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„…megjelent az Isten üdvözítő kegyelme
minden embernek…”
Tit 2,11
Bizonyára minden olvasónknak megvan a maga egyéni szokása vagy családi
hagyománya a karácsony megünneplésére, amelyben, akárhogy vesszük is,
része van az ajándékozásnak. A karácsonyi ajándékozás rituáléjában vannak fontos elemek. Például az, hogy
meglepetés legyen. Sokáig dédelgetjük
az ötletet, rejtegetjük a csomagot, majd
végül a csomagolás is még rejtélyesebbé
teszi az ajándékot és még izgatottabbá a
megajándékozottat, különösen, ha gyerek veszi azt kézbe. Fontos még, hogy
nagy legyen, elkápráztató, valami, amire régen vágyott az, aki kapja. Emellett
nem szeretünk senkit kihagyni. Egy
barátom azt mondta egyszer, hogy ha
csak egy képeslap, e-card vagy sms legyen is, de minden ismerősének küld
valamit karácsonyra. Ilyenkor nem illik
és nem is akar senkit kihagyni.
A keresztyén karácsonyi üzenetben
is vannak hasonló elemek, csak egészen más tartalommal. Isten Fiának
megjelenése egy régen várt esemény
volt, amely mégis meglepetésként ért
mindenkit. A meglepetés ereje ma,
amikor jól ismerjük a karácsonyi bibliai történetet, abban van, hogy tudunk
újra rácsodálkozni Isten szándékára és
arra a különös módra, ahogyan emberként jelent meg a világot tenyerén
tartó Úr. A jászolban született isteni
gyermek megjelenése nagy és elkápráztató, de csak akkor, ha valaki régen
dédelgeti magában a vágyat, hogy Isten egészen közel legyen hozzá; és tudhassa egyszer biztosan ebben a sáros,

nehéz, de kézzelfogható valóságban,
hogy Isten érti, ami itt folyik, és nem
akar távol maradni tőle. Sőt odaadja,
beleadja magát, és jelenlétével kapcsolatot teremt a menny és a föld között,
az üdvösség, az örök, vele való lét útját
megmutatva.
Istennek az üdvözítő kegyelme pedig minden embernek szól, nemcsak
egy csoportnak, egy szubkultúrának,
a kiválasztottak közösségének, hanem
mindenkinek. Azt gondolom, hogy a
karácsony nem lenne az, ami, ha nem
érintene meg bennünket legalább egy
kicsit az, hogy van valami közös minden emberben. Az idézett bibliai ige
szerint az bennünk a közös, hogy mindenkinek megjelent Isten kegyelme,
Isten az üdvösség útját mindenkinek
nyitva tartja.
A rácsodálkozáshoz, az Istennel kapcsolatos vágyak, elképzelések és gondolatok letisztulásához és annak megérzéséhez, hogy a mindenki nemcsak a
sokat jelenti, hanem azt az egyet is, aki
én vagyok, más kell, mint ami ránk vár
a következő hetekben. Nyüzsgés, rohanás, aggódás helyett csend, visszahúzódás, lelki ﬁgyelem, adventi „böjt”.
Szeretném, ha Kiadónk könyvei és
kiadványai is segítenének a karácsonyra, az isteni üzenetre való ráhangolódásban. A címlapon a Kálmáncsai
Graduál (1622–1626) reprint kiadásának egyik énekszövege szerepel, ezzel
kívánok áldott karácsonyt minden olvasónknak, partnerünknek és munkatársunknak!
„Christus születek nekünk, jövetök el,
imádjuk ütet.”
Mucsi Zsóﬁa

Peter Spangenberg
Kiscsacsi útja a jászolig
A karácsonyi történet
Fordította: Zámbóné Tóth Emese
B/5; 64 oldal; keménytáblás; 1700 Ft
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Karácsonyi ötlettár hittanoktatáshoz

