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Reformációra
„Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű,
de az igaz ember a hite által él.” (Hab 2,4)
A babiloni fogság előtti júdai próféta,
Habakuk „kollégáihoz” hasonlóan kellemetlen ember lehetett. Nem udvari sajtóreferens volt, annyi bizonyos. Rövid könyvében (érdemes egy lendülettel elolvasni)
egymást érik az efféle kijelentések: „Miért
kell látnom a romlottságot, és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van szemem
előtt. Folyik a per, és viszály támad. Azért nem
érvényesül a törvény, nem hoznak soha igaz
ítéletet, mert a bűnös kijátssza az igazat: ezért
hoznak igazságtalan ítéletet... Jaj annak, aki
rakásra gyűjti, ami nem az övé – de meddig? –,
és másoktól elvett javakkal gazdagodik!” Mai
szóval „társadalomkritikáját” ítélethirdetés követi: pusztulást lát és láttat, Isten
jogos büntetéseként. De az ítélet nemcsak
pusztítás, hanem szabadulás is. „De én vigadozni fogok az ÚR előtt, örvendezek szabadí-

tó Istenem előtt. Az ÚR, az én Uram ad nekem
erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem.” Mi
a különbség? A lélek, a szív. Az idézetként
választott mondat az igaz embert az elbizakodottal állítja szembe. Tanulság ez is:
nem az az igaz, aki magát annak tartja. Az
elbizakodott ember becsapja magát: nem
őszinte lelkű. Az igaz ember őszinte – és
hisz. Az elbizakodottságot, az őszintétlenséget, a társadalmi és mindenféle igazságtalanságot, a bűnt egyvalami gyógyítja: a
hit. A hit a szabadító Istenben, aki mindezt megcselekszi. A reformáció ezt a hitet
és ezt az igazságot tette újra hangsúlyossá a
Római levél közvetítésével hangsúlyozva a
habakuki kijelentést. Ha pedig ma körbenézünk (vagy éppen magunkba nézünk!),
máris értjük, miért van olyan nagy szükségünk ma is erre a hitre és erre a Szabadítóra.
Galsi Árpád igazgató

Megújult a honlapunk!
Tisztelettel és örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat és partnereinket, hogy megújult honlapunk, a
www.kalvinkiado.hu.
Azon fáradoztunk, hogy korszerűbb, kényelmesebb és több funkciót betöltő honlapunk legyen, tovább erősítve ezzel on-line jelenlétünket. Az új honlap indulásával ráadásul az eddigieknél is kedvezőbb internetes vásárlási feltételeket szeretnénk biztosítani.
Honlapunkon az internetes könyváruház mellett még több aktuális információt teszünk
elérhetővé: hírek, események, újdonságok, aktualitások, könyvvásárok, akciók, blog, képtár, letölthető dokumentumok stb. Lehetőség nyílik on-line bankkártyás fizetésre, ami nemcsak kényelmesebb, de olcsóbb is, mint az utánvétes rendelés, ráadásul adott értékhatár
fölött átvállaljuk a szállítási költséget.
Ha már regisztrált régi honlapunkon, az új honlapon korábbi felhasználónevével és jelszavával be tud lépni. A zökkenőmentes ügyintézés kedvéért mindenképpen ellenőrizze és
szükség szerint frissítse regisztrációs adatait legkésőbb első megrendelése előtt.
Bízunk benne, hogy rendszeres látogatója lesz és marad honlapunknak, és elégedett
lesz szolgáltatásunkkal.

2

Martin Greschat
Martin Bucer
Egy reformátor és a kor, amelyben élt
Fordította: Koczó Pál
B/5; 336 oldal; keménytáblás; 2900 Ft
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Új könyvünk a reformáció ünnepére

