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Énekeljetek
az Úrnak!

Kálvin Téka

Köszöntés az Olvasónak!
„...hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a
Krisztus lakjék szívetekben a hit által...”
Ef 3,16–17
A Heidelbergi Káté ezt írja a Szentlélekről: „...Krisztusnak és Krisztus minden jótéteményeinek részesévé tesz...”
A hitvallás egyértelműsíti azt a bibliai
üzenetet és élettapasztalatunkat, hogy
nem működik a hit titkának megismerése automatizmusként.
A megismerés és megértés mellett
szükség van külön megnevezni azt a
folyamatot, amelyben beépül, belénk
épül mindaz, amit Krisztus értünk
tett, és azt a személyét a Szentháromság Istennek, aki mindezt megteszi. A
részünkké vált Krisztus-hit iránt nagy
(is lehetne) az érdeklődés ma, amikor
környezetünk árgus szemmel figyeli,
hogy mikor kaphat rajta, hol esik csorba keresztyén hitelességünkön. Illetve
ha csak befelé tekintünk, akkor is azt
mondhatjuk, hogy vágyjuk és elvárjuk
magunktól az integrált, kimunkált,
szívből jövő hitet. Ennek ellenkezője
minden leválás és eltávolodás, széttöredezés és leszakadás, történjen az a
magán- és egyházi élet, a hitelvek és az
életgyakorlat, a pozíció és a tartalom,
vagy a szerep és a személy kettőssége
mentén. A szétválás vagy dezintegráció minden jelét, és az afelé ható jelenségeket komolyan véve akár elégedetlenek is lehetnénk saját keresztyén
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teljesítményünkkel. Nem alábecsülendő az érzékenységünk; egyénként és
közösségként is jó, ha tudjuk, mi az,
ami nem vagy nem egészen vált még
részünkké a krisztusi üzenetből. Az
ige és a Káté hangvétele viszont egészen más irányba mutat. Nem felszólít, hogy tegyük a magunk részévé a
Krisztus-hitet, hanem emlékeztet arra,
hogy maga Isten Szentlelke tesz meg
mindent azért, hogy a krisztusi csodát
ne csak lássuk, hanem éljük is. A pünkösdöt ezért ne a magunk tökéletlenségének elkendőzése vagy az afölötti
siránkozás töltse ki, hanem – valóban
kilépve az önmagunk körül való forgásból – a Szentlélek ünneplése és az a
remény, hogy ha eddig már valamenynyire részünkké vált a Krisztus-hit, ez
a folyamat ezután is folytatódhat.
Nem véletlen, hogy éppen a pünkösdi számunkban van szó három
olyan témakörről, amely köthető a
Szentlélek személyéhez: a presbiterekről, mint akik által a Szentlélek építi
az egyházat (3. old.); az egyházi zene
ihletettsége és egyházzenészeinknek
a kiadványokban is megmutatkozó
kreativitása, hisszük, hogy szintén a
Szentháromság harmadik személyének jelenlétéből fakad (4. old.); és az
imádság, a láthatatlan szál, a legbensőségesebb beszélgetés pedig szintén
őáltala lehetséges (6–7. old.).
Áldott pünkösdöt, jó olvasást!
Mucsi Zsófia

Huszár Pál
A presbiteri tisztségről
124×183mm; 168 oldal; kartonált; 900 Ft
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Újdonságunk nem csak presbitereknek

Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház nem
lelkészi elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület
főgondnoka a presbiteri tisztségről közérthető formában
ír jelenlegi és leendő presbitereknek, azzal a céllal, hogy
segítsen visszaállítani ennek a tisztségnek a méltóságát, a
tekintélyét és a fontosságát.
Bízom abban, hogy ez a könyv eléri célját: rehabilitálja a presbiteri tisztséget
tisztséget, ugyanakkor
elindít egy eszmélődést, amely a presbiteri tiszt még biblikusabb és gyakorlatibb újragondoláshoz vezethet egy igen megváltozott világban. A gyakorlatban ugyanis számos olyan
kérdés előkerül, amelyről „nem illő” beszélni, de amely a lelkész és a presbitérium viszonyában, a lelkészi végzettségre vonatkozó „hivatalos szakértelem” elismertsége tekintetében, a paritás kérdése ügyében, az egyházvezetés, a végrehajtás problematikáját illetően
egyre erőteljesebben felmerül. Miközben vitathatatlan és sok évszázada megtapasztalt az
a tény, hogy a nem lelkészi tisztségviselőink hite, elhivatottsága, saját területük szakértelme nélkülözhetetlen az Isten országa építésében, ám hogyan tudnánk még jobban,
Istennek tetszőbben, saját határainkat is tiszteletben tartva „együtt buzogni”?
(Részlet Steinbach József püspök ajánlásából)
Papp Vilmos
Őrállók
Nevezetes presbiterek
A/5; 240 oldal; kartonált; 990 Ft
A könyv a magyar református egyház 71 emlékezetes presbiterének életét és szolgálatát mutatja be a reformáció korától a közelmúltig. Köztük van Ádám Jenő,
Apáczai Csere János, Arany János, Borkó Julianna, Gyökössy
Endre, Jókai Mór, Karácsony Sándor, Kazinczy Ferenc, Kocsi Csergő Bálint, Máté János, Szikszai Béni és Tüdős Klára is. Az élettörténeteket olvasva megerősödhetünk abban,
hogy mindenki a maga személyiségével és tehetségével építheti Isten országát. A 72. fejezet az egyháznak azokról az őrállóiról emlékezik meg, akik nem tettek szert nagy hírnévre,
mégis hűségesen szolgálták és szolgálják gyülekezetüket.
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Egyházzenei újdonságaink
Bessenyei Mihály
Cantate Domino! Kántori füzetek 1.
Intonációk a református énekeskönyv egyes
darabjaihoz
Fekvő A/4; irkafűzött; 56 oldal; 990 Ft
Ez a gyűjtemény az 1948-ban megjelent, református gyülekezeti használatra szánt énekeskönyv negyven darabjához tartalmaz orgonára, illetve harmóniumra írt intonációkat.
A Cantate Domino! több célt kíván szolgálni. Egyrészt a gyülekezeti ének bevezetésére szolgáló darabokat tartalmaz. Másrészt afféle „gradus ad parnassum”
lehet az alapszintű kántorképzésben. Harmadrészt, az alkalmazott technikák
tanulmányozásával és megértésével mintákat és ötleteket adhat gyakorló kántoroknak és egyházzenészeknek az intonációíráshoz. A gyűjtemény akkor éri el
igazán célját, ha sokakat hasonló darabok komponálására késztet.
Sepsy Károly
Zengjetek orgonák! Kántori füzetek 2.
Intonációk a Református Korálkönyv tételeihez
A/4; 320 oldal; lapokban, dobozban; 3300 Ft
Sepsy Károly orgonista-lelkész 1963 és 2005 között a debreceni Nagytemplomban
szolgált. Az egyházzenei élet számos területére volt nagy hatással a kántorképzéstől az orgonaépítésekig. A Doktorok Kollégiuma Himnológiai Szekciójának
volt elnöke, aranyokleveles teológus. Az általa írt és most megjelent intonációk
remélhetőleg segítenek még jobban kifejezni énekeink tartalmát és hangulatát.
Az orgonakíséretekhez írt elő- és utójátékok gyűjtődobozban, külön lapokon találhatók, így egyenként kiemelhetők és beilleszthetők a korálkönyv lapjai közé.
Újra kapható:
Bódiss Tamás (szerk.)
Adjatok hálát az Istennek! Kórusművek, feldolgozások
B/5; 80 oldal; irkafűzött; 1200 Ft
Kiadványunk Az Úrnak zengjen az ének című 2006 tavaszán megjelent énekgyűjteményre épült azzal a céllal, hogy az énekek kíséretéhez hangszeren vagy több
szólamban megszólaltatható letéteket, egyúttal a gyülekezeti és iskolai kórusok
kezébe egyszerű műveket adjon. Gyűjteményünket iskolai, gyülekezeti kórusoknak, éneklő közösségeknek, ifjúsági köröknek, családoknak ajánljuk.
Csomagajánlatunk: 10 példány vásárlása esetén 600 Ft/példány!
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Christina Goodings–John Williams–Adrian Barclay
Kézműves ötletek bibliai történetekhez
Fordította: Mucsi Zsófia
210×297mm; 32 oldal; 1100 Ft
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Gyermekfoglalkozásokhoz

