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Köszöntés az Olvasónak
„...Ezek pedig azért írattak meg, hogy
higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten
Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” (Jn 20,31)
János evangéliuma ezekkel a szavakkal foglalja össze a feltámadott
Jézus megjelenéséről szóló beszámolókat. Az egész Jézus-történetet
azért beszéli el az evangélista, hogy
világossá tegye: Jézus nem más,
mint a Krisztus, Isten „felkentje”,
aki beteljesíti Isten tervét; benne,
ebben a galileai zsidó vándorprédikátorban maga Isten jelent meg
ebben a világban. Ez az elbeszélés,
és hozzá hasonlóan a teljes Szentírás, és ha jól végezzük a szolgálatunkat, az egyház igehirdetése szóban, tettben és könyvek útján – hitet
kíván ébreszteni, a hit pedig nemcsak annyit jelent, hogy elhisszük,
mindez igaz (azt is), hanem ennél
is többet. Ahogy a református hitvallás mondja: „szívbeli bizalmat” is
(Heidelbergi Káté). Azt, hogy rá is
bízzuk magunkat, életünket, hallgatunk is rá, számítunk is rá. „Az ő nevében” arra utal, hogy a keresztyén
(vagyis a Krisztushoz tartozó) emberek „felveszik” Jézus Krisztus nevét:
hozzá tartoznak, mint a gyermek
(esetünkben az örökbe fogadott) a
szüleihez, vagy a feleség a férjhez,
férj a feleséghez.
Sőt még ennél is többet jelent a
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hit János szerint. A feltámadásünnep (ismertebb, ám kevésbé kifejező nevén húsvét) úgy hirdeti a Jézus
Krisztusba vetett hitet, mint amiben
„élet van”. Méghozzá olyan élet, ami
felülmúlja az emberi kategóriákat:
ahogy a feltámadás a halált, úgy az
Isten Fia szerinti élet az „emberﬁak”
életét.
Sokféleképpen lehet élni az emberi életet. Vannak, akik a munkát
állítják előtérbe, az a bizonyos mókuskerék tölti ki napjaikat, gondolataikat. Vannak, akik épp ellenkezőleg: a munkát szükséges rossznak
tekintik, amit le kell tudni, és ha jön
a péntek, végre lehet „élni”: szórakozni, bulizni, élményeket gyűjteni.
Van, akinek a foci az élete, másoknak a család. A „Krisztus nevében”
élt élet nem egy további lehetőség,
hanem olyasvalami, ami az egész
emberi életet egy másik szintre
helyezve, az élet minden területét
(munkát, élményt, családot stb.) új
összefüggésbe, örökkévaló távlatba
helyezi.
Azt kívánom Olvasóinknak, hogy
az ünnep és a hétköznapi bibliaolvasás ilyen hitet ébreszthessen bennünk, és ilyen életre vezessen minket. Hírlevelünkben ehhez ajánlunk
reményeink szerint hasznos olvasnivalókat.
Galsi Árpád
igazgató
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Új könyvünk!
Hajdú Zoltán Levente
Előtted, Uram…
Imádságok
120×177 mm; 100 oldal; kartonált; 990 Ft
Imádságok gyűjteményét ajánljuk most olvasóink ﬁgyelmébe. Az Istenhez szálló fohászok nyolc fejezetbe
rendezve a teremtés és a megváltás csodája mellett felölelik a hétköznapi élményeket, a reggeleket, az estéket,
a találkozásokat is. A szerző református lelkipásztor,
aki elvezeti olvasóit a belső utak mély, néha meghitt,
néha pedig felkavaró világába éppúgy, mint az isteni
és emberi közösség egészen kézzelfogható valóságába.
Az imádságokat magukénak érezhetik azok is, akik régóta beszélgetnek Istennel,
és azok is, akik most indulnak el a hit útján. Néhány imádsággal korábban már
találkozhattak a Reformátusok Lapja hasábjain is.

I MÁDSÁG
Egy megszokott mozdulat,
és imádságra kulcsolom kezem.
Rakom egymás mellé
a gyenge és tétova szavakat.

