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Paul White: Műtétek a dzsungelben
A szerző, aki maga a dzsungeldoktor, ebben a magyarul
nemrégen megjelent könyvében is betegei (főleg gyermekek)
gyógyítása közben átélt tapasztalatairól ír. Kezdetleges körülmények
között, nagy szakértelemmel, sok találékonysággal és szeretettel
gyógyít. Közben minden alkalmat megragad, hogy a Biblia
örömüzenetét megismertesse pácienseivel, és azok boldogan, testükben
és lelkükben is megújulva mehessenek haza. Izgalmas, megható
történetekből álló, szép írás.

Gudrun Wagner: István, tarts ki!
Hatodik osztályos fiúk barátságának alakulását követhetjük
nyomon a kisregényben. Főhősünk, István előző nyáron, az ifjúsági
táborban átadta életét az Úr Jézusnak, de amikor új fiú érkezik az
osztályba, akit gúnyolnak a többiek, ő nem áll melléje. Azzal
szembesül, hogy sem csendességet tartani, sem hitéről bizonyságot
tenni nincs elegendő ereje. Furdalja a lelkiismeret, és az ifiórán úgy
érzi, mintha vezetőjük egyenesen hozzá beszélne.
Mialatt az érdekes történetet olvassuk, megismerjük István
kistestvéreit, hívő szüleit, valamint két osztálytársának életét is.
Kunyhóépítés és egy mopedes tolvaj üldözése közben válnak a fiúk
igaz barátokká és az Úr Jézus követőivé.
Werner Gitt – Karl-Heinz Vanheiden: Ha az állatok beszélni
tudnának
Különleges kis könyv született a tudós keresztyén szerzőktől. Az
állatvilág milliónyi fajából néhányat megszólaltatnak, így pl. a szitakötő
vagy a kacsacsőrű emlős beszélget az olvasóval. Az állatok tudományos
tényeket közvetlenül, érthetően és szemléletesen mondanak el
magukról. Kérdéseket vetnek fel, melyekre választ is adnak. Eközben a
Teremtőt, az Ő ötleteinek gazdagságát és gondoskodását dicsérik.
Mindenkihez szólnak az írások: felnőttekhez és fiatalokhoz,
szakemberekhez és nem hozzáértőkhöz, hívőkhöz és Istenben
kételkedőkhöz. Azoknak, akik keresik az Istenhez vezető utat, segítséget
ad ahhoz, hogy a Teremtőt személyesen megismerhessék.

Füller Tímea–Boda Zsuzsa:
Gyermekvár 1.
Boda Zsuzsa: Gyermekvár 2.
(Luther Kiadó – felújítás miatt
címük átmenetileg: 1081Bp., Kiss
József u. 2/A tel.: 06 1 4110358
www.lutherkiado.hu)
Mindkét kötetben három sorozat
szerepel. (Jóna, egy képzeletbeli, Jézus
korabeli kisfiú Jézus csodatételeit mondja
el kedves közvetlenséggel. Öt kirándulás
leírását olvashatjuk, melyek során bibliai
épületeket és városokat ismerhetünk meg. Egy mai kislány, Anita életét is nyomon követhetjük.
Albert és Pongrác lovaggal a bibliai történetekhez kapcsolódó 8 próbát tehetünk, majd József
élete elevenedik fel. Panni és Zsolti, nagypapájukkal együtt a dédnagypapa által készített, régi
hittanos füzetet tanulmányozzák nagy örömmel.)
A rövid írások után egy-egy érdekes, képes-szavas rejtvényt oldhat meg a kisgyermek. Ezek
megoldását pedig a könyv végén találja.

Miriam Feinberg Vamosh: Ételek a Biblia
korában (Open Art Invest Kiadó)
Nem szakácskönyvet ajánlok, hanem egy
nagyszerű, átfogó művet a Biblia korának növényeiről,
állatairól és étkezési szokásairól. A fejezetek végén
egy-egy étel leírását találjuk, az utolsó lapokon pedig
néhány, a Biblia által ihletett, könnyen elkészíthető
receptet olvashatunk.
Gyönyörű kiállítású könyv, sok-sok színes
fényképpel és ábrával. Tudományos ismeretanyagot tár
elénk, mégis könnyen olvasható, gyermekeknek is
élmény lehet a használata. Számos bibliai igeverset
tárgyal, melyek sokkal érthetőbbé válnak a korabeli
szokások megismerésével, magyarázatával. Rendkívül
érdekes és hasznos olvasmány.

Dr.Szalóczyné Móray Inke: Gyógyító szeretet
(Megvásárolható
a
Pasaréti
Református
Egyházközség
iratterjesztésében: 1026 Budapest, Torockó tér 1., valamint
megrendelhető a kiadónál: Ma-print Bt., 2030 Érd, Riminyáki út 54. Tel:
+36 70 6368124)
Gáspár nagypapa és Elza nagymama évről évre élmény dús
programmal várja az unokákat a Balaton-parti kicsi nyaralóban. A hajnali
pecázásokért, a kötélcsomózás, evezés, vitorlázás rejtelmeibe beavató
foglalkozásokért rajonganak a gyerekek. De egy váratlan esemény, mint
derült égből a villámcsapás, mindent megváltoztat. Áron, Gergő, Gazsó
és Mártonka felbolydult hétköznapjairól, a család lelki próbáiról és az Úr
megigazító kegyelméről szól ez a hiteles történet és arról, hogy a
szeretet mindent eltűr, mindent elfedez, mindent remél és gyógyít. A szeretet mindent legyőz!
Gaál Éva grafikusművész rajzaival gazdagon illusztrált könyvét a szerző kiskamasz kortól
mindenkinek ajánlja, különösen alkalmas családi együtt olvasásra.
Tamás Szilvia

