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Karácsony – Isten féltő szeretetének ünnepe
„A nép, amely sötétségben jár,
nagy világosságot lát.
A halál árnyékának földjén lakókra
világosság ragyog…
Mert egy gyermek születik nekünk,
ﬁú adatik nekünk.
Az uralom az ő vállán lesz,…
Uralma növekedésének és a békének
nem lesz vége…
A Seregek Urának féltő szeretete
viszi véghez ezt!”
Ézs 9,1.5–6

Egészen mások ezek a karácsonyok.
Hallottunk régi történeteket, amikor az első világháborúban a lövészárkokban fekvő ellenséges katonák
karácsony napján felfüggesztették a
harcot, átmentek egymáshoz, kezet
fogtak. Ugyan az ünnep elteltével
folytatódott minden tovább – nem az
ige „a békének nem lesz vége” üzenete, hanem a nagyhatalmak „a háborúnak nem lesz vége” eleve alapján –, ami kicsit elvesz az esemény
magasztosságából. A következő háborúkban már nem volt ilyesmi.
Ma sincs. Békében sem. Talán még
lenne igényünk, hogy más legyen az
a néhány karácsonyi nap, de igazán
nem bízhatunk abban, hogy több
lesz a türelem, kevesebb a hajtás és
a rohanás. Hiszen az internet és a
média nem zár be, mi pedig nem
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vagyunk elég elszántak, hogy kizárjuk. Mi sem változunk meg egyik
napról a másikra, és a kapcsolataink sem simulnak ki olyan könnyen
az ünnep miatt. Nem illendő erről
beszélni, de a bibliai karácsonyi
üzenet azzal kezdődik, hogy a nép
sötétségben jár, és a halál árnyékának földjén lakik. Ez tény, nem
vélemény. Az ünnep kiindulópontja ennek az elismerése, belátása,
felvállalása. Mivel nálunk rövid téli
napokhoz kapcsolódik ez az ünnep,
a meggyújtott gyertyák is egy nagynagy sötétségben kezdenek fényleni.
A megszületett istengyermek is egy
istentelen világba jött el. A kettő közötti kontraszt és közelség az igazán
megrendítő. Isten féltő szeretetével
hozott világosságot, valódi békét Jézuson keresztül közénk. Ez egy nagyon hosszú történet, amit tudtak
előre a próféták, láttak a pásztorok,
átélte Mária és József. Nagyon hoszszú történet az is, ahogy mi fogadjuk a Jézusban nekünk adott életet.
Mindenkinek, aki keresi, ﬁgyeli, látja, csodálja, hiszi és tapasztalja ezt
az Istentől nekünk adott ajándékot,
áldott karácsonyt kívánnak a Kálvin
Kiadó munkatársai!
Mucsi Zsóﬁa
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Karácsonyra ajánljuk
Bernard-Zoltán Schümmer – Judit Schümmer
Együtt az asztal körül
Bibliai igék és imádságok
152×167 mm; 148 oldal; keménytáblás; 2500 Ft
Együtt a család, az asztal ebédhez vagy vacsorához
terítve. A gyerekek kíváncsian ﬁgyelik, kinek a
kedvencét főzte anya, aki körbepillant, mielőtt leül,
hogy nem hiányzik-e valami. Az asztalfőn apa –
megvárja, hogy elkezdhesse az imádságot. Kicsik
és nagyok együtt köszönik meg Istennek, hogy
gondoskodik róluk.
A ﬁnom vonalú rajzokkal gazdagon illusztrált könyv olyan bibliai idézetek
és hozzájuk illeszkedő, egyszerűen megfogalmazott imádságok gyűjteménye,
amelyeket a közös családi étkezések előtti meghitt, áhítatos percekben olvashat
fel egy felnőtt vagy egy iskolás gyermek.
Zsebméretű
Biblia
Z
Revideált
Károli-fordítás
R
93×142
mm; 1200 oldal; bőrkötés; 6500 Ft
9
A revidált Károli-fordításnak ez a kiadása kiváló
ajándéknak
és utazáshoz egyaránt. Kis mértete, cipzáras
aj
kivitele
miatt könnyen kezelhető. Az arany élmetszés és a
k
valódi
bőrkötés pedig igényes megjelenést biztosít.
v