Szászi Andrea, a Református Pedagógiai Intézet munkatársa készített karácsonyi könyvünkhöz egy katechetikai
ötlettárat, amelyből itt ízelítőt nyújtunk. A teljes anyagot
a kalvinkiado.blogspot.com oldalon olvashatják!
A szívet melengető történet a karácsonyi csoda történéseit foglalja össze, miközben gyermekek által megfogalmazott kérdéseket vet föl és ad gyermekek által érthető
válaszokat rájuk. Hazánkban jelenleg még szokatlan és
kevéssé ismert könyvek, történetek felhasználása egy-egy bibliai
ibliai téma, bibliai történet
tanítása során. Mivel szinte minden gyermek ismeri vagy a teljes karácsonyi történetet, vagy bizonyos részeit, akár a már ismertek felelevenítéséhez, akár a feldolgozáshoz ajánlott kreatív katechéták számára ez a könyv.
1. Református óvodákban az adventi időszakban az óvodapedagógus által meghatározott részletekre bontva a délutáni alvás előtt fölolvasva. Érdemes legfeljebb
két hétig olvasni a történetet, ez az időszak ugyanis még fönntartja a gyermekek
érdeklődését.
(Felosztási javaslat a Kiadó blogján!)
2. Önkormányzati óvodákban/általános iskola 1–3. osztályában az adventi időszak
négy hetére bontva a következő felosztásban használható föl az adventi várakozás és
a karácsonyi történetek bevezetéséhez. Református óvodákban is használható, mivel
így több idő van egy-egy projektre, illetve az elmélyítésre.
1. hét: A várakozás kezdete (7–10. o.)
2. hét: Úton Betlehem felé (10–22. o.)
3. hét: Találkozás Jézus későbbi látogatóival (22–37. o.)
4. hét: A Megváltó születése (38–62. o.)
(A feldolgozás részletes módja megtalálható a Kiadó blogján!)
3. Ötletek az adventi várakozás 4 hetéhez kapcsolódóan, projekt jellegű feldolgozáshoz:
Faliújság készítése, melynek címe: „Úton Jézus Krisztus felé”. A Betlehem felé vezető út ábrázolása, ahová minden héten, az adott történethez kapcsolódóan új elem kerül fel a faliújságra. Ez a faliújság A/3-as formátumú, egyszerű térkép (egyszerűsített
labirintus), amelyen a Betlehembe vezető út látható. A katechéta feladata elkészíteni
a faliújság (térkép) alapját, illetve minden alkalomhoz egy-egy fölrakható képet. Így
karácsonyra teljessé válik a karácsonyi történeteket tartalmazó faliújság.
(További, részletes ötletleírások a Kiadó blogján!)
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Újdonságok
Pá
Pákozdy
László Márton
Szövetség és hűség
Sz
Tanulmányok
T
B/5; 216 oldal; kartonált; 2900 Ft
B/
A kötetben a 100 éve született Pákozdy László Márton
(1910–1993) tanulmányaiból adunk közre válogatást.
(1
„Pákozdy László Márton különleges életművet hagyott
hátra. Egyszerre volt exegéta és vallástörténész, ószövetséhá
ges tudós és az intertestamentális irodalom avatott kutatója,
ge
aki magabiztosan mozgott az újszövetségi tudományokban
ak
elárulják rendszeres teológiai jártasságát, aki tökéletesen átis; ugyanakkor cikkei elá
látta a gyakorlati teológia-ökumenika összefüggéseit. Teológus volt, biblikus teológus.” (Hodossy-Takács Előd, DRHE)
A szerző 1910-ben született Hódmezővásárhelyen. Teológiai tanulmányait Debrecenben, Halléban és Utrechtben végezte. Debrecenben, majd Budapesten több
mint négy évtizeden át tanított bibliai teológiát és vallástörténetet.
A szerző nálunk kapható, népszerű könyve:
Bibliaiskola
A/5; 277 oldal; keménytáblás; 1500 Ft
A könyv fejezetei 68 részletben, folytatásos sorozatként jelentek meg 1949-ben és 1950-ben Az Út című egyházi hetilapban. Azóta is szívesen forgatják a Bibliával ismerkedők.
Szabó András
Sz
„Téged Isten dicsérünk”
„T
Bocskai István, Erdély és Magyarország fejedelme
B
Második, átdolgozott kiadás
M
Fr/5; 192 oldal; keménytáblás; 1350 Ft
Fr
Ki volt Bocskai István? Hogyan lett a lázadó bihari uraságK
ból Erdély első fejedelme, s általa az Erdélyi Fejedelemség
bó
a magyar államiság és a magyar protestantizmus védőbástyája? E gazdag és szép fotóanyaggal kiegészített kötetben
ty
a szerző arra vállalkozott, hogy a nagy fejedelem életútját
ismeretterjesztő formában összefoglalva, egy olyan ember példáját
népszerűsítő, ismeretterj
állítsa az olvasók elé, aki politikai, művelődés- és egyháztörténeti szempontból egyaránt meghatározó személyisége volt történelmünknek.
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Kálvin János
Az Apostolok Cselekedetei magyarázata I–II.
Szabó András fordítását átdolgozta Domány Judit
B/5; 416+324 oldal; műbőr kötés; 4500 Ft
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Kálvin újszövetségi kommentárjai