KÖZBEN

De mintha a lelkemben
kapaszkodna össze
minden törvény és akarat,
szándék és elhatározás,
hogy veled találkozzanak,

bátorodik, s lesz tieddé a szó,
békül a lélek, a lelkem.
Köszönöm, Uram,
hogy te formálsz ma is
imádságot bennem.
Ámen.

*
„Ez egy gyönyörűséges kötet, amely felüdít, megtisztít, imádságra hangol, és Isten szavának, az igének közelébe vezet bennünket. Ezek az imádságok egyben verses meditációk
is, egy-egy bibliai igét „magyarázó” áldott reﬂexiók, nyolc csokorba szerkesztve: a mélységeket és őszinte indulatokat megvalló ember az Úrhoz igyekszik, hogy Krisztus közelében
átélje a 18. zsoltár magaslatát, megtapasztalva a valóságos célokat és távlatokat, melyek
nyomán azután Krisztussal éli meg a hétköznapokat, az ünnepeket és a közösségi lét
megannyi formáját.
Ezek az imádságok egy élő hitű lelkipásztor hitvallásai, amelyek az olvasó szívét is élőbb
hitre hangolják… Ez a kötet segít az Úr elé járulni, segít imádkozni. Vannak ugyanis olyan
élethelyzetek, amikor az ember képtelen a saját szavaival imádkozni. Ilyen helyzetekben
nagy segítséget adhat ez a könyv. Ugyanakkor tanít imádkozni, hogy egyre inkább a saját
szavainkkal tudjuk elmondani a saját imádságainkat, és óhajtsuk az Isten igéjét.”
Részletek Steinbach József püspök bevezetőjéből
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Új könyveink lelki kérdésekről
Szarka Miklós
Hatszemközt
Égető kérdések – éltető válaszok
A5; 156 oldal; kartonált; 990 Ft
A szerző lelkigondozóként számtalan egyéni és családi
problémában állt már emberek mellé. Ebben a kötetben pasztorális tapasztalatainak egy részét osztja meg
az olvasókkal. A gyermekvárás, az egyszülős család, az
életfontosságú döntések meghozatala mellett még számos nehéz helyzetről olvashatunk a könyvben. Minden
eset összefonódik egy bibliai igével és annak magyarázatával, amely megoldást mutat a nehéz élethelyzeis akik maguk
tekben. A könyvet ajánljuk segítő szakembereknek és azoknak is,
küszködnek lelki, életvezetési kérdésekkel.
„…az olvasó ebben a kötetben azokkal a kifényesedő pillanatokkal találkozik, amikor az összekuszálódott, gubancos életszövetek rengetegében résnyire kinyílik az ajtó,
amelyen fény szüremkedik be. Olyan ez, mint amikor Isten nyit egy ajtót a vastag falon át – mondja a szerző. Kegyelmi pillanatok ezek, amelyek gyöngyök a lelkigondozó
praxisában. A Hatszemközt című kötet egy egész gyöngysorral ajándékozza meg az
olvasót abból a gazdag pasztorációs tapasztalatból, ami Szarka Miklós több évtizedes
munkássága alatt felgyülemlett.”
Részlet Fekete Károly ajánlójából
G Judit (szerk.)
Gál
Fá
Fájdalmak iskolája
L
Lélekerősítő írások betegágyon fekvőknek
AK
AK/40; 52 oldal; irkafűzött; 260 Ft
A betegágy fájdalmakkal teli hely, ugyanakkor nagy iskola is. Sok
m
mindenre megtanít. Aki hosszabb-rövidebb ideig betegeskedik,
át
átélheti, hogy a betegség számos dolgot megváltoztat benne, csalá
ládjában, körülményeiben. Különös felfedezni, hogy Isten kezébe
ben áldásokkal szegélyezett útszakasszá válhat. Ebben segíthet ez
a kis kötet.
Ez már a második kiadványunk, amely a református kórházlelkészek beteglátogatási tapasztalataiból született. Szeretnénk, ha a néhol ismerős, máshol új gondolatok hozzájárulnának annak megtapasztalásához, hogy
„akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál” (Róm 8,28).
Olvasóink ﬁgyelmébe ajánljuk az Uram, akit szeretsz, beteg… című füzetet is.
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Petrőczi Éva
A patak éneke
Válogatott és új versek
AK/40; 104 oldal; kartonált; 1100 Ft