Ki volt Martin Bucer (1491–1551)? A reformáció
egyik jelentős alakja. Domonkos-rendi szerzetesként
ismerkedett meg Lutherrel és tanaival. A reformációhoz csatlakozva 1523–1549 között Strassburgban
volt lelkész. Tudós teológusként és egyházszervezőként dolgozott a protestáns egység kialakításán.
Fontosnak tartotta a lelkigondozást, a diakóniát és
a gyülekezeten belüli „keresztyén közösségek” (ma
úgy mondanánk kiskörök) létrehozását a keresztyén
életvitelre való buzdításban. 1538-ban meghívta Kálvint
szolgálatra.
int strassburgi szolgálatra
Végül Angliában élt száműzetésben. Haláláig a cambridge-i egyetemen tanított.
„A reformáció korának kevés alakja oly elfeledett, mint ez a 16. századi ember, aki egyszerre volt teológus, egyházi személyiség, politikus és keresztyén. A korszak specialistái
természetesen jól ismerik a nevét és legalább néhány művét. De rajtuk kívül sokan csak
keveset, vagy semmit sem tudnak arról az emberről, aki hajdanában nemcsak a német,
hanem az európai egyháztörténetnek is az egyik legfontosabb és legnagyobb hatású személyisége volt. Tekintélye nem utolsósorban azon alapult, hogy egész életében – a keresztyének közötti viták és a fokozódó széttagoltság korában – kölcsönös megértésre és
megegyezésre törekedett, egyáltalán nem csupán a reformáció táborán belül, hanem a
nyugati keresztyénség gyorsan mélyülő kettészakadására tekintettel is. Mindez arra késztetett, hogy korával és az őt körülvevő világgal együtt mutassam be Bucert: mint olyan
embert, aki a késő középkor feltételeiben és struktúráiban gyökerezett…, azután belesodródott a 16. századi nagy szellemi, társadalmi és politikai átalakulásba... Azt tartottam
fontosnak, hogy bemutassam, hogyan élt és cselekedett valaki ebben a valóságban, egy
olyan ember, aki egyre inkább hajlandó, majd képes is volt arra, hogy bizonyos határok
között maga is befolyásolja a változást.” (Részlet az Előszóból)
Martin Greschat a Gießeni Justus Liebig Egyetem nyugalmazott egyháztörténetprofesszora.
A kiadvány a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Emlékbizottsága könyvkiadói programja keretében jelent meg. – Megjelenését támogatta a
Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány.
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Új könyvünk az önismeretről
Kálmánchey Márta
A belső ember növekedése
Az önismeret útján a hit és a pszichológia segítségével
AK/40; 132 oldal; kartonált; 690 Ft
„Mit is jelöl a »belső ember« szókapcsolat? Az ember legbelsejét,
személyiségének középpontját, legmélyebb valóját, amely képes a
spiritualitás felfogására és arra, hogy befogadja Isten benne végzett munkáját... Ez a könyv abban szeretne segíteni, hogy az ön- és
emberismeret fejlesztése által növekedjen belső emberünk, erősödjön
Isten bennünk élő lenyomata, képmása, és mind jobban megvalósíthassuk azt, amire hívattunk.” (Részlet a könyvből)
Ebben a szellemben olvashatunk többek között az istenkép, a
„szülőnevelés”, az önazonosság, a perfekcionizmus, a vallásos hazugságok
gok és a megbocsátás témáiról, megvalósítható tanácsokat is kapva a mindennapi életben való eligazodáshoz.
Bemutatkozik a szerző
B
Pszichológusként dolgoztam, de már csak gyülekezetünkben, a
P
debrecen-nagyerdei református egyházközségben vagyok aktív,
d
úgy is mint újságunk, a Szivárvány egyik szerkesztője. Korábban a
ú
KLTE Pszichológia Tanszékén voltam oktató, majd a gyermekvéK
delemben dolgoztam. Szakmai érdeklődésem színterei: fejlődésléd
lektan, kreativitás, Eysenck-féle gyermek személyiségteszt, intézeti
le
nevelés, nevelőszülői gondozás. Bibliai és pszichológiai gondolan
tok kapcsolódásaival több mint 20 éve foglalkozom, számos cikket írtam különböző
újságokba, folyóiratokba. Pál apostol kérését kívánom én is minden olvasónak: „…hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által…” (Ef 3,16).
Kálmánchey Márta
A belső ember erősítése
AK/40; 120 oldal; kartonált; 590 Ft
A szerző másik, Kiadónknál korábban megjelent könyvében
szintén a lélektani és hitbeli kérdések párhuzamain keresztül
közelíti meg egyéni, hitbeli, családi és közösségi életünk valós
élethelyzeteit és problémáit, hogy így segítse olvasóiban „a belső ember erősítését”. Az önállóság fejlődése; „Ártatlan” hazugságok;
Bűnbak és bűnbakkeresés; Beszéljünk a beszédről!; Az erőszak sodrásában; Személyiség, szerep, hiteleség; Kiút a depresszióból; Munkaalkoholizmus; „Ne legyünk kiskorúak!” – ilyen és ehhez hasonló
témákban olvashatjuk itt a pszichológus írásait.
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Dizseri Eszter
Illik, nem illik?
Viselkedési tanácsok 12–18 éveseknek
Átdolgozott kiadás; A/5; 212 oldal; kartonált; 1400 Ft