A Rómaiakhoz írt levél magyarázata
Rábold Gusztáv fordítását átdolgozta Nagy Barna
2. kiadás
B/5; 384 oldal; műbőr kötés; 2300 Ft
A Zsidókhoz írt levél magyarázata
Szabó András fordítását átdolgozta Nagy Barna
2. kiadás
B/5; 320 oldal; műbőr kötés; 2000 Ft
„A Református Egyházi Könyvtár (vagy népszerű nevén: parókiális könyvtár) sorozat régi és régen megszakadt vállalkozása volt egyházunk szellemi életének. Ideje,
hogy korszerűbb keretek között, több mint negyven (gyakorlatilag azonban hatvanöt) évi szünet után újrainduljon. (…)
A most induló sorozat, melyben először Kálvin újszövetségi kommentárjai jelennek meg (részben a már korábban megjelent fordítások javított, korszerű kiadásával, részben a lappangó fordítások kinyomtatásával, illetve a magyarra eddig le
nem fordított munkák fordításával), azt a legmélyebb és eredeti református keresztyén meggyőződést szolgálja, hogy a lehető legteljesebben megértsük azt, ami Isten
igéjében, a Szentírásban tárul fel számunkra, hogy ugyanis kicsoda Isten, és milyen
ő a számunkra (ahogy Kálvin fogalmaz legjelentősebb rendszerezett bibliamagyarázó munkájában, az Institutio-ban). Ideje hát, hogy Kálvin előtűnjék? Ideje, hogy
a magyar reformátusság szellemi ereje előtűnjék? Igen. De leginkább annak van
ideje (mint mindig is volt és lesz), hogy Isten kinyilatkoztatása tűnjék elő, úgy és
abban, ahogy önmagát szent igéjében kijelentette, ahogy azt egy-egy kor olvasója
felfoghatta, s ahogy bármely kor igehallgatója a hirdetett igében a Szentlélek belső
munkája által meghallhatta. Az újrainduló sorozat kötetei a keresztyén írásmagyarázat egyik legnagyobb alakjának, Kálvinnak munkáit közlik – azért is, hogy Kálvin
újra kortársunk lehessen, de leginkább azért, hogy vele együtt tehessünk kísérletet
az isteni kinyilatkoztatás megértésére, a Krisztusban elvégzett üdvözítő munka elfogadására, és az isteni akarat hálás teljesítésére.”
(Bogárdi Szabó István ajánlásából)
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Az év könyve
Dr. Huszár Pál
Kálvin János élete, teológusi, reformátori
és egyházszervezői munkássága
(1509–1564)
B/5; 224 oldal; keménytáblás; 1800 Ft
A könyv szerzője, Huszár Pál 1941-ben született Várpalotán, több évtizedig tanított történelmet, angol, német,
orosz és latin nyelvet a helyi gimnáziumban. A várpalotai
ta gyülekezet presbitere, a Veszprémi
Egyházmegye
gondnoka, a Dunántúli
Eg
Egyházkerület
iskolaügyi tanácsosa
Eg
és főgondnoka, az MRE világi elnöke.
Egyházi,
teológiai könyvek szerzője és
Eg
fordítója.
A Kálvin Emlékbizottság kérésére írta meg Kálvin Jáfo
nosról
szóló könyvét, melyet a Doktorok Kollégiuma ajánlására a
no
Zsinat
az „év könyve” díjjal jutalmazott.
Zs