Kálvin
Kál
i Té
Téka

A patak éneke

Petrőczi Éva új kötete átfogó válogatást ad korábban megjelent verseiből éppúgy, mint A hetedik angyal kiadása óta
született újakból, négy ciklusban: A patak éneke; Vallomás,
eperrel; A Kálvin téri…; Beszélő. A címadó vers a 42. zsoltár
„szép híves patak”-ját szólaltatja meg.
„Ezek a versek »tetőablakok«, amelyeken nemcsak kitekintünk magunkból magunkra, hétköznapjainkból hétköznapjainkra, hanem
közben »kényszerülünk« felfelé tekinteni. E verseskötet »tetőablak«, »kilátás
Mindenségkilátás a Mindenség
re«… Petrőczi Éva verseit olvasva még akkor is adatott számomra ez az ihlet, amikor igen
»evilági« hangulatban, elcsigázottan kezdtem olvasni a sorokat, és mire letettem, mássá
lettem, közben »valami több« történt, ami, hiszem, versolvasás közben is a Szentlélek
megújító munkája, istenközelség, istentapasztalat.”
Részlet Steinbach József püspök ajánlójából
A szerző másik két, nálunk kapható könyve:
A hetedik angyal
AK/40; 80 oldal; kartonált; 470 Ft
AK
Ez a kis kötet a szerző életének több mint három évtizedéből
E
foglalja össze azokat a verseket, amelyek a Biblia, továbbá a
fo
magyar és európai protestáns egyház- és iskolatörténet esem
ményeinek és személyiségeinek a hatására születtek.
m
Áfonyahegyi jegyzetek
Á
120×165 mm; 136 oldal; kartonált;
12
1200 Ft
12
Fekete Sas Kiadó, 2010
Fe
(ISBN 978 963 968 047 0)
(I
Egy Heidelbergben töltött hónap naplójegyzeteit
olvashatjuk Petrőczi Éva tollából. Az otthontól távol
töltött hetekben a munka és a kutatás szüneteiben felidéződnek a pécsi családi emlékek, és a szerző őszintén vall hitről, családról, hivatásról.
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Lapozgató
L
Lloyd
C. Douglas
„É köntösömre sorsot vetettek”
„És
Fo
Fordította:
Fükő Dezső
Fr 738 oldal; kartonált; 1900 Ft
Fr/5;
L
Lebilincselően
izgalmas regény Jézus köntösének – melyre az evangélium tanúsága szerint a római katonák még
a kereszt alatt „sorsot vetettek” – és a vele kapcsolatba
ke
kerülő
személyek útjáról. Az első századi Római Birodalo és a születő keresztyénség korának mindennapjaiba
lom
is bepillantást nyerhetünk, és nem hiányozhat a két ifjú
sz
szerelmes
között bonyolódó cselekményszál sem.
Farkas László
Úrnak szolgái
A/5; 384 oldal; keménytáblás; 1900 Ft
A regény egy rozzant fedelű parasztházból Isten szolgálatába induló, az Úr útját kereső embert mutat be, aki
minduntalan az emberi indulatok és bűnök akadályába
ütközik. Végül a küzdelmekből diadalmasan emelkedik
a bajok fölé, Urának méltó és igaz szolgájaként. A történet hátterében az utolsó rögéig mélyen magyar vidék
áll ízes alakjainak tarkaságával, hősi eposznak is beillő
mindennapjaival.
Hézser
Gábor (szerk.)
H
Kötőjeles
történetek
K
Fr/5
Fr méret; 104 oldal; kartonált; 360 Ft
A rövid történetekre, melyek ebben a jókedvű és tanulságos
világirodalmi
válogatásban olvashatók, a kötet szerkesztője
vi
prédikátori,
lelkigondozói, oktatói munkássága során talált
pr
rá.
rá Jó szolgálatot tettek lelki beszélgetéseiben, elgondolkodtatva mesélőt és hallgatóját egyaránt, és segítettek a szövevényes
élethelyzetek
jobb megértésében és újraértelmezésében.
él
Hézser Gábor (szerk.)
Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek
mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek
Fr/5; 148 oldal; kartonált; 650 Ft
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Az új év kezdetével ismét arra törekszünk, hogy színes és értékes könyvkínálatunkat
közel vigyük az érdeklődő olvasóközönséghez. Az országot járva különböző rendezvényeken biztosítunk engedményes könyvvásárlási lehetőséget.
Január derekán a Magyar Hebraisztikai Társaság közgyűlésén A héber Ószövetség
szövege című kiadványunk könyvbemutatója alkalmával tartottunk szakmai könyvvásárt, január végén Berekfürdőn a Megbékélés Házában, az El(ő)hívás konferencia résztvevői válogathattak kiadványainkból. Februárban a Szélrózsa utótalálkozón
vettünk részt Budapesten a Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat könyveivel.
A közeljövőben az alábbi rendezvényeken találkozhatnak munkatársainkkal és
kiadványainkkal:

Kálvin Téka

Hírek, események

Bemutatkozunk a Budapest-Budai Gyülekezetben
(1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér) 2011. március 20-án 10 órakor.
Tóth-Máthé Miklós könyveinek bemutatója lesz a Magyar Írószövetség székházában
(1062 Budapest, Bajza u. 18.) 2011. március 22-én 17 órakor.

XVIII. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL
Időpont: 2011. április 14–17.
Helyszín: Millenáris (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20.), Jövő Háza 20. stand
A Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat idén is társkiállítóival – a Szent István Társulattal,
a Harmat Kiadóval és a Luther Kiadóval – közös standján mutatja be színes könyvkínálatát,
és várja az érdeklődőket.

PROGRAMJAINK
2011. április 15. péntek
Hess András terem, 14 órától
VERS ÉS IMÁDSÁG
Petrőczi Éva: A patak éneke. Válogatott és új versek, valamint Hajdú Zoltán Levente: Előtted,
Uram... Imádságok című kötetének bemutatója
Résztvevők: Petrőczi Éva és Hajdú Zoltán Levente (szerzők), Tarján Tamás (irodalomtörténész,
kritikus), Steinbach József (református püspök).
2011. április 16. szombat
Kner Imre terem, 13 órától
HATSZEMKÖZT
Párkapcsolati, családi és életvezetési kérdések – keresztyén válaszok
Szarka Miklós könyvének bemutatója, és beszélgetés a 20 éve indult Református Házasságés Családsegítő Szolgálatról. A beszélgetés résztvevői: Szarka Miklós (lelkipásztor, pár- és
családterapeuta, a Református Házasság- és Családsegítő Szolgálat alapítója), Komlósi Piroska (pszichológus, egyetemi docens) és Mucsi Zsóﬁa (szerkesztő).
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A Magyar Bibliatársulat új könyvei
Siska Ágota (szerk.)
Bibliai névtár
Tulajdonnevek konkordanciája
hat magyar bibliafordítás alapján
A/4 fekvő; 808 oldal; kartonált; 5000 Ft /
CD (pdf): 500 Ft
A Magyar Bibliatársulat időről időre
olyan kiadványokat is igyekszik megjelentetni, amelyek „háttéranyagot”
nyújthatnak a revízió közben meghozandó
döntéseinkhez.
Ilyen
dó d
é i kh
l
ffelbecsülhelb
lh
tetlen értékű háttéranyag a Siska Ágota által szerkesztett Bibliai névtár, amely
rendszerezett, táblázatos formában ad eligazítást a biblikus szakembereknek és
a Biblia iránt érdeklődő olvasóknak arról, hogy a Szentírásban előforduló tulajdonnevek milyen magyar átírásban szerepelnek a különböző, ma is használatban
lévő felekezeti (katolikus, protestáns, zsidó) fordításokban…, a könnyebb kezelhetőség és a szakemberek számára elengedhetetlen keresési funkció érdekében
változatlan tartalommal CD-n, PDF formátumban is megjelentetjük.
Részlet Pecsuk Ottó előszavából