Kálvin
á
Téka
é

Újra kapható

Nem könnyű a mai tizenévesek élete. Többségük magabiztosan
mozog az interneten, de bizonytalan és ügyetlen azokban az
élethelyzetekben, amelyekkel pedig egyre gyakrabban kell találkoznia és megbirkóznia. Az illemszabályok nem korlátozzák az
életünket, hanem mederbe terelik, hogy magabiztosan és harmonikus emberi kapcsolatokban teljesedhessen ki személyiségünk.
elkedik, ahogy gondol„Azt mondjuk, hogy a stílus maga az ember. Ahogy kinéz, ahogy viselkedik,
kodik, ahogy társaságot, barátot választ stb., az mind rá, az emberre jellemző. A serdülőknek
jellemük, karakterük kialakításával egyúttal lehetőségük nyílik a saját stílusuk megtalálására is.
N
Nagy esély, élni kell vele!” (Részlet a könyvből)
D
Dizseri Eszter népszerű tanácsadó könyve több változatlan
u
utánnyomás után most átdolgozott kiadásban segítheti a
m
mai tizenévesek eligazodását.
Egy jó tanács vendégeskedéshez


Egy jó tanács telefonáláshoz:
E
„„Mást hívnak a családból, és te veszed fel a kagylót, vagy tég
ged hívnak, de más veszi fel, ne mondj félhangosan véleményt a
h
hívóról! Többek között azért, mert behallatszik: – »Egy őrült
k
kakadu keres!« – »Alig hallani a hangját, valaki magyaráz a
t l f b ! – »Ki
Ki az már
á megint?« – »Most hagyjon mindenki békében!« – stb. Tisztestelefonban!«
ségesen meg kell mondani, hogy most az illető nem ér rá, de visszahív, és elnézést kér
stb.” (Részlet a könyvből)
Zsindelyné Tüdős Klára
Isten markában
Szerkesztette: Dizseri Eszter
Tizenharmadik kiadás; AK/40; 192 oldal; kartonált; 690 Ft
Zsindelyné Tüdős Klára neve – egyházunkban főként nőszövetségi
tevékenysége révén – a múlt század derekán fogalommá vált. E bibliai ihletésű karcolatok elsősorban az ő gyülekezeti tapasztalatainak jóízű és igen friss gyümölcsei. Szellemes, csillogó, szívet-elmét
tápláló írások a mélyen hívő és nagy műveltségű szerzőtől. Hogyan
készülődjünk jól ünnepekre, szerelemre, barátságra, mitől lesz áldott a csend – ilyen és hasonló „életcseppekben” csillan meg Istentől kapott bölcsessége.
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Tudományos teológiai kiadványok
Rainer Kessler
Az ókori Izráel társadalma
Történeti bevezetés
Fordította: Szabó Csaba
B/5; 288 oldal; keménytáblás; 3500 Ft
Ebben a kötetben Izráel társadalomtörténetével ismerkedhetünk meg. A szerző a bibliai választott nép politikai és társadalmi struktúráit írja le a hellenizmus koráig
terjedően. Az ókori Izráel társadalomtörténete része a
történettudománynak és a teológiának is: „A héber Biblia
mint a zsidóság és a keresztyénség teológiai alapokmánya Isten
történetét beszéli el ugyan, ezt azonban nem »mitikusan« teszi,
a pogány istenségek történeteinek módján, hanem mint Isten
történetét az emberrel, Istennek a maga népével, Izráellel való történetére
é é összpontosítva.
í
E
nép története nélkül nem ismerhető meg Istennek e néppel közös története sem.”
„Izráel társadalomtörténete jelen feldolgozásának feladatát akkor tekintem teljesítettnek,
ha azt háttérként és keretként értelmezik. Olyan keretként, amelybe »Izráel történetének« egyéb
szempontú leírásai… beilleszthetők. És háttérül szolgálhat Izráel intézményeinek leírásához,
valamint a bibliai könyvek nagy és kis címszavainak társadalomtörténeti megalapozásához,
amelyeket társadalomtörténeti alapok nélkül az a veszély fenyeget, hogy ideológiává válnak,
ahelyett, hogy felszabadító erőként hatnának.” (Részletek a könyvből)
Rainer Kessler (szül. 1944) a Marburgi Egyetem nyugalmazott Ószövetség-professzora.
Collegium Doctorum
Magyar Református Teológia
A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája
VII. évfolyam, 2011.
B/5; 220 oldal; kartonált; 990 Ft
A tartalomból: Vladár Gábor: Kálvin megigazulástana a
Római levélhez írt kommentárja alapján és az újabb exegetikai
R
ir
irodalom fényében • Fazakas Sándor: A bűn szociális kontextusbban • Ferencz Árpád: Fragmentumok egy posztmodern politikai
e
etikához
a megbékélés kontextusában. A tisztességes társadalom?
• Füsti-Molnár Szilveszter: Donatista tényezők a magyar refo
formátus
egyház ekkléziológiai útkeresésében 1989/90 után •
K Médea: Szuicidprevenció lehetőségei és terei lelkipásztorok
Kis
k
körében
• Pap Ferenc: „Reformátusok a kegyelem trónusánál.”
T
Teológiai
alapelvek és a mai magyar református istentisztelet kérd
dései
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Dékány Endre
„Szerettem az igazságot…”
A magyar református egyház
Németh László írásainak tükrében
A/4; 244 oldal; kartonált; 1200 Ft
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110 éve született Németh László