Lukács evangéliuma
Hat magyar nyelvű fordításban
246×307 mm; 212 oldal; műbőr kötés; 2900 Ft
Ebben a reprezentatív kötetben egymás mellett
olvashatjuk Lukács evangéliumának három katolikus
és három protestáns fordítását. A Káldy, az új
katolikus, a Békés–Dalos-féle és a vizsolyi, a revideált
Károli- illetve a revideált új fordítás párhuzamos
szövegtördeléssel jelenik meg a kiadványban, amelyet
a Magyar Bibliatársulat és a Szent István Társulat
közösen jelentetett meg.
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Mesekönyv, foglalkoztató füzet és mese CD
Bojti
Hallgasd! Színezd! Fejtsd meg!
Foglalkoztató füzet CD-melléklettel
Rajzolta Gellén Sára
A CD-n Győri Katalin: Bojti. Történet egy nagyszívű
kiskutyáról című meséje hallható Petri Nóra előadásában.
180×180 mm; 16 oldal; irkafűzött; 1750 Ft
Bojti, a kedves kölyökkutya történetét talán már sokan ismerik. Most a mesekönyv illusztrátora, Gellén
Sára egy foglalkoztató füzetet is készített, amelyben Bojtihoz
játékos
B j ih kapcsolódó
k
lódó já
ék
feladatok és vidám színezők várnak a gyerekekre. Az utolsó oldalon levő ujjbábok
elkészítése után el lehet játszani a történetet otthon, vagy akár a kisiskolások hittanóráján is. A kiskutya kalandjait a füzet végén található CD-ről lehet meghallgatni.
G
Győri
Katalin–Gellén Sára
Bojti
B
Történet egy nagyszívű kiskutyáról
T
180×180 mm; 44 oldal; keménytáblás; 1400 Ft
1
Bojtinak világosbarna szőre van, a bal füle és az
B
eegyik tappancsa fekete. Kölyökkutyaként egy kis
tömött bojtra hasonlított, innen kapta a nevét.
tö
Nemcsak ez különbözteti meg társaitól, hanem
N
aaz is, hogy különlegesen „nagy” szíve van. Bojti
sszámtalan vidám és szomorú kalandot él át. Sok
mindent megtanul az emberek
emberekről, a szeretetről, a hűtlenségről és az egyedüllétről is, mielőtt találkozik Kisgazdival, egy vak kisﬁúval. Vakvezető kutyaként
megtalálja a helyét, és végül egy veszélyes helyzetben ki kell állnia a hűség és
önfeláldozás próbáját is. Történetét olvasva a ránk bízott gyerekekkel együtt mi
is „emberséget” és önfeláldozást tanulhatunk ettől a kiskutyától. A szerző, Győri
Katalin megható történetéhez gyermekkori jó barátja, Gellén Sára készített izgalmas, humoros, kifejező képeket.
*
A két kiadvány bemutatója 2011. december 3-án 17 órakor lesz a Debrecennagyerdei Református Gyülekezet átriumos termében (Debrecen, Bólyai J. u.
25.), amelyre mindenkit szeretettel várunk.
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Kálvin Kalendárium és Bibliaolvasó Kalauz
Képes Kálvin Kalendárium a 2012. évre
A Magyarországi Református Egyház Évkönyve
A/5; 256 oldal; kartonált; 440 Ft
„…a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem,
ami pedig túl megy ezen, az a gonosztól van.” Mt 5,37
Egyházunk 2012. évi évkönyvének alapigéje kapcsán a
hitelesség, illetve a szavak és a tettek egységével kapcsolatban olvashatunk cikkeket lelkipásztorok, egyházi
vezetők, misszióvezetők tollából. Az eskütétel témáját
körbejárva szó esik a konﬁrmációi, egyházi tisztségviselői fogadalomtételről és a házassági esküről is. Ez
utóbbiról három különböző megközelítésből nyilatkokipásztor, pár- és családtezik Szűcs Ferenc teológiai professzor, Szarka Miklós lelkipásztor,
rrapeuta és Végh Tamás budapest-fasori
le
lelkipásztor.
A ﬁataloknak szóló oldalakon a Csilla
lagpontot
idézzük fel, a gyermekekre
e tanulságos mese vár. Huszár Gálegy
r Bucsay Mihályra és Jakab Miklósra
ra,
e
emlékezünk.
2012-ben 20 éves lesz a
K
Kálvin
Kiadó, ennek kapcsán a könyvk
kiadás
és könyvterjesztés szolgálatáról
o
olvashatunk.
Egyházkerületi beszámoló és a magyar reformátusok határoKonﬁ rmáció a dunaszentgyörgyi gyülekezetben lók
k
kon
átívelő találkozói segítenek teljesebb képet alkotni egyházunkról. A gyülekezeti beszámolók most az ifjúsági és
felnőttkonﬁrmáció gyakorlati oldalát mutatják be. A missziói oldalakon bepillantást nyerünk a kórházmisszió életébe, és megismerhetjük a húszéves Alexet, aki
egyházunk Ráckeresztúri Drogterápiás Otthonában gyógyul.
Folyik az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású
Biblia legújabb revíziója. A Kálvin Kalendáriumban most Ruth könyvének
próbakiadását olvashatjuk.
Bibliaolvasó Kalauz
a 2012. évre
Fr/5; 128 oldal; kartonált;
270 Ft