Szlovén–magyar Újszövetség
Slovensko–madžarska Nova Zaveza
125×185 mm; 812 oldal; keménytáblás; 3500 Ft
Ez a Szlovén és a Magyar Bibliatársulat által közösen kiadott kétnyelvű Újszövetség a Biblia standard szlovén fordítását (1996, revideálva 2003-ban) és a magyar
új fordítású Biblia (1975, revideálva 1990-ben) szövegét tartalmazza.
Hasznos segédeszköz lehet diákoknak, akik mindkét nyelvet tanulják, és azoknak is, akik szeretnék jobban megismerni anyanyelvük mellett a másik nyelv kultúráját, gondolkodásmódját, keresztyén gyökereit. Kiváló segítség lehet azoknak
a bibliaolvasóknak is, akik a kétnyelvű közegben élve pontosabban szeretnék érteni az újszövetségi Szentírás üzenetét. Ajánljuk mindazoknak, akiknek a családjában mindkét nyelvet beszélik, s akik mindkét nyelvet használva vesznek részt
istentiszteleteken, miséken. Ideális ajándék lehet a vegyes nemzetiségű családok
tagjai számára is.
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A Faith Comes By Hearing (FCBH – A
Hit Hallásból Van) a világ legnagyobb
H
interneten is elérhető hangzó bibliain
gyűjteménnyel rendelkező szolgáltagy
tója. A közelmúltban jelentették be,
tó
hogy a különféle nyelveken az Újszöho
vetségből készült hangfelvételek száve
ma elérte az ötszázat. Ez a történelmi
m
mérföldkő azt jelenti, hogy több mint
m
154 országból, 4,6 milliárd ember
15
hallgathatja Isten sszavát
aavát
á a saját anyanyelvén a világhálón. Az FCBH több mint
harmincöt éve dolgozik elszegényedett és olvasni nem tudó emberek között is,
hogy számukra is elérhetővé tegyék a Bibliában megszólaló üdvösség ígéretét, a
reményt és vigasztalást. Az ingyenesen elérhető bibliai mobiltelefonos és számítógépes alkalmazásoktól az áramellátást nem igénylő, napelemekkel működő,
hangzó Bibliát lejátszó készülékekig az FCBH számos formában hozza közel Isten
szavát az emberekhez azon a nyelven, amelyen a legjobban megértik azt – az
anyanyelvükön.
A közelmúltban tíz új nyelvvel kiegészülő hangzó bibliakínálat azt jelenti, hogy
jelenleg négy kontinens újabb ötmillió lakosát szólíthatják meg Isten szavával. A
rendelkezésre álló ötszáz felvétel nagy része ingyenesen is letölthető vagy online
hallgatható most már a Magyar Bibliatársulat honlapján is (www.bibliatarsulat.
hu), kiegészülve az 1990-es új fordítású Biblia teljes újszövetségi hanganyagával,
illetve az Ószövetség könyveiből készített válogatással. A magyar nyelvű hanganyag letöltői a www.faithcomesbyhearing.com oldalon mind magával a letöltéssel, mind adományaikkal hozzájárulhatnak a Magyar Bibliatársulat bibliafordítói és -terjesztői szolgálatához.