Németh László (1901–1975) századunk nagy magyar
géniuszai közé tartozik… Ugyanakkor végtelenül
szerény és egyszerű, mindenki iránt lojális és szeretetre méltó ember volt. Viszont műveiben „könyörtelenül éleslátónak, igazmondónak, önmagával szemben is kegyetlenül őszintének mutatkozik”. Ez teszi
a 20. századi magyar irodalom egyik legnagyobb
alakjává. Életműve hűen tükrözi a magyar társadalom minden rétegének életét: a fővárosban éppúgy otthonos, mint falun. Igazi világa mégsem Budapest,
hanem a vidék. A vidéki élethez pedig szervesen hozzátartozik a református
egyház élete is, hiszen gyülekezeteink zöme vidéken, falun él. Életművére ﬁgyelnünk kell, mert egyházi önismeretre tanít. Egyházkritikáját kritikusan kell
olvasni, de a benne megszólaló igazságtól egyszerűen elfordulni – önmagunk
károsítása volna. Nem neheztelhetünk rá azért, mert feltárta egyházi életünk
fájdalmas sebeit is, hiszen – jó orvos módjára – mindig gyógyító szándékkal tette. Én hiszem, hogy ez a gyógyító szándék eredményt is hozott. Hiszen Németh
László életművében főleg a késői liberalizmus református egyházának belső
élete tükröződik, s ez a korszak végtelenül szomorú: a megerőtlenedés, a hanyatlás, szinte a teljes hanyatlás ideje volt. Ezt a nagybeteg református egyházat
látta az író. De ez a korszak már a múlté: Németh László maga is tapasztalta és
é
életművében
ábrázolta a két világháború között a
t
teológiai
eszmélés és nyomában a belső megújulás
e
első
jeleit. Én hiszem, hogy ebben a megújulásban
– emberileg szólva – Németh László egyházkritik
kájának
is része volt.
„Szeretettem az igazságot” – fogalmazta meg élet nagy vallomását VII. Gergely pápa szavaival, s
te
e
ezért
mondta, hogy „sose az egyház ábrázolása volt
f
főcélom,
hanem – a benne vagy ellene – az igazságs
szerető
ember konﬂiktusa, s még inkább az igazs fogalmának a tisztulása, emelkedése ezekben a
ság
k
konﬂ
iktusokban”. (Részlet a szerző utószavából)
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Csillagpontos emlékek
KÖNYV

