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Kézműves ötletek Bibliai történetekhez – Kálvin 

Kiadó  
A legismertebb bibliai történetekhez egyszerűen 

megvalósítható ötletek sorát találjuk a szép 
kivitelezésű füzetben. Amíg gyermekeinkkel 
elkészítjük Nóé szivárványát, József csodaszép ruháját, 
a filiszteus Góliát sisakját, vagy Jézus tanítványainak 
halászhajóját, igazi élménnyé válhat a közös munka és 
a történet is. 

 
 
 
 

 
A Harmat Kiadó két 

látványos foglalkoztató 
füzetében lévő sokféle 
feladat is bibliai 
történetekre épül. A 
gyerekek önállóan is 
dolgozhatnak bennük. 

A BIBLIAI 
foglakoztatót 1–2., a 
Leszel Jézus barátja? címűt 
2–4. osztályosoknak 
javaslom. 
           
 

 
 

 
 

Az Evangéliumi Kiadó könyvei:  
A dzsungeldoktor Paul White két újabb könyve Találkozás a 
mongúzzal – A dühös orrszarvú, valamint Kötélhúzás – 
Történetek a vízilóról címmel. 

Ezekben a történetekben is a buyufa alatt gyűlnek Daudi 
köré esténként a beteg gyerekek, hogy meghallgassák 
tanulságos történeteit.  

Beleláthatunk kicsit abba, hogy milyen lehetett a légkör 
annak idején a tanganyikai missziós kórházban, ahol az író 
orvos-misszionáriusként dolgozott 1938 és 1941 között. 



Nemcsak a betegek testének meggyógyítását tartotta 
fontosnak, hanem azt is, hogy megismerjék a Biblia tanításait, 
és elfogadják Megváltójuknak az Úr Jézust. 

Mind a négy elbeszélés-sorozat nagyon kedves, szívet 
melengető állatmeséket tartalmaz.  A buyufa alatt című 
könyvből már ismerősek a szereplők: Twiga, a zsiráf, Nyembó, 
az elefánt, Faru, a rinocérosz és társaik. A dzsungelben is létezik 
a keskeny és a széles út; az állatok a saját kárukon tanulják meg, 
melyiken érdemes járniuk. Amíg A buyufa alatt című könyv 
történetei sokszor tragikus végkifejletűek, ezek az elbeszélések 
mind a kedves szereplők javára és az ellenszenves állatok 
felsülésével végződnek. Olyan is van, amelyik megváltozik: 
morcos, haragos állatból szelíd és segítőkész lesz az utolsó 
történetben. 

      
 
Paul White: A dzsungeldoktor ellenségei  

White doktor könyveiből egy újabb értékes művet 
jelentetett meg a kiadó. Az ausztrál orvos-misszionárius, aki 
Tanganyikában élt és dolgozott 1938-tól 1941-ig, saját 
tapasztalatai alapján írta meg izgalmas műveit. 

Most Mubofu történetét ismerhetjük meg. Ő egy 14 év 
körüli vak fiú, aki a kanyarótól elveszítette látását, teljesen 
árva, és egy olyan faluban lakik, ahol a törzsfőnök és cimborái 
a saját varázslóik képességeiben bíznak. Ezért elutasítják Istent 
és ellenségesen fogadják a doktor és munkatársai minden 
kísérletét a betegek meggyógyítására.  

Amikor Mubofu átadja életét az Úr Jézusnak, 
reménytelen és sivár élete értelmet nyer, és lelkes segítője 
lesz a dzsungelkórház dolgozóinak. A kanyarójárványban megbetegedett sok-sok 
falujabeli gyermek életét menti meg a saját élete kockáztatásával. 
          Egy komoly, időnként félelmetes küzdelem tanúi vagyunk: a doktor és csapata az 
Úrban bízva felveszi a harcot a sötétség erőivel és az afrikai falu démoni 
megszállottságban, gonoszságban élő lakóival. Nagyobb gyermekeknek, 5. osztálytól 
ajánlom a könyv olvasását. 

 
 

  Erich Schmidt-Schell: Keressük meg Bettyt!  
A kiadó új könyvének főszereplője egy 12 év körüli leányka, 

Ariane, akinek helyén van az esze és a szíve is. Már átadta életét az 
Úrnak. Igyekszik gyermektársai felé is híven szolgálni és segíteni 
nekik, hogy ők is az Úr Jézushoz találjanak. Betty egy szomorú és 
különc árva kislány a faluból. Fontos szereplő még Ariane lova, 
Hófehérke és az iskolatársak.  

 



Bettina Kettschau: Niagara – a merénylet  
Az írónő könyvei közül a Kaland a Coats szigeten és Az amerikai 

katona kincse előzményei ennek a regénynek. A három jó barát, 
Sammy, Sarah és Matiuse most elhagyja otthonát, Coral Harbourt, 
mely egy pici, havas település Észak-Kanadában. Torontóban töltenek 
pár hetet cserediákként. Sammy ott élő nagyszülei örömmel látják 
vendégül a fiatalokat. 

