőföldjéről is
távoznia kell. Gyámja hallani sem akar dédelgetett álmáról, hogy majd
édesapjához hasonlóan ő is lelkész legyen. A nagy szomorúság és
megpróbáltatások után barátságok és egy csodálatos nyaralás vár a tizenhárom
éves fiúra. Hite átsegíti a nehézségeken, nyugodt, segítőkész természete pedig
mások életére is jó hatással van.

Az Evangéliumi Kiadó (1066 Bp. Ó u. 16. tel.: 06 1 311-5860
www.evandgeliumikiado.hu) gyermekeknek készült áhítatos kiadványai:
Jézus Krisztus megtalált!
Egyszerű és igaz üzenet gyermekeknek
A kis füzetben sok rövid evangéliumi történet, rajzos feladat és rejtvény
található.

Útmutató gyermekeknek
Inkább könyvecske mint könyv. Elgondolkoztató
történeteket, érdekes feladatokat, tréfás írásokat és szép énekeket találunk benne
Gaál Éva kedves és kifejező rajzaival illusztrálva.

Lámpás az úton
Ez már igazi áhítatos könyv alsó tagozatos lányoknak és fiúknak.
Minden oldalán megad egy elolvasandó igeszakaszt (több héten át is
folyamatosan ugyanabból a bibliai részből), egy igeverset és hozzá
érdekes magyarázatot. Hetenként egyet megtanulni ajánl, és ezt még
hat napon át a lap alján újra olvashatjuk. Ezek közül tíz szép igeverset
Aranymondás néven jelöl.

Bettina Kettschau: Kaland a Coats szigeten
(szintén az Evangéliumi Kiadótól)
Mindössze 84 oldalas, nagyon olvasmányos, érdekes, sőt izgalmas
történet. Az evangéliumot is megismerhetjük belőle.
Öt felnőtt és két iskolás fiú egy hetes kutatásra és halászatra indul kis
városukból a Coats szigetre.
Az északi sarkkörtől kicsit délebbre,
Kanadában, a Hudson öbölben járunk, ahol csak a rövid sarki nyár idején
jégmentes a tenger. Még szeptembert írnak, az időjárás mégis váratlanul
télire fordul, az öreg hajó pedig a jégtáblák foglya lesz.
Az egyik fiút ráadásul baleset éri, amikor tanárukkal a lumma telepen vizsgálódnak. Tudnake segítséget hozni a szárazföldről és hogyan?

Tamás Szilvia