Képes Kálvin Kalendárium a 2011. évre
A Magyarországi Református Egyház évkönyve
A/5; 256 oldal; kartonált; 430 Ft
Egyházunk évkönyvének a 2011. évre szóló írásai az istentisztelet témájában fogalmazódtak meg. Áttekintést kaphatunk az istentisztelet bibliai alapjairól és mai gyakorlatáról.
Megismerhetjük a legkiemelkedőbb kezdeményezéseket az
istentisztelet megújításában, és az egyes egyházközségek
útkereső próbálkozásait. A kalendáriumban függelékként
megtalálható a „Reformátusok a kegyelem trónusánál”
című írás, amelyet a Generális Konvent Liturgiai Bizottsága szerkesztett, és tartalmazza a magyar református istentisztelet megújulásának teológiai alapelveit.
Bibliaolvasó Kalauz a 2011. évre
Fr/5; 128 oldal; kartonált; 260 Ft
Így szól az Úr! – A Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala a 2011. évre
A/6; 16 oldal; irkafűzött; 65 Ft
Reformátusok falinaptára 2011.
580×450 mm; 95 Ft
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Bódiss
Tamás
(s
(szerk.)
A
Adjatok hálát az
IIstennek!
K
Kórusművek,
éénekfeldolgozások
B
B/5; 80 oldal; irkafű
fűzött; 1200 Ft
A többszólamú kórrusfüzet célja, hogy
az énekek kíséretéhez hangszeren vagy
vokálisan megszólaltatható letéteket,
egyúttal a gyülekezeti és iskolai kórusok
kezébe egyszerű műveket adjon.
Gárdonyi Zsolt–Karasszon Dezső
Alternatív koráliskola
A/4 fekvő; 56 oldal; irkafűzött; 1400 Ft
A gyűjtemény fő célja, hogy segítsen a
kezdő és haladó kántoroknak beletanulni
a gyülekezeti énekekkel és azok kíséretével való érzékeny bánásmódba, egyszerű
letétek megszólaltatásába, és később akár
önálló koráltételek szerkesztésébe és improvizálásába.
Református korálkönyv I.
Genﬁ zsoltárok
A/4 fekvő; 128 oldal; műbőrkötés; 2200 Ft
Az új korálkönyv az adott zsoltárdallamhoz többnyire egy könnyen játszható, általában háromszólamú harmonizációt (A
letét) és egy nehezebb, magasabb művészi
színvonalú orgonakíséretet (B letét) hoz.
A gyakran énekelt zsoltárok esetén egy
könnyű kétszólamú C letét is készült, segítve a kántorok szolgálatát.
Kálmáncsai Graduál
Hasonmás kiadás CD melléklettel
230×330 mm; 2 kötet; műbőr kötés; 18 000 Ft
Kiadja a Nemzeti Kincseinkért Egyesület,
Kecskemét

Bethlen Gábor felkérésére a fejedelem
udvari papjai koruk (1622–1626) liturgiai énekeiből összeválogatták azokat,
amelyek megfeleltek a protestáns hitelveknek. Kiadásával a magyar nyelvű
protestáns gyülekezetek istentiszteleti liturgiáját kívánták egységesíteni. A
hasonmás kiadás ezt az egyházzenei és
zenetörténeti kincset teszi elérhetővé impozáns kivitelben.