Így szól az Úr!
A Bibliaolvasó Kalauz
vezérfonala a 2012. évre
A/6; 16 oldal; irkafűzött;
70 Ft

Reformátusok
falinaptára 2012.
580×450 mm; 95 Ft
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A parókiális könyvtár új kötete
Kálvin János
János evangéliuma magyarázata I–II.
Fordította: Vekerdi József
B/5; 312+288 oldal; műbőr kötés; 4000 Ft
Kálvin a kommentár bevezetőjében megjegyzi, hogy „ez az
evangélium kulcs, amely kaput nyit a többiek megértéséhez”.
A parókiális könyvtár-sorozat újabb kötetét, János evangéliumának eredetileg 1553-ban megjelent magyarázatát Bogárdi
Szabó István bevezetőjéből vett részletekkel mutatjuk be.
„A kommentár jelentőségét mutatja, hogy a 19. századi
nagy gyűjteményes kiadásig (Opera Calvini) tizenegyszer jelent
meg
ent me
eg latinul,
eg
latinul és kilencszer franciául.” Ez jelzi, hogy „mindmáig kulcsfontosságú egzegetikai munkát tartunk a
kezünkben. Immár magyarul is, Vekerdi József fordításban.”
„…a viszonylag rövid idő alatt megírt kommentárt semmiképpen sem tekinthetjük
elhamarkodottnak. Ellenkezőleg. Kálvin már strasbourgi tartózkodása alatt (1539–1541)
magyarázta nyilvános óráin a János evangéliumát, s nyilván már akkor számos kommentárt megismert.” Érdeklődésével nem volt egyedül, hiszen „a reformáció első két
nemzedéke ugyanolyan kitüntető ﬁgyelemmel fordult János evangéliuma felé, mint a
páli iratokhoz. Kálvinnak szinte valamennyi jelentős kortársa (protestáns és római katolikus) behatóan foglalkozott János evangéliumával.” A bibliai könyv jelentősége többek
között abban is rejlett, hogy a Szentháromság-tan körül fellángoló vitákban folyamatosan
hivatkoztak rá a felek.
Kálvin kommentárjának módszerével és stílusával új korszakot nyitott. „…őt első renden a bibliai szöveg tényleges jelentése (sensus litteralis) érdekelte. Ugyanakkor újfajta
stílust is igyekezett meghonosítani, főleg a prédikálásban és a bibliai szövegek magyarázásában. A tömör érthetőség (perspicua brevitas) gyakorlatában messze felülmúlta kortársait… S hogy milyen mértékben sikerült a középkori egzegézis korlátai közül kitörnie,
azt eredeti megoldásai, s máig érvényes megjegyzései bizonyítják.”
A sorozat korábban megjelent kötetei:
Kálvin János
Az Apostolok Cselekedetei magyarázata I–II.
Szabó András fordítását átdolgozta Domány Judit
B/5; 416+324 oldal; műbőr kötés; 4500 Ft
A Rómaiakhoz írt levél magyarázata
Rábold Gusztáv fordítását átdolgozta Nagy Barna
B/5; 384 oldal; műbőr kötés; 2300 Ft
A Zsidókhoz írt levél magyarázata
Szabó András fordítását átdolgozta Nagy Barna
B/5; 320 oldal; műbőr kötés; 2000 Ft
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Az év könyve
Kustár Zoltán
A héber Ószövetség szövege
A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában
B/5; 464 oldal; keménytáblás; 3600 Ft
A könyv szerzője, Kustár Zoltán 1968-ban született Debrecenben. Teológiai tanulmányait a Debreceni Református
Teológiai Akadémián végezte; ösztöndíjjal külföldi egyetemeken is folytatott tanulmányokat, többek között Bázelben,
Halléban
és Bernben. 1997-ben dokH
torált
a Hallei Egyetemen, 2007-ben
to
habilitált
az Evangélikus Hittudoh
mányi
Egyetemen. Jelenleg a Debreceni
m
eni Református Hittudományi
Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanszékvezető egyem
temi
te tanára. Előadásaival és tanulmányaival, oktatói és kutatói
munkájával
folyamatosan gazdagítja a magyar református tum
dományos
teológiai életet. Kiadónknál a közelmúltban megjed
lent
le könyvét a Doktorok Kollégiuma ajánlására a Zsinat az „év
könyve”
díjjal jutalmazta.
k
Csorba Dávid
A zászlós bárány nyomában
A magyar kálvinizmus 17. századi világa
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és a Kálvin Kiadó közös kiadása
165×235 mm; 232 oldal; kartonált; kb. 1900 Ft (előkészületben)
A 17. századi kálvinizmusnak állít emléket ez a válogatott tanulmányokat tartalmazó
kötet. Ez a debreceni iskolakultúra legsikeresebb korszaka, de a hitviták és függetlenségi mozgalmak, gyászévtized és kurucmozgalom, a törökök kiűzése és a Habsburg-ház
berendezkedése mind erre az időszakra esik, a Zrínyiek, Apaﬁk és Rákóczik korára.
A kötet négy fejezete más-más oldalról közelíti meg a 17. századi magyar kálvinizmus
világát. Az első egység a magyar protestáns prédikátori réteg szerepét, lehetőségeit
tárja fel a kora újkori felekezeti küzdelmek korszakában. A második egység Debrecen
