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Marijke ten Cate: Nagy családi gyermekbiblia

Kálvin Téka

Úton
„És történt, hogy amíg ott voltak, eljött
szülésének ideje, és megszülte elsőszülött
fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.”
Lk 2,6–7

Isten Fia megszületésének bibliai története hétköznapi, történelmi, valóságos
emberi keretek között zajlik. A betlehemi istálló azóta is a szemünk előtt
tartja, hogy Isten hatalmas Fia nem
leereszkedett közénk az égből tüzes luxusszekéren, még csak nem is királyi
palotában született, hanem „útközben”,
politikai-emberi szükségszerűségek keretében, emberként jött el a világunkba. Még a vendégfogadóban sem volt
számukra hely, ezért Mária a jászolba
fektette a világ bepólyált Megváltóját.
Az út pedig folytatódott: a születéstörténet után a Heródes isten- és embertelen gyilkos szándéka elől Egyiptomba
menekülő szent családról olvasunk. Az
isteni Emberfia pedig, amikor felnőve
elindul, hogy beteljesítse küldetését,
szabadításunkat és megváltásunkat,
nem tudja hová álomra hajtani fejét:
úton van.
A Jézus nevét segítségül hívók közössége azóta is, szintén – úton járó egyház.
Nem megérkezettek, hanem úton levők
közössége: várjuk a visszatérő Krisztust,
aki helyet készít nekünk az Atya országában. Ezen az úton ki vagyunk szolgáltatva az istentelen és embertelen világnak, hatalmaknak. Mégis, már itt és
most, ebben a világban: a Gyermekben
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velünk az Isten. Noha úton járók és még
nem megérkezettek vagyunk, hasonlóan a veszteglő, kóborló vagy rossz úton
járó emberek millióihoz, vándorlásunk
mégsem értelmetlen, céltalan menekülés és bolyongás, hanem hazafelé vezető
út. Nem vagyunk a magunkéi, és nem
vagyunk magunkra hagyva ezen az
úton, hanem velünk vándorol utunkon
Jézus. Ennek a vándorlásnak pedig az
útja az ő szeretetének az ünneplése: karácsonykor, istentiszteleten, a Szentírást
közösen vagy egyedül olvasva, a gyülekezet közösségében, illetve a szeretet
gyakorlásával: úton levő társaink felé
éppúgy, mint a veszteglő, kóborló vagy
rossz úton járók, a nincstelenek, a megvetettek felé.
Ebben a perspektívában kínálunk
sokféle olvasnivalót hírlevelünk karácsonyi számában is. A karácsonyt ünnepelve, a Szentírás körül: Nagy családi gyermekbibliánkkal, Fekete Ágnes
adventi áhítataival (4 hét); egyházunk
cigánymissziójának fontosságára hívva
fel a figyelmet új könyvünkben (Országodba befogadtál); az úton járás, a
migráció válságát feldolgozva sokféle szempontból a 90 éves Theologiai
Szemle ünnepi számában; a velünk és
értünk munkálkodó Istenről, valamint
az ember, az egyház munkájáról szólva
a Képes Kálvin Kalendárium lapjain.
Így kívánunk Olvasóinknak áldott ünnepet – és jó utat.
Galsi Árpád
igazgató

Marijke ten Cate
Nagy családi gyermekbiblia
Fordító: Szabó T. Anna
225×250 mm; 288 oldal; keménytáblás; 5500 Ft
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Újdonságunk gyerekeknek!