Kálvin Téka

Zenei ajánló

Énekfüzet
Csillagpont Református Ifjúsági
találkozó
B/6; 128 oldal; irkafűzött; 405 Ft
Kiadja a Zsinati Ifjúsági Iroda
Megváltva!
Dunamelléki énekfüzetek II.
B/5; 90 oldal; irkafűzött; 810 Ft
Kiadja a Dunamelléki Református
Egyházkerület
Karasszon Dezső
„…nyisd meg a mi ajkainkat…”
Bevezetés a magyar református egyházzene
világába lelkipásztorok, kántorok, tanárok,
iskolai és gyülekezeti kórusok számára
B/5; 152 oldal; kartonkötés; 1500 Ft
Berkesi Sándor (szerk.)
Az Úrnak zengjen az ének
Ifjúsági énekeskönyv
B/6; 536 oldal; keménytáblás; 1500 Ft
A 300 gyermek és
ifjúsági ének egy része gitárkísérettel is
előadható, és számos
helyen több (általában angol és német)
nyelven is olvasható
az énekszöveg.
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Hírek, események

Ï

Keresztyén Karácsonyi Könyvvásár
2010. DECEMBER 3–4-én

Ï
Ï
Ï

(pénteken 14–20, szombaton 9–16 óráig)

Ï

A LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMBAN

Ï

1092 Budapest, Kinizsi u. 1–7., Lónyay és Kinizsi utca sarok
Széles könyvválasztékkal és engedményes árakkal várunk
minden érdeklődőt és vásárlót.

Ï

Ï

December 1-jén árusítunk az Adventi Könyvvásáron Győrben,
a Széchenyi Egyetem régi aulájában (9026, Győr, Egyetem tér 1.).
December 5-én Budapest-Rákosfalva gyülekezetében szolgál
Galsi Árpád, a Kiadó igazgatója.

B EMU TAT T UK

L A KÓT EL EPI GY ÜL EK EZET EINK RŐL SZÓLÓ KÖN Y V ÜNK ET

Czövek Tamás (szerk.)
Írd meg, amiket láttál
Hét lakótelepi gyülekezet
A/5; 192 oldal; kartonált; 1200 Ft
A szigetszentmiklósi lakótelep református gyülekezete tízéves történetére visszatekintve konferenciát szervezett, ahol a panelmissziót
végző lelkészek és gyülekezetek
konzultációjából, a közös útkeresésből született kötetet is bemutatták
között. A
k egy kerekasztal-beszélgetés keretei között
kötet bemutatását követően (Czövek Tamás) Mucsi Zsóﬁa (Kálvin Kiadó) vezetésével Harmathy András (Szigetszentmiklós-Újváros), Dandé András (Miskolc-Avas-Dél)
éés Lovas András (Budapest-Gazdagrét) vallottak arról, miért és
hogyan végzik a hagyományostól sok szempontból eltérő lelkéh
sszi munkájukat ﬁatal, lakótelepi református gyülekezeteikben.
A beszélgetés a kötethez hasonlóan nem gyülekezetépítési módsszerekre tette a hangsúlyokat, hanem arra a történetre, amit
IIsten cselekszik ezekben a gyülekezetekben. A hét lakótelepi
gyülekezet beszámolójának, bizonyságtételének nem titkolt
g
sszándéka az, hogy további munkára buzdítsa a református egyházat ezen a téren.
h
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„„…HOGY

MEGISMERJENEK

T ÉGED…”