szimbólumainak használatát szemlélteti: a Templom, a címer és a makrapipák jelképrendszere mellett ritka példák is előkerülnek (a jégmadár, egy boros kancsó, tanári
címerek stb.). A harmadik fejezet egy-egy háborús időszaknak az identitását vizsgálja
(30 éves háború, török-tatár invázió, csendes ellenreformáció, kuruc korszak). A záró
fejezet ennek a szellemiségnek a könyvtermését járja körül, a kézirattól a kolligátumig,
az eltűnt könyvtől a nyomdász kiadványaiig, a sajáttól a könyvtári könyvig.
A szerző, Csorba Dávid (Debrecen, 1975) irodalomtörténész.
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Szenvedélybetegek bizonyságtételei
Németné Balogh Katalin (szerk.)
Valóban szabadok
Bizonyságtételek a Református Iszákosmentő Misszió
életéből
Előkészületben
„Első házasságom 1985-ben bomlott fel. Egyedül maradtam három ﬁúgyermekkel. Összeroppantam, kilátástalannak láttam a helyzetem, nem tudtam mit kezdeni
magammal, így az alkoholhoz nyúltam. Eleinte segített
felejteni, és vidám lettem tőle. Később ehhez az állapothoz egyre több alkoholra volt szükségem. Többször
volt olyan nap, amikor nem engedtem addig iskolába
a gyerekeket, amíg előbb alkoholt nem hoztak nekem,
mert ital nélkül annyi erőm sem volt, hogy az ágyból felkeljek.
Már utáltam
magam,
lj k Má
tált
de még ez sem volt elég ahhoz, hogy valamit próbáljak változtatni a helyzetemen…”
(Részlet a könyvből)
Az idén harmincéves Református Iszákosmentő Misszió és a Magyar Kékkereszt Egyesület havonta tart kéthetes gyógyító alkalmakat 40-50 résztvevővel, a fennmaradó
időben pedig utógondozó heteket, családos táborokat, gyermektáborokat szerveznek.
Az intézmény vezetője, Németné Balogh Katalin gyűjtésében és szerkesztésében most
olyan emberek élettörténeteit olvashatjuk, akik megszabadultak az alkoholfüggőségtől és Istenhez térve új életet kezdtek.
„Bizonyságtételük legyen először biztatás arra, hogy ma is szabad vállalni őszintén Isten előtt az alkohollal vagy más szenvedéllyel, depresszióval kapcsolatos gondjainkat.
Másodszor, biztasson minket rászorulóként vagy hozzátartozóként a segítség kérésére.
Harmadszor, indítson arra a hitre, hogy Isten szeretete ma is gyógyulást ad a szenvedélybetegségből. Negyedszer, legyen kopogtatás a gyülekezetekhez tartozó testvéreink
szívének ajtaján barátaink befogadására.” (Részlet az előszóból)
S
Szűcs
Teri (szerk.)
Senki sincs itt véletlenül
S
Lakók és munkatársak történetei a KIMM Ráckeresztúri
L
Drogterápiás Otthonból
D
A/5; 178 oldal; kartonált; 700 Ft
A
Az egymásba fonódó élettörténetekből képet kaphatunk a
A
Ráckeresztúron zajló munka egyik legfontosabb alapértékéR
rről: arról, hogy mit jelent az, amikor egy közösségben valóban
gyógyító,
terápiás folyamatok zajlanak.
g
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A Budai Várban található Litea Könyvesbolt és Teázó adott otthont október 29-én Szarka Miklós: Hatszemközt, Égető kérdések – éltető válaszok című nemrég megjelent könyve bemutatójának, mely alkalom egyszerre volt bensőséges író-olvasó találkozó és
szép reformáció napi megemlékezés. November 5-én ugyanezzel a kötettel és a Mucsi
Zsóﬁa szerkesztésében megjelent Házasságkönyvvel, a szerzőkkel, és a szerzőknek a
házasságkötésről, valamint a házasság- és családgondozásról megfogalmazott gondolataival ismerkedhettek meg a biatorbágyi Faluházban megrendezett Ökumenikus
könyvnapra ellátogatók. Az egész napos családi rendezvény kísérőprogramja volt egy
valóban ökumenikus (katolikus és protestáns) könyvvásár is.
Napokkal később először a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen a
Tudomány Napja alkalmából a Luther Kiadóval közösen tartottunk kedvezményes
könyvvásárt. Majd pedig november 11. és 13. között néhány éves kihagyás után a
Harmat Kiadóval együtt ismét kiállítói voltunk az immár XI. Győri Könyvszalonnak,
mely jelenleg a tavaszi Nemzetközi Könyvfesztivál és a nyári Ünnepi Könyvhét után
méltán nevezhető a harmadik legnagyobb hazai könyves eseménynek. Erről a határon innen és túlról érkező több ezer látogató és a közel félszáz könyves kiállító idén is
együtt tettek bizonyságot, közöttük a keresztyén könyvkiadást e helyen egyedüliként
reprezentáló „bibliás” standunkkal.
Fodor Csaba
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Hírek, események
ŐSZI HÍREINK