TÉR

–

EGY CSENDES HELY

Valóban egy „csendes hely”: könyvtárszoba a több ezer fős ifjúsági fesztiválon? Miért ne?! Bizonyára a rossz időjárás is besegített, ám szinte mindig volt
vendége az apró könyvtárnak. Sokan
kifejezetten itt keresték, s valóban meg is találták felüdülésüket a könyvek
könyvek, folyó
folyóiratok között. Akik csupán néhány percnyi pihenést kerestek, vagy éppenséggel
új, inspiráló gondolatok után vágyakoztak, azokat az otthonos berendezés – a
szőnyegre és a párnákra akár le is feküdhettek – és a Magyar Bibliatársulat rögtönzött fotókiállítása is segítette ebben a szándékukban. Ha nem esik úgy az eső,
és a Lehetőségek Piaca sátrai mindvégig nyitva tarthattak volna, most bizony
nem kellene utólag beszerezni a Magyar Bibliatársulat, a Kálvin Kiadó, a Harmat Kiadó, a Paraklétos Könyvesház, a Titus Alapítvány, az Új Remény Alapítvány, a
Szentírás Szövetség, vagy a Vasárnapi Iskolai Szövetség kiadványait, amelyekre talán
éppen a Könyv térben talált rá valaki. A polcokról már lepakoltunk, de a könyvek, folyóiratok nem tértek haza: azóta a Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
állományát gyarapítják.
Fodor Csaba
„VELE MEGELÉGSZEM…” – KOMLÓSI P IROSKA ELŐADÁSA
E a két szót, a házassági eskü egyik legrejtélyesebb
Ezt
rrészét, és ennek kapcsán az elégedettség és tisztelet témáját választotta a Kálvin Kiadó meghívására
le
megtartott, csillagpontos előadása témájául Komlósi
m
Piroska pszichológus, családterapeuta, a Károli
P
Egyetem docense. A nagyszámú hallgatóság előtt
E
eelmondta, hogy az elégedetlenség egyik jele lehet a
párkapcsolatban az a kezdetektől jelen levő gondolat,
p
hogy „nem tökéletes, de majd én megnevelem, majd
h
mellettem megváltozik”. A kezdeti romantikus rózsam
sszín köd mindent és mindenkit tökéletesnek láttat, de
eennek elmúltával általában nehezen fogadják a mai
ﬁatalok párjuk hibáit, és nem szívesen szembesülnek
aazzal, hogy maguk sem tökéletesek. A keresztyén emberek
bűnbánat, bűnbocsátás és megújulás mintájára a legb k a megtérésben
té é b átélt b
bensőségesebb kapcsolatukban is bátran szembenézhetnek saját maguk és párjuk hibáival, és kereshetik a megoldásokat.
Mucsi Zsóﬁa
Az írások teljes terjedelemben olvashatók a www.kalvinkiado.hu oldalon.
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A közelgő presbiterválasztáshoz ajánljuk
ﬁgyelmükbe a gondnoki, presbiteri és tiszteletbeli presbiteri emléklapokat.

D OLGOS

NYARUNK VOLT MEGINT
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Hírek, események

– Könyvvásáraink
raink júniustól szeptemb
szeptemberig
berig
be

Hálás szívvel jelentjük, hogy a mögöttünk hagyott nyári hónapokat idén sem nevezhettük holt- vagy uborkaszezonnak. Ismét számos megszokott, vagy az iratmissziót tekintve új, de fontos helyszínen jelenhettünk meg könyves asztalainkkal a Kálvin Kiadó és a
Magyar Bibliatársulat képviseletében. A hagyományos helyszínek közül a júniusi Ünnepi Könyvhetet (a budapesti Ráday utcában) és a régóta várt júliusi Csillagpontot szükséges
kiemelnünk. Nem először jelentünk meg a még mindig nyárias első szeptemberi hétvégén a Budai Várban, a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepén sem, melynek műsorában Petrőczi Éva A patak éneke című verseskötetének zenés bemutatója is helyet kapott.
Ezen a nyáron is több olyan eseményre kaptunk meghívást, amelyek résztvevői legalábbis ilyen választékban aligha találkoztak még a magyar és idegennyelvű bibliákkal
és más keresztyén könyvekkel. Pünkösdkor a Magyar Bibliatársulat Deák téri nyilvános
bibliafelolvasását egészítette ki a „bibliás asztal”. Augusztusban először a Magyarok Országos Szövetsége bösztörpusztai találkozóján a Történelmi Egyházak Sátra, majd néhány
hét múlva az erdélyi egyházkerületek országos presbiteri
hé
konferenciáján a nagybánya-óvárosi református gyüleko
kezet szép temploma adott helyet az általunk kiadott
ke
és forgalmazott kiadványoknak. E két utóbbi rendezvényen lehetőségünk volt széles körben fölhívni az ott
vé
lévők ﬁgyelmét a keresztyén iratmisszió fontosságára,
lé
amelynek bárki tevékeny részese lehet. Ezért külön köam
szönetet mondunk a rendezvények szervezőinek.
sz
Fodor Csaba
Október 19. – A Magyar Bibliatársulat programja a Baracskai Büntetés-végrehajtó Intézetben
Október 29. szombat 17.00 – Szarka Miklós Hatszemközt. Égető kérdések – éltető válaszok című
könyvének bemutatója a Litea Könyvesboltban (1014, Budapest, Budai vár, Hess András tér 4.)
November 5. szombat 15.00 – Könyvvásár és előadás a biatorbágyi Ökumenikus Könyvnapon.
Szarka Miklós a Hatszemközt. Égető kérdések – éltető válaszok, valamint Mucsi Zsóﬁa (szerk.) a Házasságkönyv című kiadványunk kapcsán fog a párkapcsolatokról beszélni (Biatorbágy, Faluház,
Baross Gábor utca 1.)
November 11–13. XI. Győri Könyvszalon a Győri Nemzeti Színházban (Győr, Czuzor Gergely
utca 7.)