A Nagy családi gyermekbiblia az egész család számára kínál bibliaolvasós, beszélgetős, képekben gyönyörködős programot. A
legkisebb gyermekek általa ismerkedhetnek
meg először a Biblia örök történeteivel, tanulhatják meg azokat az emberi helyzeteket
és döntéseket, amelyekkel a zsidó nép ősatyái
és kiemelkedő hithősei, majd később Jézus
és az apostolok is szembesültek.
Marijke ten Cate illusztrációi
önmagukban, a szöveg nélkül
is értékes, szemet gyönyörködtető tablói a Biblia világának. A
történetek szereplői arcán felfedezhetjük azokat az érzelmeket,
amelyek bennünket is átjárnak a
jól ismert szent történetek olvasása során: a szeretetet, a félelmet, a csodálatot vagy a bűntudatot. A magyar kiadás szövegét Szabó T. Anna
pontos, mégis egyszerű, letisztult és a legkisebbek számára is könnyen érthető
prózájában olvashatjuk. A kötet végén a Biblia áttekintése segíti az olvasókat ös�szefüggésbe helyezni a könyvben szereplő ó- és újszövetségi történeteket.

Könyvbemutató
A könyvet 2015. november 24-én, kedden, 16.30-kor mutatjuk be a Biblia Múzeum
kiállítótermében (Bp., Ráday u. 28.). A kötetről a fordító, Szabó T. Anna,
a Kálvin Kiadó igazgatója, Galsi Árpád és Pompor Zoltán gyermekirodalmi
szakértő beszélget.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Újdonság gyerekeknek
Peter Martin – Peter Kent
Evangéliumi nyomkereső
Fordító: Görgey Etelka
215×260 mm; 48 oldal; keménytáblás; 2500 Ft
Ez a könyv Jézus történetének világát ábrázoló részletgazdag képek egész kincsestárát rejti magában.
Órákig játszhatsz azzal, hogy régi idők tárgyait és
embereit keresgéled. Amíg a feladványokat böngészed, észre sem veszed, és szép lassan megismerkedsz Jézus életének legfontosabb eseményeivel és
lenyűgöző hátterével.
A kiadvány a Bibliai nyomkereső című könyvünk folytatásaként jelent meg.

Újra kapható!
Peter Martin – Peter Kent
Bibliai nyomkereső
Fordító: Görgey Etelka
215×260 mm; 48 oldal; keménytáblás; 2500 Ft
Jó nyomozó vagy? Sasszemed van? A Biblia világát
ábrázoló részletgazdag képeken a régi idők tárgyait
és embereit keresgélheted, de találhatsz a képeken
érdekes állatokat, madarakat, sőt békákat is. A feladványokat böngészve észre sem veszed, és szép lassan
megismerkedsz a legismertebb bibliai történetek lenyűgöző hátterével.
Kelemen Czakó Rita (rajzolta)
Gyere velem templomba
200×200 mm; 10 oldal; leporelló; 2200 Ft
Ezt a kis könyvecskét együtt lapozgathatják a kicsik
a szüleikkel, nagyszüleikkel. A könyv segítségével
megismerhetik, mi történik a templomban, az istentiszteleten.
A legkisebbek kezébe is biztonságosan adható kiadvány.
4

Fekete Ágnes
4 hét
Adventi gondolatok
Ak/40; 88 oldal; kartonált; 800 Ft
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Adventi készülődés

Karácsonyra lehet lélekben, hitben is készülni. Aki elindul
ezen az úton, vegye kézbe ezt a könyvet, és olvasson el mindennap egy bibliai igét, áhítatot. Fekete Ágnes írásai nem
hagyják, hogy sematikus, megszokott gondolatokkal, közhelyekkel a lelkünkben közelítsük meg Jézus születésének
ünnepét, hanem arra indítanak, hogy a szeretet, a várakozás, az idő mélységeiről elgondolkodjunk, és Isten jelenlétének fényében lássuk az ünnepet.

Fekete Ágnes református lelkész, a Kossuth Rádió református félóráját szerkeszti 18 éve. A műsorokban is az a célja,
hogy mai, közérthető nyelven mondja el az evangéliumot.
A liturgikus év rendjében igyekszik keresni a megújulást.