Életre kelnek a bibliai történetek, ahogy a gyerekek
saját maguk készítik el a könyvben található ötletek
alapján József színes ruháját, Góliát sisakját vagy
Péter halászhajóját. Ugráló békákat, egy hatalmas,
tátott szájú cethalat és egy oroszlánmaszkot is fabrikálhatnak a Bibliával ismerkedő óvodások és iskolások. Összesen 16 történethez találunk kézműves
ötleteket a könyvben. Az elkészítést ábrákkal illusztrált, részletes leírás segíti. A könnyen beszerezhető alapanyagokból álló és egyszerűen megvalósítható, de látványos modellek készítése közben a felnőttek
vagy nagyobb gyerekek felolvashatják a bibliai történet rövid összefoglalását.
Hittanórákhoz, nyári tábori foglalkozásokhoz is ajánljuk.
Várható megjelenés 2013. június vége

Laura Blanco–Silvia Carbonell–Rosa Maria Curto
Erények és értékek
Vidám játékok, foglalkozások és elgondolkodtató kérdések 52 hétre
Fordította: Kiss Emil
226×268 mm; 128 oldal; kartonált; 3400 Ft
A könyv sok ötletet, változatos pedagógiai eszközöket ajánl a szülőknek, tanároknak,
hitoktatóknak, és számtalan játékot kínál a gyermekeknek. Az 52 fejezet segítségével a családban vagy
egy hittanos csoportban egy éven keresztül minden
héten feldolgozhatunk egy erényt vagy értéket, amely
a boldog, bölcs és elégedett ember, a kiegyensúlyozott
személyiség kialakításához szükséges, például: öröm,
barátság, megbocsátás, szeretet, bátorság, közösségvállalás stb. Az egyes fejezetek bibliai szakasszal és rövid elmélkedéssel kezdődnek, majd bevonják a gyermekeket a foglalkozásokba és a játékokba, serkentve
alkotóképességüket és bővítve ismereteiket.
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Ismét kapható
Sándor Endre
„Imádkozzatok és buzgón kérjetek!”
Bibliai tanítások az imádság erejéről
Fr/5; 92 oldal; kartonált; 590 Ft
Az imádságban folyamatos támogatásra és biztatásra
van szükségünk, arra a hangra, amely Isten hívását
közvetíti és erősíti bennünk, hogy érdemes őt kérnünk.
A könyvben idézett bibliai történetek a meghallgatott,
szívből jövő fohászok sorát tárják elénk. Az ezekhez
kapcsolódó magyarázatokon keresztül a lelkipásztor
szerző gazdag élet- és imatapasztalatai, illetve igei útmutatásai
báá i jjelenthetnek
l h
k bá
torítást az Olvasók számára, hogy folytassák az imádságot, amely táplálja a hitet
és erőt ad az élethez.
A szerzőről:
Sándor Endre már 38 éve vámosújfalui lelkipásztor. 1945ben született Abaújszántón, miskolci és golopi lelkészség után
került jelenlegi szolgálati helyére. 14 évig volt Vámosújfalu
polgármestere, ezalatt rengeteget fejlődött a falu, egy szerep
nélküli társközségből önálló település lett. Felépült az új iskola, faluház, gyülekezeti terem, községháza és római katolikus
templom is. Életének erről a szakaszáról Az Úrtól lett ez...
Egy lelkész polgármester önvallomása című könyvében vall. A 2000-es bodrogi
árvízi tevékenységéért megkapta a Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjét.
1999-ben a Debreceni Hittudományi Egyetemen szerezett doktori fokozatot.
Cikkeivel, könyveivel és fordításaival eddig is jelentősen hozzájárult egyházunk
lelki-szellemi épüléséhez. Csak Kiadónknál jelenleg is 12 könyve kapható.
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Csak légy erős és bátor!
Józsué élete és üzenete
B/6; 276 oldal; kartonált; 900 Ft