E
Ezúttal
nem az egyre kedveltebb csomagküldésről és áru házhoz
sszállításról írunk. Inkább arról, ahogy a Magyar Bibliatársulat
éés a Kálvin Kiadó munkatársai olykor fölkerekednek, hogy a
gyülekezetekben egy-egy vasárnap bemutassák Biblia- és könyvg
kínálatuk színe-javát. Ez év októberében a Császári és a Püspökk
ladányi Református Gyülekezet is újból meghívott bennünket, s mi
la
örömmel töltöttük meg a gyülekezeti termek asztalait bibliákö
kal, imakönyvekkel,
gyermekeknek és idősebbeknek, lelkipásztoroknak, gyülekezeti
kal
imakönyvekkel g
munkásoknak s minden templomba járó testvérnek szóló, a bibliaismeretben elmélyítő, a hitben járt élet során útmutató-eligazító, vigasztaló kiadványokkal.
Mind több ember vásárol napjainkban az internet segítségével (kiadónk honlapján is), s amikor a futártól átvett csomagot kibontja, ismeri meg, mit is rendelt valójában. Mégsem szabad megfeledkeznünk azokról, akiknek erre nincs lehetősége
vagy szeretik előbb személyesen kézbe venni például a könyveket. Tapasztalatunk
szerint sokakban épp azért pislákol csupán vagy hiányzik egészen a kedv Isten igéjének olvasása s a keresztyén olvasmányok iránt, mert nem tudják, mi minden áll a
rendelkezésükre.
A címként Jézus főpapi imájából választott mondattöredék ( Jn 17,3 a Károlifordítás szerint) is arra emlékeztet, hogy szüksége van a személyes találkozásra és
a bensőséges kapcsolatra embernek Istennel és embernek emberrel, s ebben talán
épp egy jó könyv lehet segítségükre, amit mondjuk a gyülekezeti sajtóvasárnapról vitt
magával valaki.
S hol jártunk még az ősz folyamán? Árusítottunk a Károli Gáspár Egyetem Hittudományi (Budapest, Ráday utca) és Tanítóképző Főiskolai Karán (Nagykőrös), valamint
a Luther Kiadóval közösen a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen, ahol a
hallgatók és tanárok egyaránt nagy érdeklődéssel válogattak kiadványaink között.
Mindenkor szívesen teszünk eleget ilyen és ehhez hasonló meghívásoknak a jövőben is!
Fodor Csaba
terjesztési vezető
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Amikor a könyvek házhoz jönnek
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Bibliatársulatok világgyűlése

10

2010. szeptember 20–24. között Szöulban tartotta 8. világgyűlését a Bibliatársulatok Világszövetsége (UBS). A
hatévente megrendezett nagyszabású
találkozón a jelenleg 147 országban
működő bibliatársulatok valamennyi
vezetője képviseltette magát. Az idei találkozó fő témái az Egyház (főelőadó:
Philip Jenkins, USA), a kultúra (főelőadó: Melba Maggay, Fülöp-szigetek)
és a ﬁatalok (főelőadó: Alois testvér,
a Taizé-mozgalom vezetője) voltak. A
világgyűlés fő témájának, a „ﬁatalok
közötti bibliamunkának” különös aktualitást kölcsönzött, hogy az ENSZ
statisztikái szerint a világ népességének fele jelenleg 25 év alatti, ezért a
ﬁatalsággal kapcsolatos témák és kérdések nemcsak az egyház és a bibliatársulatok számára döntőek, hanem a
politikusok, a szociológusok és a közgazdászok számára is. Nem mindegy,
hogy ez a robbanásszerű növekedésnek
induló generáció milyen felnőtté válik,
hogyan látja a világot és benne a maga
szerepét.
A világgyűléssel párhuzamosan egy
ifjúsági világgyűlés is zajlott, a Koreai
Bibliatársulat szöuli vendégházában. 17