Év végi könyvbemutatóink és kedvezményes vásáraink
December 2–3. Keresztyén Könyvvásár a Lónyay Utcai Református Gimnáziumban (Budapest, Kinizsi u. 1–7.)
December 3. 17 órától: A Debrecen–nagyerdei Református Gyülekezet Átriumos
termében (4032 Bólyai J. u. 25.) Kálmánchey Márta A belső ember erősítése és
A belső ember növekedése című könyvei, illetve Győri Katalin–Gellén Sára Bojti.
Történet egy nagyszívű kiskutyáról és Bojti. Hallgasd! Színezd! Fejtsd meg! Foglalkoztató füzet CD-melléklettel című kiadványaink kerülnek bemutatásra
December 4. 10 órától: Istentisztelet és sajtónap a Budapest–rákosfalvai Református Gyülekezetben (Budapest, Kerepesi út 69.)
December 11. 11 órától: Dizseri Eszter Illik, nem illik? című könyvének bemutatója
a Császári Református Gyülekezetben (Császár, Kisfaludy u. 31.)
December 12. Rainer Kessler Az ókori Izráel társadalma és Martin Greschat Martin
Bucer című könyvek bemutatója a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen (Debrecen, Kálvin tér 16.)
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Hírek a Bibliatársulattól

10

Sa
Sajnálatát
és együttérzését fejezte ki D. Szebik Imre elnök a
je
Bibliatársulat szeptember 27-én
Bi
tartott elnökségi és kuratóriumi
ta
ülésén az egyházi törvényalkotás
ül
kapcsán azon tagegyházak képka
viselői felé, akiknek az új egyvi
házi törvény keretszáma nagy
há
meglepetést és csalódást okozott.
m
Kijelentette, hogy a BibliatársuK
latnál a tagegyházak továbbra is
la
egyenrangú félként, keresztyén
eg
testvérekként, megkülönböztetés
te
nélkül együtt munkálkodnak a rájuk bízott feladat elvégzésén.
Az ülésen bemutatkozott Somogyi Veronika és
Terényi-Kelemen Éva, a Bibliatársulat önkéntesei.
Munkaterületük a Bibliatársulat kiadványainak
népszerűsítése, terjesztik a MBTA hírlevelét, meghívások alapján beszámolnak gyülekezetekben is
a magyarországi és a nemzetközi bibliamunka
híreiről. Reménység szerint az önkéntesek válaszolhatnak olyan megkeresésekre is, amelyeknek
a Bibliatársulat kevés munkatársával eddig nem tudott
dott eleget tenni.
Nyáron gyülekezeti táborokban végeztek ingyenes bibliaosztásokat
a MBTA munkatársai az előző évi adományokból. Az új,
so
2011.
decemberi adománygyűjtő akció célja: a református Egye20
temes
Konvent felhívásához kapcsolódva a Kárpát-medencei iskote
lák
lá kilencedikes diákjait szeretnénk ellátni teljes Szentírással.
A közelmúltban két bibliai témájú konferencia is volt. Az „Újraírt
ra Biblia” jelenségről hazai és nemzetközi kutatók értekeztek,
míg
m „Jakab Király Bibliája” címmel az angol King James’ fordítás
kiadásának
400. évfordulóját ünnepelték meg.
ki
A kuratóriumi ülésen