Meddig haragszol, Uram, szüntelen?
Bibliai tanítások csapások idején
Ak/40; 144 oldal; kartonált; 590 Ft

Kiteszek egy fürt gyapjút
Gedeon élete és üzenete
B/6; 124 oldal; kartonált; 550 Ft

Ruth
Az Úrhoz hűséges móábita asszony
B/6; 96 oldal; kartonált; 380 Ft

Az imádságról megjelent könyveink közül most a következőket ajánljuk Olvasóink figyelmébe egy-egy idézettel:
Holger Finze-Michaelsen
Miatyánk – Felfedezések az Úrtól tanult imádságban
Fordította: Sághy Balázs
A/5; 160 oldal; kartonált; 1400 Ft
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Imádság – könyvajánló

„Használ-e valamit az imádkozás? A válaszhoz az a tény is hozzátartozik, hogy
csak az érti meg az imádság lényegét és érzi a hasznát, aki imádkozik... Csak így
érezhetjük át az erejét. A külső szemlélődő aligha fogja megérteni a lényegét.”
Megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett
Református zsinati tagok az imádság erejéről és Isten hatalmáról
az egyházban és a világban
A/5; 176 oldal; kartonált; 990 Ft
„Az imádságban azt a hihetetlen lehetőséget kapta az ember, hogy beszélgethet
Istennel. Ez nem egyoldalú információáramlás, amin keresztül utasításokat kap
az ember, amit csak gépiesen végre kell hajtani, hanem beszélgetés, párbeszéd.”
Rudolf Bohren
Tanuljunk imádkozni!
Gyakorlókönyv Pál apostol és Kálvin alapján
Fordította: Békefy Lajos
187×125 mm; 156 oldal; kartonált; 1200 Ft
„Uram, bocsásd meg imáim ügyetlenségét. Ügyetlen volt imám, mert benne magammal foglalkoztam – nem jutottam el a te imádságodig. Taníts engem másként imádkozni! Az apostol és a reformátor imádkozva változtatta meg maga
körül a világot. Taníts engem úgy imádkozni, ahogyan ők tették!”
Hajdú Zoltán Levente
Előtted, Uram...
Imádságok
120×167 mm; 100 oldal; kartonált; 990 Ft
Isten arca • „Mosolyognak a fák, / még az ütött-kopott / házfalak is / rám mosolyognak. / Csendben ülök, / és azt figyelem, / hogy ez a semmi pillanat / hogyan
építi fel, / rakja ki apró fényekből, / tükör-cserepekből / a szemem előtt / az arcodat. / Ámen.”
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Hírek, események
Ahol találkozhatunk
KEDVEZMÉNYES KÖNYVVÁSÁROK A KÖZELJÖVŐBEN

• Május 13–18. Szent István Könyvhét (Budapest V., Egyetem tér)
• Május 20. Pünkösdi bibliaolvasás (Budapest V., Deák téri evangélikus templom
lépcsője)
• Május 24–26. X. Református Zenei Fesztivál (Budapest IX., Bakáts tér/Ráday utca)
• Június 6–10. 84. Ünnepi Könyvhét (Budapest V., Vörösmarty tér).
• Június 28. Ünnepi Zsinat, megemlékezés a Heidelbergi Káté 450. évfordulójára
(Debrecen)
• Július 23–27. Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó (5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.)
Könyves hírek Debrecenből
Az Érdeklődéstől elköteleződésig. Misszió és
gyülekezetépítés: koncepciónk és gyakorlatunk
címmel Püski Lajos lelkipásztor tollából
megjelent kötetet az elmúlt hetekben két
alkalommal is bemutatták a szerző szűkebb pátriájában. Először március 19-én,
a Debreceni Egyházmegye lelkésztestületi
Református Hittudományi Egyetem rektora
gyűlésén Fekete Károly,
Károly a Debreceni R
ismertette a szűkebb szakmai közönség előtt, majd április 23-án az egyetem falain belül érdeklődők szélesebb köre előtt Gaál Sándor egyetemi docens méltatta a
művet. Ez utóbbi eseményen egy másik kötet, Szarka Miklós Házasságra felkészítő
beszélgetések. Útmutató lelkipásztoroknak és segítőknek című munkáját is bemutatták.
Szerzője ezen a napon kapta meg a doktori címét.
A magyar református Generális Konvent megbízásából,
a Magyar Református Egyház 2009. május 22-én született új egysége
jegyében elkészült a H EIDELBERGI K ÁTÉ új magyar fordítása.
A Magyar Református Egyház Zsinata 2013. június 28-án Debrecenben
a H EIDELBERGI K ÁTÉ megjelenésének 450. évfordulója alkalmából
megemlékezést tart, és elfogadja a Káté új, egységes magyar szövegét.
A H EIDELBERGI K ÁTÉ kiadásáról, illetve a Kátéhoz kapcsolódó
kiadványainkról honlapunkon és következő hírleveleinkből
tájékozódhatnak Olvasóink.