9

Kálvin Téka

Bibliákat osztott a Bibliatársulat

Dány

Gagybátor
G

Hernádszentandrás
H

A Magyar Bibliatársulat „Bibliákat az árvíz- és iszapár károsultaknak” és a „Bibliamisszió a ﬁatalok között” elnevezésű adománygyűjtő akcióinak eredményeképpen és
hűséges támogatóinak köszönhetően 2011-ben több olyan bibliaosztásban vehetett
részt, ahol hátrányos helyzetben élő családok jutottak Bibliához. Minden eseményről nem lehet röviden beszámolni, de hadd álljon itt három helyszín és a hozzájuk
fűződő történetek.
Egy kis dányi gyülekezetben május 27-én, az istentisztelet alkalmával kérhettek
és kaptak egy-egy Szentírást azok az igehallgató és Isten szavát szerető emberek,
akiknek nem telik saját Bibliára. A köszönet szavai elárulták, hogy ezeket a bibliákat
olvasni fogják.
Gagybátorban a falu szerény körülmények között élő lakói egy beteg kislányért
összefogva adakoztak. Június 4-én, a gyűjtést lezáró találkozón a közösség jelenlévő
tagjait Bibliával ajándékoztuk meg. Ezen az alkalmon, amelyet a dányihoz hasonlóan szintén a Keresztyén Út cigányokat segítő egyesület szervezett, ötven Bibliát osztottunk ki. Sokan őszinte szerénységgel és a megajándékozástól meglepetten kérdezték: „Én is tényleg kaphatok egy Bibliát?” Még ott helyben belelapoztak, és olvasni
kezdték. Kívánjuk, hogy Isten szólítsa meg igéjének olvasóit!
Az árvíz sújtotta Hernádszentandráson a helyi baptista gyülekezet által szervezett,
mintegy százötven résztvevővel működő nyári táborban egy héten keresztül beszélgettek a ﬁatal és felnőtt résztvevőkkel az evangéliumról. A komolyan érdeklődők,
akik a hét során lelkileg éhesek és szomjasak lettek Isten szavára, augusztus 5-én
ajándékba kaptak bibliákat és gyermekkönyveket életkoruk szerint.
Hosszú utat kellett ezeknek a bibliáknak megtenniük, amíg a helyszínekre eljutottak. Talán nem lesz ilyen hosszú az út, míg a Bibliát olvasó, kereső ember Isten
gyermekévé válik, bár tudjuk, a nagyobb csodát ez utóbbi jelenti. Istennek adunk
hálát azért, hogy a bibliák eljutottak ezekre a helyekre, és köszönjük támogatóink
segítségét.