A szerző korábban kiadónknál megjelent könyve:
Fekete Ágnes
40 nap
Böjti áhítatos könyv
Ak/40; 136 oldal; kartonált; 900 Ft
A könyv egy-egy napi áhítattal végigkíséri a húsvétra készülő időszakot azzal a céllal, hogy elmélyülten, imádsággal
tölthessük a böjtöt.
A keresztyén böjtöt nehéz pontosan meghatározni: elmélyülést, imádságot, fegyelmet jelent. Egyfajta csigavonalban
igyekszünk egyre mélyebben megérteni Isten kegyelmét,
amely húsvétkor elért bennünket.
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Református Egyházi Könyvtár
Kálvin János
Az első korinthusi levél magyarázata
Református Egyházi Könyvtár, Új folyam 8
Fordító: Buzogány Dezső
B/5; 380 oldal; műbőrkötés; 2100 Ft
Kálvin a levél tartalmát összefoglaló Argumentumban már előre jelzi magyarázatának fő hangsúlyait, ezek: az evangélium életváltoztató hatalmának bemutatása,
a hamis tanítók és tanítások leleplezése és feltartóztatása, az egyház békéjének
és egységének szolgálata, de leginkább az, ami Pál egyetlen célja is volt: hogy „ő
maga és mindenki más alászálljon, Krisztus pedig uralkodjék”. Márpedig „az első
lépés Krisztus szolgálatában az, hogy magunkról elfeledkezve, egyedül csak Isten
dicsőségét és az emberek üdvösségét keressük”. Erre tanít Kálvin kommentárja is.
(Bogárdi Szabó István előszavából)
Kálvin János
A második korinthusi levél magyarázata
Református Egyházi Könyvtár,
Új folyam 9
Szabó András fordítását átdolgozta és
jegyzetekkel ellátta Bogárdi Szabó István
B/5; 208 oldal; műbőrkötés; 1500 Ft
Kálvin (...) magyarázatai során leginkább
Melanchthon, Bullinger és Bucer szemléletmódját érvényesíti a megértés, a magyarázat és az alkalmazás összefüggésében, de leginkább az alkalmazást tartja fontosnak. Ezzel részben a reformáció munkájára világít rá, részben
a keresztyén gyülekezet berendezkedését és egész életét állítja az evangélium
fényébe, ahogyan ezt kommentárja utolsó sorában összefoglalja: „Isten... nem
külön-külön ajándékozza meg Lélkével az egyes embereket, hanem kegyelmének
mértéke szerint adja azt kinek-kinek, hogy az egyház tagjai kölcsönösen osztozva
ápolják az egységet.” (Bogárdi Szabó István előszavából)

Könyvbemutató Kolozsváron
A kolozsvári teológián mutattuk be a Református Egyházi Könyvtár legutóbb
megjelent 8. és 9. köteteit 2015. november 2-án.
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Naszádi Kriszta (szerk.)
Országodba befogadtál
Cigány fiatalok, munkatársak, lelkészek és művészek
a református egyházban
168×188 mm; 140 oldal; kartonált; 900 Ft
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Országodba befogadtál