Kálvin Téka

A hit hallásból van… – A Bibliatársulat hírei

Hármas könyvbemutatónak lehettek
tanúi, akik a Magyar Bibliatársulat éves
közgyűlésén részt vettek 2010. december 9-én. Kustár Zoltán A héber Ószövetség szövege című könyvét a szerző és
Zsengellér József mutatta be. A Siska
Ágota által szerkesztett Bibliai névtárat
Galsi Árpád, a Szlovén–magyar Újszövetséget pedig Szebik Imre és Pecsuk Ottó
ismertette.
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Keresztyén könyvesbolt a győri pályaudvar mellett
HAJNALCSILLAG
Reggeli szürkület, álmos diákok várakoznak a győri Révai utcai buszpályaudvar egyik kocsiállásánál.
Elsorolják a legújabb pletykákat, kit
kivel láttak tegnap délután, és mit
írt az a helyes srác az interneten,
aki után a fél osztály odavan... A
matekdoga réme is felreppen, aztán megint ráül a társaságra a reggeli kómás pislogás. Valakinek a
tekintete közben egy egyszerű üzlet felirataira téved: Hajnalcsillag könyvesbolt...
könyvesbolt
Biblia, keresztény könyvek... Unottan továbbvándorol a szeme... Kit érdekel...
Ebben a percben a barátja megszólal:
– Ti tudtátok milyen klassz könyvek vannak abban a könyvesboltban?
– Na ne már, hagyjál, pont ott! – hangzik a válasz.
– Pedig de! Egyik nap összevesztem a barátnőmmel... Épp erre vetődtem délután, rengeteg időm volt, és belelapoztam az egyikbe... Még aznap kibékültünk.
A Hajnalcsillag Könyvesbolt alapítóinak többek között az lebegett a szeme előtt,
hogy – azon túl, hogy a gyülekezet tagjait és más győri testvéreket ellássák keresztyén irodalommal – a város nem hívő lakosai számára is érdekes könyveket
árusítsanak, mely talán az ő életükre is döntő hatással lehet.
A Baptista Gyülekezet 2003-ban hozta létre a Hajnalcsillag Közösségi Ház Alapítványt, amely a könyvesboltot önkéntesek munkájával üzemelteti. A munkatársak nyitvatartási időben az autóbusz-pályaudvar melletti üzletben szeretettel
várnak mindenkit. Elsősorban a Harmat, a Kálvin, az Evangéliumi, a Baptista
Kiadók könyveivel, de katolikus kiadók kiadványait és magánkiadványokat is
megtalálhatják az érdeklődők a bibliák, bibliaborítók, ajándéktárgyak, újságok,
keresztyén egyházzenei és könnyűzenei CD-k mellett. Külön kérésre a bolt nagy
tételben is rendel, és egyéni kívánságokat is teljesít.
Lencse Gábor és Ildikó
Nyitva tartás:
kedd: 13–18.00 óráig; csütörtök: 9–14.00 óráig; szombat: 10–13.00 óráig
9022 Győr, Bisinger sétány 6. (bejárat a Révai utca felől)
Tel.: 70/540-3014
E-mail: hcskonyvesbolt@gmail.com
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„Á LDOTT ÉLETÜNK VAN”
Acsai Imréné, Julika néni bibliavasárnapi vallomása iratterjesztői szolgálatáról