8

Kiadónk akciós könyvajánlatából ötleteket meríthet jutalom-, illetve ajándékkönyvekhez diákok számára. Az ajánlatunkban szereplő négy kiadványunkat címenkénti 10
példányos megrendeléstől 30% engedménnyel kínáljuk. Amennyiben a megrendelés
összértéke meghaladja az 50 000 Ft-ot, kiadónk a postaköltséget is
átvállalja. Az ajánlat 2013. június 30-ig érvényes.
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Kedvezményes ifjúsági könyvcsomag

ALSÓSOKNAK

Sztelek Csilár
Döme a 4. b-ben
Fr/5; 84 oldal; kartonált; 1100 Ft, 10 példány fölött: 770 Ft/pld.
Döme sok tapasztalatot szerez szülei és tanárai segítségével
arról, hogy miként alakulnak a barátságok, és melyek az igazi
krisztusi értékek. Fordulatos történet a szerző saját rajzaival
8-10 éves gyerekeknek.
FELSŐSÖKNEK, KONFIRMANDUS KOROSZTÁLYNAK

Kármán Tibor
Egy focista naplójából
Fr/5; 136 oldal; keménytáblás; 1900 Ft, 10 példány fölött:
1330 Ft/pld.
Ifjúsági regény naplóformában fociról, barátságról, emberi
értékekről, Istenről. Baranyai (b) András illusztrációival.
FELSŐSÖKNEK, KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