országból 20 ﬁatal, valamint 20 koreai
diák a világgyűlés programjával párhuzamosan (élő webkamerás közvetítés
segítségével) megvitatták és értékelték
az elhangzott előadásokat, referátumokat, és kialakították a saját ajánlásaikat
a Világszövetség számára. A világgyűlés
végén elfogadott, a Global Board (tulajdonképpen az UBS vezető testülete)
számára szóló 18 ajánlás közül négy a
„ﬁatalok” témakörébe tartozik. Hangsúlyozták, hogy a bibliatársulatoknak
jobban ki kellene használniuk az internetes társasági fórumokat (facebook,
twitter stb.) ahhoz, hogy hatékonyabban elérjék a ﬁatalabb korosztályt a
Biblia üzenetével. Több ﬁataloknak
szóló ismeretterjesztő anyagot kellene
kidolgozniuk és több ﬁataloknak szóló programot kellene meghirdetniük,
valamint létre kellene hozniuk egy globális ﬁatalos és ﬁatalok által vezetett
„agytrösztöt”, hogy releváns módon
szólíthassák meg ezt a generációt.
A Bibliatársulatok Világszövetsége
hat évre megválasztotta új elnökét, az
indiai Robert Cunville-t, aki az új-zélandi George Bartont váltotta ebben
a tisztségben. Cunville több mint harm
minc éven át evangelizált Billy Graham
m
munkatársaként szerte a világon. 1994
és 2000 között az Indiai Bibliatársulat
el
elnöke volt. Miller Milloy megbízatásán
nak lejártával a malajziai születésű brit
M
Michael Perreaut veszi át az UBS főtitká
kári posztját.
Pecsuk Ottó
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Iratterjesztés a Budapest-Fasori gyülekezetben
OLVASNI – TERVEZNI – IMÁDKOZNI
A fasori iratterjesztés újabb kori története
Végh Tamás lelkipásztor 1995-ös ideérkezésének az első időszakára nyúlik viszsza. Megszületett egy gondolat, és sokan
imádkoztak sokat azért, hogy megértsék,
ez a gondolat beleillik-e abba a nagy tervbe, ami Isten terve a mi gyülekezetünkkel.
Hogy legyen a mi templomunkban is először egy kis asztal a bejáratnál, ahol bibliákat, énekeskönyveket lehet vásárolni. És
Istennek tetszett ez a gondolat, és megáldotta az első lépéseket. Így szép lassan belakhatta az első – 3-4 fős – szolgálói csapat
az előcsarnokot, biztosítva a jelenlétet és
az egyre gazdagabb könyv-, folyóirat- és
képeslap-kínálatot. És tervezhettünk és
imádkozhattunk továbbra is a folytatásért.
Hogy milyen lenne, ha lehetne egy meghittebb terünk, ha áttekinthetőbb lenne a
kínálat, ha polcaink lennének, mint egy
„igazi” könyvesboltban, ha hívogató és
marasztaló lenne ez a mi „kuckónk”. És
Isten ezt a kérésünket is meghallgatta. És
elvezetett minket odáig, hogy ma nyolcan
lehetünk rendszeresen összejáró és együtt
imádkozó, Jézusra ﬁgyelő testvérek, akik
szolgálhatunk a beszerzés, az árusítás, a
könyvek ajánlása és a személyes kapcsolatteremtés területén. Ma több mint 300 féle
könyvet, több folyóiratot és zenei CD-t kínálhatunk vasárnapról vasárnapra.
A szolgálati területünk legfontosabb
céljai: elérhetővé, megvásárolhatóvá tenni azokat a kiadványokat, amelyek Isten
igéjének üzenetét közvetítik, ezeken a
kiadványokon keresztül minél többeket
megszólítani, és lehetőséget kínálni a vásárlásokon keresztül mások megajándékozására, a kiadványok „továbbterjesztésére”.