Kálvin Téka

Iratterjesztés Szigetszentmiklóson

Kicsi koromtól nagyon szerettem a könyveket. Apukám nem tudott írni-olvasni,
és mindig rám szólt, hogy inkább tanuljak, ne olvassak. Ő jót akart, de én sokszor
becsaptam őt, amikor a jó könyveket a lila iskolai füzetborítóba csomagoltam…
Férjem gyerekkorától hívő ember volt, nekem viszont sokáig nem volt kapcsolatom Istennel. Csak amikor a ﬁam után az ikreim születtek, akkor fogott meg az
Úristen. Azóta se tudok eléggé hálás lenni neki mindazért, amit tőle kaptam. Született még egy lányom, s ma négy felnőtt gyermekem és már négy unokám van.
1971 óta járok a Szigetszentmiklós-Kossuth utcai református gyülekezetbe, és
kezdettől fogva besegítettem a különféle szolgálatokba az asszonyok között. Kiss
Laci bácsi, az akkori iratterjesztőnk, ha nem ért rá vagy elutazott, többször megkért, hogy helyettesítsem őt a templomi könyves asztalnál. Később magával vitt több
könyvkiadóhoz, bemutatva a munkatársaknak. Mindenhol kedvesek voltak velem,
megismertük egymást, végül 15 évvel ezelőtt rám maradt az iratterjesztés szolgálata. De ma is tanítok hittant az óvodásoknak, és az énekkarnak is tagja vagyok.
Volt idő, mikor az iratterjesztés szépen fölívelt, de ma egyre kevesebbet vásárolnak tőlem. Az idősebbek szemei romlanak, a ﬁatalabbak anyagi gondokkal
küzdenek, az egészen ﬁatalokat lefoglalja a számítógép, az internet. Azért betegek látogatásakor mindig viszünk magunkkal vigasztaló könyveket, Bibliaolvasó
Kalauzt. Az egykori református, ma önkormányzati általános iskolának ma is
van egy református tagozata. Főként ünnepek idején szüleikkel együtt a diákok
is gyakran eljönnek a templomba, így Bibliát, énekeskönyvet még elég sokat eladok. Néha én is kiállok a gyülekezet elé, de rendszerint az istentiszteleti hirdetések között kerül említésre a Reformátusok Lapja vagy egy-egy új könyv. Többnyire persze azokat a könyveket
keresik, amelyek kapcsolódnak
az emberek mai élethelyzetéhez.
A templomunk idén 20 esztendős, s a gyülekezet elhatározta, hogy építünk egy szép
nagy gyülekezeti házat. Hogyha
elkészül, szeretném, ha lenne
abban egy könyvtár, és majd olvasó klubot is szervezünk hozzá. Nekünk áldott életünk van
Szigetszentmiklóson!
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Kálvin Téka

Amit 2010-ben szerettek az olvasók
VÁLOGATÁS LEGNÉPSZERŰBB KIADVÁNYAINKBÓL*
BIBLIA

MISSZIÓ, GYÜLEKEZETÉPÍTÉS

Középméretű új fordítású Biblia
(Revideált, 1990)
Újszövetség csökkentlátók részére
(Rev. Károli-fordítás, I–IV. kötet)
AUDIOVIZUÁLIS BIBLIA

Hangzó Újszövetség Mp3 CD –
Hangoskönyv
GYERMEKEKNEK

Bibliai történetek gyerekeknek
Győri Katalin: Bojti – Történet egy
nagyszívű kiskutyáról
TEOLÓGIA, VALLÁSTÖRTÉNET

Balla Péter: Gyermekek és szülők
kapcsolata – Az Újszövetség tanítása
kortörténeti kontextusban
LELKIPÁSZTORI KÉZIKÖNYV

David Plüss–Michael Rahn (szerk.):
Beszéljünk az istentiszteletről! –
Feedback-módszerek gyűjteménye

Czövek Tamás (szerk.): Írd meg,
amiket láttál – Hét lakótelepi gyülekezet
CSALÁDI KAPCSOLATOK,
LELKIGONDOZÁS

Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság
Gál Judit (szerk.): „Uram, akit szeretsz, beteg...” – Lélekerősítő írások
betegágyon fekvőknek
IRODALMI VÁLOGATÁS, REGÉNY

Hézser Gábor (szerk.): Kötőjeles
történetek
Hézser Gábor (szerk.): Mindennapi és
nem egészen mindennapi történetek
– mindennapi és nem egészen mindennapi
embereknek
Lloyd C. Douglas: „És köntösömre
sorsot vetettek” – Történelmi regény
ÉVKÖNYV

Bibliaolvasó Kalauz a 2011. évre

*A felsorolás nem tartalmazza a hittan- és énekeskönyveket.

KÖNYVESBOLTJAINK BUDAPESTEN
KÖZPONTI RAKTÁR ÉS PROTESTÁNS
KÖNYVESBOLT
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Nyitva tartás: H–P: 9–15.30 óráig
Tel.: 06-1-386-8267/105 mellék
Fax: 06-1-386-8277/106 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

Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Felelõs kiadó: Galsi Árpád igazgató