Burján Tamás
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BEMUTATKOZIK

A

CLC K ERESZTYÉN KÖNYVESBOLTOK

HÁLÓZATA

A CLC hetvenéves múltra visszatekintő felekezetközi keresztyén szolgálat, melyet
Ken Adams alapított Angliában. Életét két tényező határozta meg: a szenvedély,
hogy megismertesse az emberekkel Jézus Krisztust, és a vonzalom a könyvek
iránt. 1941-ben saját lakásukon indította el feleségével Isten vezetésére azt a hitmissziót, ami a Christian Literature Crusade (Keresztyén Irodalmi Hadjárat) nevet kapta. A bolt bevétele teljes egészében a munka további fejlesztését szolgálta,
szükségeikről pedig Isten más forrásokból gondoskodott. Hittek abban, hogy a
leírt szó, a könyv emberek életét változtatja meg. A háború végére már négy másik
boltjuk volt, majd az egész világra kiterjedő misszió jött létre. Jelenleg 55 országban, 180 könyvesboltban, raktárban és lerakatban közel 800 teljes időben szolgáló
munkatárs működik. Több mint 20 nyelven mintegy 1200 kötetet adtunk ki. Fő
célunk, hogy az emberek hitre és érettségre jussanak Krisztusban. Hisszük, hogy
Isten munkálkodik az elolvasott könyveken keresztül, krisztusivá formál minket,
és elvezet az érett hívő életre.
Hazánkban évtizedekig csak nagyon nehezen lehetett keresztyén irodalomhoz
hozzájutni, sok könyvet külföldről csempésztek be és illegálisan terjesztettek. A
CLC már ekkor is kapcsolatban állt hazai kiadókkal. 1993-ban létrejött a CLC
Keresztyén Irodalmi Szolgálat Alapítvány, és egy évvel később megnyílt budapesti
könyvesboltunk. 2000-ben Miskolcon nyitottunk boltot a Deszkatemplomtól nem
messze, az idén pedig megérhettük, hogy Isten ajtót nyitott szolgálatunk számára
Debrecenben is. A Halköz Üzletház földszintjén, kellemes környezetben várhatjuk
kedves vásárlóinkat. Célunk az, hogy Krisztus egész testének szolgálatára legyünk
keresztyén irodalommal, zenével és ajándéktárgyakkal. Szeretnénk Krisztus jó
illatát árasztani mindenkinek, hívőknek és nem hívőknek egyaránt. Botjaink egyben kapcsolódási pontok a különböző gyülekezetek, felekezetek számára.

Kálvin Téka

CLC

Kárpáti Zsolt
CLC Magyarország
területi vezető
Új boltunk:
4025 Debrecen, Simonffy u. 4–6.
Halköz Üzletház fszt. 14.
Nyitva tartás: H–P 9–17 óra
Telefon: 52/249-759
E-mail: debrecen@clchungary.com
Web: www.clchungary.com
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Egyházi partnereink Budapesten – Őszi vásár
Huszár Gál Könyvesbolt
1052 Budapest, Deák tér 4.
Tel./fax: 266-6329
E-mail: huszargal@freemail.hu
Stephanus Könyvesház (Szent István Társulat)
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1.
Tel: 318-0567
E-mail: konyveshaz@stephanus.hu
Bencés Könyvesbolt
1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 19.
Tel: 266-7009
E-mail: bencesbolt@osb.hu
Szent Gellért Könyvesbolt
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1.
Tel: 266-6661
E-mail: szentgellertkiado@szentgellertkiado.hu
Új Ember Könyvesbolt
1053 Budapest, Ferenciek tere 3.
Tel.: 266-0845
1053 Budapest, Múzeum krt. 9.
Tel: 267-7965
E-mail: ujember@ujember.hu
Unitárius Könyvesbolt
1054 Budapest, Alkotmány u 12.
Tel./fax: 311-2241
heltai.konyvesbolt@unitarius.hu

Baptista Könyvesbolt
1068 Budapest, Benczúr u. 31.
Tel: 413-0936
E-mail: mbekonyvesbolt@gmail.com
CLC Könyvesbolt
1074 Budapest, Hársfa u. 19.
Tel: 322-3632
E-mail: budapest@clchungary.com
Evangélikus Könyvesbolt (Luther Kiadó)
1085 Budapest, Üllői út 24.
Tel: 317-5478
E-mail: kiado@lutheran.hu
Keresztyén Könyvesház
MET Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u. 9.
Tel: 210-5400/111
E-mail: konyveshaz@wjlf.hu
Good News Könyvesbolt
1073 Budapest, Dob u. 74.
Tel: 322-3253
E-mail: konyv@goodnews.hu
Harmat Kiadó
1114 Budapest, Bukarest u. 3.
Tel: 466-9896
E-mail: harmat@harmat.hu

Őszi vásár a Kálvin Kiadónál
2011. november 1-jétől december 2-ig
50 kiadványunkra 40–60%-os árengedmény!
A részletekről érdeklődjön személyesen boltjainkban, vagy nézzen körül
megújult weboldalunkon, a www.kalvinkiado.hu-n!

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 címlaphoz Nagy Viktor Oszkár fotóját használtuk fel.