Mindezek felett pedig Isten országának az
építése magunkban és magunk körül.
Olvasni jó! Mert Isten a Bibliában írott
igéjét adta nekünk. Mert a leírt bizonyságtételek, versek, regények, életrajzok,
az életünk kérdéseivel, kapcsolatainkkal
foglalkozó könyvek a hitünket erősíthetik, Istenhez és az ő szeretetén keresztül
egymáshoz vihetnek közelebb.
Tervezni jó! Mert gondolhatunk arra, hogy milyen jó lesz, ha naprakész,
vonalkódleolvasóval összekapcsolt számítógépes nyilvántartásunk lesz, ha az ajánlásaink sokakat kíváncsivá tesznek, ha
egyre többeket tudunk ezeken keresztül
is és személyesen is megszólítani…
Imádkozni jó! Mert hálát adhatunk és
magasztalhatjuk Istent az ő megmentő,
megtartó kegyelméért, szeretetéért. Hálásak vagyunk, hogy szolgálatot bízott ránk
és hogy a szolgálatunk végzésén és egymás
hitén keresztül mi magunk is erősödhetünk. Szeretnénk a szolgálatunkkal, az életünkkel Jézus Krisztusra mutatni. Legyen
egyedül az övé a dicsőség!
Nyikos László
Budapest-Fasori Református
Egyházközség
1071 Bp. Városligeti fasor 5.
Tel.: +36-1-3427311
E-mail: hivatal@fasor.hu, web: www.fasor.hu
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Partnereink a Dunántúlon • Könyvesboltjaink
PerPéth Kft.
2800 Tatabánya, Kőrösi tér 9.
Tel.: 34/309-102
E-mail: perjesi@perpeth.hu
Reménység Háza Alapítvány
8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 24.
Tel.: 22/389-402
Regina Téka könyvesbolt
8820 Veszprém, Cserhát ltp. 4.
Tel.: 88/443-201
E-mail: regina.teka@invitel.hu
Eranthis Kft.
9090 Pannonhalma, Vár 1.
Tel.: 96/570-129
Tiszta Forrás 2006 Bt.
9021 Győr, Zechmeister u. 1.
Tel.: 96/314-616
E-mail: postmaster@tisztaforras.t-online.hu
Hajnalcsillag Közösségi Ház
Alapítvány
9022 Győr, Bisinger sétány 6.
Tel.: 96/325-054
E-mail: hcskonyvesbolt@gmail.com

Immanuel Alapítvány
9700 Szombathely, Szelestey L. u. 62.
Tel.: 94/319-601
E-mail: immanuel@immanuel.hu
Szentháromság Könyv- és
Kegytárgybolt
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3.
Tel.: 94/500-284
Fény Kft. – Egyházmegyei Könyvellátó
7621 Pécs, Káptalan u. 6.
Tel.: 75/513-078
E-mail: konyvellato@pphf.hu
Gránátalma Kegytárgybolt
7621 Pécs, Irgalmasok u. 3.
Tel.: 72/336-462
E-mail: temesi@citromail.hu
Jász Kft., Betlehem kegytárgybolt
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 1.
Tel.: 92/312-571
Élet Vize Alapítvány
9730 Kőszeg, Velemi út 17/a.
Tel.: 92/312-571
E-mail: booksopping@gmail.com

Ő s zi v á s á r a K á l v i n K i a d ó n á l!
2010. november 1-jétől december 6-ig
a Kálvin Kiadó mintegy 50 kiadványa
30–40–50%-os árengedménnyel vásárolható meg.
A részletekért látogasson el könyvesboltjainkba,
illetve weboldalunkra!
KÖNYVESBOLTJAINK BUDAPESTEN
R EFORMÁTUS (ZSINATI)
KÖZPONTI RAKTÁR ÉS PROTESTÁNS
KÖNYVESBOLT
KÖNYVESBOLT
1113 Budapest, Bocskai út 35.
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
Nyitva tartás: H–P: 9–15.30 óráig
Nyitva tartás:
Tel.: 06-1-386-8267/105 mellék
H–Cs: 9–16.00 P: 9–15.30 óráig
Fax: 06-1-386-8277/106 mellék
Tel.: 06-1-220-6626
Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Felelõs kiadó: Galsi Árpád igazgató