ülése megemlékeztek Eugene A. Nidáról, a 20. századi bibliafordítás meghatározó alakjáról (munkásságát Pecsuk Ottó főtitkár méltatta), aki augusztus
25-én, valamint a Bibliatársulatok Világszövetségének korábbi elnökéről, dr. George
Bartonról, aki ez év májusában hunyt el.
Folytatódik a bibliarevízió. Az eddig elkészült próbakiadások szövegei továbbra is
elérhetőek a Bibliatársulat és a tagegyházak honlapjain. Márk evangéliuma a Reformátusok Lapjában nyomtatásban is megjelent. A teljes revideált Szentírás megjelentetésének tervezett dátuma 2013 vége.
Burján Tamás

Minden egy nagy barna asztallal kezdődött, s
pár könyvvel, no meg Irénke nénivel. Miután ő
közelebb költözött Teremtőjéhez, nagymamám
vette át a feladatokat. Később édesanyám is segített. Aztán én segítettem neki. A mennyei meghívó azonban nemrég őt is elszólította. Tehát én
egy harmadik generációs iratterjesztő vagyok
(3GIT).
Van egy ﬁatal leány, most tizedikes gimnazista. Amikor megismertem, még nem
érte fel a pultot. Mégis minden vasárnap odajött hozzánk édesanyjával, s kis pénztárcácskájából gondosan kiszámolta, mire telik. Kiválasztotta a matricákat, bibliajelzőket, majd – ahogy hallottam később – rendre mindet elajándékozta barátainak,
osztálytársainak. Mára már több alkalommal volt ő a társam a szolgálatban.
Meglehet, sokan unalmasnak tartják az iratterjesztést. Pedig rendkívüli lehetőségeket ad. Álljon itt az említett szolgálatnak pár kis epizóddal alátámasztott vitathatatlan előnye:
1. Nagyobb esélyünk van megismerni a gyülekezeti tagokat, akik a pultunk előtt mennek
el, s netán még vásárolnak is. (Főképp, ha nincs másik kijárata a templomnak.)
2. Átélhetjük, hogy milyen hihetetlenül fontosak és nélkülözhetetlenek vagyunk, mert mintegy információs pultként is működünk e „lelki bevásárlóközpontban”. Ez olyannyira
igaz, hogy tőlem már Nők Lapját, sőt Nemzeti Sportot is kértek.
3. Ha nincs, kifejleszthetjük, ha van, növelhetjük szociális érzékenységünket. Mi ugyanis hátulról látjuk az istentiszteletet. Ennek következtében elsőként vesszük észre, ha
valaki rosszul van, ha egy babakocsi beszorul az ajtóba, ha a turista a központi ajtó
szárnyait istentisztelet közepén fel szándékozik tépni (bár a két oldalsó tárva-nyitva
áll), s elgondolkodunk azon, hogy a persely és a hontalan bácsi műanyagpohara között mi a különbség.
4. Gyakorolhatjuk az idegen nyelvet is. Ha olaszok jönnek, az angolt, ha németek jönnek, az angolt, s ha angolok jönnek, szintén. A franciáknál van némi esély a változatosságra.
5. Valamint végképp nem utolsóként egy három az egyben pont: szinte első kézből elolvashatjuk a legújabb könyveket. Ráadásul ezek ajánlása, a róluk való beszélgetés minket
is épít, s egyben missziós szolgálat is.