A torontói középiskolában új barátokat szereznek és élményteli 
kirándulásokon vesznek részt a Niagara-vízesésnél és Manitoulin 
szigetén.  
A kaland sem marad el, mert rájönnek, hogy valaki a vízesés 
felrobbantására készül. Megindul a küzdelem, hogy a merénylőt még 
időben leleplezzék. 
Az izgalmas, eseménydús napok közepette keresik a csendes 

perceket, az Isten jelenlétében töltött időt. Hitük elmélyül és alkalmuk nyílik arra is, hogy új 
barátaiknak bizonyságot tegyenek az Úr Jézusról. 
 
. 

Heidi Ulrich: Tommy Joe – Szürke Sólyom testvére 1. rész   
 
Az írónő eddigi könyvei is a kedvenceim voltak (A 

cowboykalapos fiú, Öreg Jim titka, Nyomok az 
ezüstös nyírfák völgyében), de ez talán a legjobban 
sikerült írása. Egy vastag, érdekfeszítő (letehetetlen) 
keresztyén regény! Az egyetlen „hibája”, hogy a 
következő rész még nem kapható. 

A főszereplő ismét árva fiú. Tommy Joe-t 
csecsemőkorában egy indián asszony hozza sietősen az 
észak-kanadai kis faluba, mindössze a nevét lehet tudni 
egy kis babakabát gallérjának a hímzéséből. 

„Nem az a fontos, hogy mi a neved – suttogta 
Betsy mama a gyermeknek –, hanem az a fontos, hogy 
egykor majd örömét lelje benned Isten. És mától ezért 
fogok imádkozni. Isten hozott Beaver Lake-be, kis 
Tommy Joe!”  

Az idős asszony tanítója is Tommynak és a néhány 
kisgyermeknek a faluban. Prémvadászok és indiánok között növekedik a fiú, jól kiismeri 
magát a vadonban. De egy napon, Betsy mama kívánságára búcsút vesz szeretett 
otthonától, jó barátjától, a törzsfőnök fiától, Szürke Sólyomtól és szánhúzó kutyájától, 
Lady Blue-tól is. Messze, Calgaryban, egy bentlakásos iskolában kell ezután élnie, és meg 
kell szoknia iskolatársait meg a városi élet furcsaságait.  

Az iskola igazgatója és felesége szeretettel segítik Tommy Joe-t a beilleszkedésben 
és abban, hogy megőrizhesse Jézus Krisztusba vetett hitét. 

Tommy sok újat tanul, és ő is jó hatással van gyermekekre, felnőttekre egyaránt. 
Mindeközben folyton ott motoszkál benne a vágy, hogy családja nyomára leljen. 

 
 



 
Ficsorné Kapus Mónika: A kis ablakok mögött – áhítatos könyv gyermekeknek 

(’4H’ Magyar Misszió és Örömhír Alapítvány 
kiadása) Megrendelhető: Örömhír Alapítvány, 6077 
Orgovány, Vörösmarty u. 14. 

email: karitativ@oromhiralapitvany.hu 
 

Nagyon érdekes és olvasmányos könyv. Minden 
nap története egyedi írás igeverssel – sokszor akár 
többel is –, tanulsággal, de közben össze is függ az 
egész, mert megismerjük egy ötgyermekes hívő család 
és barátaik életét és szokásait. Sok-sok apró 
történetből kirajzolódik: lehet az Urat követve élni, ez 
nem képtelenség, sőt nagy boldogság a család minden 
tagjának. De nem egy tökéletes famíliát ismerünk meg; 
őszinte vallomások szólnak a hibákról, bűnökről is, és az 
ezekből fakadó felismerésekről, hitbeli előrelépésekről. 

 Bibliai történeteket és sok hasznos, az általános 
műveltséghez tartozó tényanyagot is kapunk az 
írásokba szőve. Napról napra haladunk a naptár szerint, 

figyelembe véve az évszakokat, magyar és keresztyén ünnepeinket és a tanév rendjét. 
 Nagyon kedvesen és közvetlen hangnemben, de határozottan végig evangélizál, 

Jézus Krisztushoz szeretné terelni az ifjú olvasókat. Ugyanakkor a már hitben élő 
gyermekeknek is megerősítőek ezek az írások a tanácsokkal, felszólításokkal.  

 Kiváló segítség a csendes időre már egy kisiskolásnak is, aki szeret olvasni. Felső 
tagozatosoknak egyértelműen jó ajándék, és közös családi elcsendesedésre, együtt 
gondolkodásra is nagyon alkalmas.  

Tamás Szilvia 
 
 

 