Elizabeth George Speare
Ércíj
A/5; 276 oldal; kartonált; 1700 Ft, 10 példány fölött: 1190 Ft/pld.
Dániel harcosnak készül, küzdeni akar Izráel függetlenségéért, és bosszút állni apja haláláért. Eközben különös dolgokat beszélnek egy rabbiról: a názáreti Jézusról. 12 éves kortól
ajánljuk.
Dizseri Eszter
Illik, nem illik?
Viselkedési tanácsok 12-18 éveseknek
A/5; 204 oldal; kartonált; 1400 Ft, 10 példány fölött: 980 Ft/ pld.
A népszerű tanácsadó könyvet Tóth Éva szellemes rajzai illusztrálják.
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Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon
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A fenti címmel rendezett konferenciát április 2-3-án a Magyar Bibliatársulat a Károli
Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karával és a Hermeneutikai Kutatóközponttal összefogva. A konferencia célja a mai magyar nyelvű bibliafordítások áttekintése
és a különböző felekezetek bibliahasználati szokásainak megismerése volt. Számos egymástól nagyon eltérő kiadás került terítékre, és ezeket a fordításban érintettek ismertették. A konferencia első napján az előadásoké, a másodikon a kerekasztal-beszélgetéseké
volt a főszerep. Az első napon a mintegy tizenöt, egyenként 20 perces előadás során
az előadók igyekeztek bemutatni az egyes felekezetek bibliahasználati szokásait, valamint a felekezetek által leginkább használt magyar nyelvű bibliafordításokat, azok keletkezési körülményeit és a fordítás során figyelembe vett különböző szempontokat. Az
első szekció témája a Károli-fordítás és annak különböző revíziói voltak. Zsengellér József
bemutatta az évszázadok során készült legfontosabb Károli-revíziókat, majd az 1908as kiadás keletkezési körülményeit és fordítási szempontjait. Szabó Zoltán arról beszélt,
hogy miként függ össze a hazai nazarénus közösség története és identitása az 1908-asnál
is korábbi kiadású Károli Bibliával. Horváth Orsolya előadásából megtudhattuk, hogy a
Keresztény Advent Közösség miért használja az 1908-as kiadást. Ezt követően napjaink
újabb Károli-revíziós kísérletei is sorra kerültek, a Hit Gyülekezete és a Veritas Kiadó
munkái.
A második szekció fókuszában a katolikus bibliafordítások álltak. Először Jelenits István mutatta be a Szent István Társulat által kiadott Bibliát, majd Tarjányi Béla beszélt
a Szent Jeromos Társulat által kiadott Káldi-Neovulgata-kiadásról. Dejcsics Konrád a
Békés-Dalos Újszövetség keletkezési körülményeit, elveit ismertette, valamint a kiadással egykorú kritikákat. Kiss Etele előadásában a magyarországi ortodoxok bibliahasználatáról beszélt.
A mai protestáns fordításokat tárgyaló szekcióban Karasszon István mutatta be röviden az 1975-ös protestáns új fordítást és elveit, majd Pecsuk Ottó elevenítette fel az 1990es revízió eredményeit és a változtatások indokait. Tunyogi Lehel előadása a Kecskeméthy
István által készített bibliafordításról szólt.
A következő szekcióban a bibliafordítások határterületeiről hallhatott a közönség:
először Szalai András tartott előadást a Jehova Tanúi által használt Új Világ-fordításról,
majd Ruff Tibor beszélt a Hit Gyülekezete készülőben levő új fordításáról, Szőcs Zoltán
pedig bemutatta az általa készített ún. Egyszerű Fordítást.
A konferencia második napja Köves Slomó rabbi előadásával kezdődött a zsidóság
magyar nyelvű bibliafordításairól. A konferencia két kerekasztal beszélgetéssel zárult,
az egyik az Ószövetség legfontosabb fordítási nehézségeiről, a másik az Újszövetségfordítás visszatérő dilemmáiról (Szentlélek vagy Szent Szellem) szólt. A konferencia
teljes hanganyaga meghallgatható a Bibliatársulat honlapján: http://bibliatarsulat.
hu/?p=3314, az előadásokat pedig terveink szerint a jövő év elején kötetben is megjelentetjük.
Göndöcz Miklós,
az MBTA munkatársa