Kálvin
Kál
in T
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Fiatal iratterjesztő a budai gyülekezetben
VESZED A LAPOT?

Az iratterjesztés egyetlen veszélye, hogy csak „iraterjesztés” lesz. Bár papíron csak egy
betű a különbség, mégis… mit ér egy szép, érintetlen, poros Biblia, vagy egy olvasatlan Reﬂap bibliaolvasó vezérfonallal az elején?
Remélem, mindenki veszi a lapot!
Horváth Emese
Budapest-budai Református Egyházközség
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Partnereink az ország több pontjáról
Az Önhöz legközelebb eső partnereinket weboldalunk térképes keresőjén is megtalálhatja.
Immánuel Alapítvány
9700 Szombathely, Szelestey L. u. 62.
Tel.: 06-94-319-601
E-mail: immanuel@immanuel.hu
Tiszta Forrás Könyvesbolt
Győr, Aradi vértanúk útja 2.
Tel./fax: 06-96-314-616
E-mail: postmaster@tisztaforrasbt.t-online.hu
Perpéth Kft.
2800 Tatabánya, Kőrösi tér 9.
Tel.: 06-34-309-102
E-mail: perjesi@perpeth.hu
Menedzs-Med Kft.
2119 Pécel, Völgy u. 13.
Tel.: 06-28-456-253
E-mail: menedzsmed.kft@upcmail.com
Református Könyvesbolt
6000 Kecskemét, Szabadság tér 6.
Tel.: 06-76-501-659
E-mail: konyvesbolt@reformatus-kkt.
sulinet.hu
Korda Könyvkereskedés
6000 Kecskemét, Lestár tér 2.
Tel.: 06-76-328-977
E-mail: korda@kordakonyv.hu
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
Tel.: 06-62-426-617
E-mail: kordaszeged@gondola.hu

Parakletos Könyvesház
6100 Kiskunfélegyháza, Pacsirta u. 10.
Tel.: 06-76-463-106; fax: 06-76-560-161
E-mail: parakletoskonyveshaz@gmail.com
Kálvin Antikvárium
6800 Hódmezővásárhely, Kálvin tér 7.
Tel.: 06-62-239-957
E-mail: kalvinantikvarium@invitel.hu
Pro Credo Keresztyén Könyvesbolt
4400 Nyíregyháza, Színház u. 12.
Tel.: 06-42-411-557; fax: 06-42-509-029
E-mail: procredo@axelero.hu
Titus Hitéleti Alapítvány
4516 Demecser, Kálvin tér 1.
Tel.: 06-42-233-103; 06-30-972-6082
E-mail: titus@titus.hu
Kőszikla Keresztyén Könyvesbolt
4700 Mátészalka, Szalkai L. u. 34/b.
Tel.: 06-44-310-446; 06-30-318-6444
E-mail: koszikla@enternet.hu
Nagytemplomi Református Könyvesbolt
4026 Debrecen, Piac u. 4–6.
Tel./fax: 06-52-418-886
Református Könyvesbolt
5200 Törökszentmiklós, Kutas Bálint u. 3.
Tel.: 06-56-392-495; 06-30-403-8348
Libri, Líra és Lant, Bookline könyvesboltok

K E R E SZ T Y É N KÖN Y V VÁ S Á R
december 2–3. a Lónyay Utcai Református Gimnáziumban (Budapest, Kinizsi u. 1–7.)

KÖNYVESBOLTJAINK BUDAPESTEN
KÖZPONTI RAKTÁR ÉS PROTESTÁNS
KÖNYVESBOLT
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Nyitva tartás: H–P: 9–15.30 óráig
Tel.: 06-1-386-8267,
06-1-276-7343/105

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

Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35. • www.kalvinkiado.hu • kalvin.kiado@kalvinkiado.hu
Felelős kiadó: Galsi Árpád igazgató
A borítón látható szobor Balla Gábor alkotása. Megtalálható a budapesti
Gyökössy Endre Református Óvoda játszóterén.