A CLC 1941-ben Angliában alapított miszszió, amely a Christian Literature Crusade
(Keresztyén Irodalmi Hadjárat) nevet kapta. Jelenleg 60 országban, 180 könyvesboltban 800 munkatárs dolgozik. Hazánkban
1994 óta CLC Alapítványként működik.
Első könyvesboltját a budapesti Hársfa
utcában nyitotta meg. Mára az egész országban ismertek vagyunk. Csomagküldő
szolgálatunk is segíti ezt. Weboldalunkat
k h
á más
á városában
á áb is
i
folyamatosan frissítjük. Szükségét éreztük annak,
hogy az ország
legyen könyvesboltunk, és a CLC sok helyre eljusson Isten örömüzenetével. Érezzük,
hogy mindehhez a mi erőfeszítésünk kevés. Elsősorban Istentől kérjük a vezetést, és
figyeljük, hogy hol nyit ajtót, de Isten népétől is várjuk, hogy fontosnak tartsák az
evangéliumi könyvesboltok terjedését.
2000-ben Miskolcon nyithattunk boltot a Deszkatemplom közelében, a Szeles utca
4. szám alatt, majd 2011-ben Debrecenben is.
Az egész megyéből felkeresnek minket, de könyvesboltunk jó lehetőség a határon
túl élő gyülekezeteknek, iskoláknak, óvodáknak is. Több gyülekezet állít fel könyves
asztalt a nálunk vásároltakból. Mivel kínálatunk felekezetközi, így segítséget jelentenek az általunk forgalmazott kiadványok a protestáns és katolikus testvérek között
is. Az üzletbe behozott plakátokat kifüggesztjük a kirakatban, hogy az utca embere
is értesüljön a hirdetett eseményekről.
Ez a szolgálat is emberközpontú. Boltvezetőként világos, hogy elsősorban eladásra kínálom a könyveinket, de sokan jönnek kérdéseikkel, problémáikkal is, hogy
meghallgassam őket. Talán éppen ez a titka a visszatérő vásárlókör egy részének: a
kölcsönös bizalom. Sokat olvasok, hogy ismerjem és ajánlani tudjam a készletet, de
azért vannak kedvenc íróim. Igyekszünk minden korosztálynak kínálni olvasnivalót a keresztyénség hétköznapi megéléséhez. A legjobb reklám, amikor vásárlóink
ajánlják és ajándékozzák is egymásnak a jó könyvet, így egyre többen keresnek fel
bennünket.
Hálás vagyok Istennek a mindennapi forgalomért, hogy az országnak itt, ezen az
ínségesebb területén, ahol igen magas a munkanélküliség, mégis szükség van a jó
könyvre, és ezért készek az emberek áldozatot is hozni.
A célunk az, hogy Krisztus egész Testének szolgálatára legyünk a keresztyén irodalommal, zenével és ajándéktárgyakkal, illetve tudjuk, hogy a mi munkánk „nem
hiábavaló az Úrban”.
Szuhánszky Istvánné
CLC Keresztyén Könyvesbolt
3526 Miskolc, Szeles utca 4.
E-mail: miskolc@clchungary.com
Tel.: 06-46-411-713
www.clchungary.com
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Egyházmegyei könyvlerakatok és könyvesboltjaink
Tatai Református Egyházmegye
2890 Tata, Kocsi u. 15.
Tel.: 06-34-380-616
E-mail: reftata@reftata.axelero.net

Baranyai Református Egyházmegye
7636 Pécs, Tildy Zoltán u. 12.
Tel/fax: 06-72-441-550
E-mail: pecsirefkert@gmail.com

Hevesi Református Egyházmegye
3900 Szerencs, Fürst S. u. 12.
Tel.: 06-47-361-267

Veszprémi Református Egyházmegye
8411 Kádárta, Győri u. 44.
Tel.: 06-88-458-359

Zempléni Református Egyházmegye
3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál u. 10.
Tel.: 06-47-394-120

Pápai Református Egyházmegye
8500 Pápa, Március 15. tér
Tel.: 06-89-311-637
E-mail: konyves12@gmail.com

Hajdú-Bihari Református Egyházmegye
4100 Berettyóújfalu, József A. ltp. B/2/6. Somogyi Református Egyházmegye
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 23.
Tel.: 06-54-402-619
Tel.: 06-82-511-468
Őrségi Református Egyházmegye
Somogyi Református Egyházmegye
9700 Szombathely, Rohonci út 35.
8624 Balatonszárszó, Petőfi S. u. 23.
Tel.: 06-94-314-967
Tel.: 06-84-367-717
Szabolcs-Beregi
Békési Református Egyházmegye
Református Egyházmegye
5540 Szarvas, Vasút u. 66.
4601 Kisvárda, Flórián tér 17.
Tel.: 06-66-216-209
Tel.: 06-45-405-106
E-mail: reformatus@szarvas.hu
E-mail: szabolcs-bereg@freemail.hu
KÖNYVESBOLTJAINK BUDAPESTEN
KÖZPONTI RAKTÁR ÉS PROTESTÁNS
KÖNYVESBOLT
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Nyitva tartás: H–P: 9–15.30 óráig
Mobil: 30/2767343
Tel.: 06-1-386-8267/105 mellék
Fax: 06-1-386-8267/106 mellék

R EFORMÁTUS (ZSINATI)
KÖNYVESBOLT
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
Nyitva tartás:
H–Cs: 9–16.00, P: 9–15.30 óráig
Tel.: 06-1-220-6626
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