A kötet címe – Országodba befogadtál – a magyarországi cigányok himnuszának záró sorát idézi, ahogy
azt a keresztyén romák éneklik. Közülük tizenhatan
szólalnak meg ebben a könyvben: a svájci diplomát
szerzett lelkész, a rákkutató doktorandusz, a sokszínű
gyülekezetről álmodó teológus lány; a grafikus, aki a Magyar Képzőművészeti
Egyetem első cigány származású hallgatója volt; az esti iskolába járó fiatalember,
aki Istenben édesapára talált; az árva diakónushallgató, aki utat kíván mutatni
a hasonló sorsú gyerekeknek; a hatgyermekes szociológus, aki a cigány közösség
megerősítéséért dolgozik; a hitoktató, aki boldogan hirdeti saját népe között az
evangéliumot; és a szakmunkát végző presbiter, aki családjáért, gyülekezetéért
és hivatásáért áldja teremtőjét... Az Isten gyermekeként megtalált új identitásról,
valamint a közösségi, társadalmi felelősségvállalásról szóló történetek egy olyan
etnikum tagjaival ismertetnek meg, amellyel közös hazában élünk, és amellyel –
ahogy az egyik cigány festőművész fogalmaz – „atyafiságot kellene vállalnunk”.
„Nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki
féli őt, és igazságot cselekszik” (ApCsel 10,34–35). Isten kegyelméről, elhívó, kiválasztó szeretetéről beszélnek ezek az interjúk. Sok küzdelemmel, mélységgel és
magassággal teli életutakba ad bepillantást ez a kötet, mely végül Isten dicsőítésére, alázatra és szeretetre hívja meg az olvasót. (Dani Eszter, református lelkész)
Két könyvünk a református missziói szolgálat sajátos területeiről:
L. Molnár István és Magyarné Balogh Erzsébet (szerk.)
Nézz fel az égre még egyszer!
Történetek a rácsok mögül
168×188 mm; 160 oldal; kartonált; 1100 Ft
Némethné Balog Katalin (szerk.)
Valóban szabadok
Bizonyságtételek a Református Iszákosmentő Misszió életéből
B/6; 124 oldal; kartonált; 700 Ft
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A bibliaolvasás gyakorlata ma
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A bibliaolvasás gyakorlata ma címmel
rendeztek konferenciát a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi karán a KRE HTK Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszéke, a KRE
BTK Hermeneutikai Kutatóközpontja
és a Magyar Bibliatársulat szervezésében 2015. október 23-án.
A konferenciát egy 24 órás, folyamatos bibliaolvasás vezette fel diákok
és tanárok részvételével október 22-én
reggel 8 órától.
A konferencia egyik kiemelkedő témája volt a Szentírás liturgiai használata. A résztvevők római katolikus, protestáns, zsidó és görögkatolikus megközelítésekkel ismerkedhettek meg.
Főelőadóként Richard Briggs, a
Cranmer Hall (Durham) professzora
tartott angol nyelvű előadást A Biblia
bölcs olvasása a teológiai hermeneutika
kontextusában címmel. Majd bemutatták az anglikán teológus Bölcs bibliaolvasás című könyvét, mely a Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány gondozásában jelent meg.
A konferencia másik fontos témája
volt a bibliaolvasás hagyományai a protestáns felekezeteknél. Ebben a szekcióban Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó
igazgatója ismertette az evangélikus
Útmutató felépítését és keletkezéstörténetét, mely mára 30-32 ezer példányban jelenik meg, emellett online változatban és telefonos alkalmazásként is
elérhető, valamint e-mailen is kiküldik
az aktuális igét. Pap Ferenc, a KRE do-

cense előadásában elmondta, hogy a
Szentírást a 17–18. században egyéni
szinten elsősorban a nemesek olvasták,
míg közösségi környezetben, a protestáns templomokban és istentiszteleten
erős hagyománya volt a Biblia olvasásának. Mára háttérbe szorult a közösségi bibliaolvasás, bár az igény nem
csökkent.
Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat
főtitkára elmondta, hogy a reformátusok Bibliaolvasó Kalauza immár 76
éve segíti a híveket a Szentírás tanulmányozásában. A kalauz elődjét Karácsony Sándor szerkesztette és adta
ki saját bibliaolvasó közösségében. A
szerkesztők a kezdetektől a folytonos
olvasást helyezik előtérbe, vallva, hogy
a Szentírást egységben kell kezelni.
A KRE egyetemi adjunktusa kiemelte, hogy a Bibliaolvasó kalauz használatával az Ószövetség 3-4 év alatt, az
Újszövetség 1,5-2 év alatt olvasható el.
Az idén ötvenezer példányban megjelenő kalauz minden napra egy rövid
gondolatébresztő bekezdést is tartalmaz.
A protestáns bibliaolvasási szokásokról alkotott képet a metodista, baptista és adventista egyház, valamint más
bibliaolvasó vezérfonalak (Szentírás
Szövetség, Mai Ige) ismertetése egészítette ki a könyvvásárral egybekötött
konferencián.
(Az evangelikus.hu beszámolóinak felhasználásával)

Hármas fonál
Bibliai szövegválogatás a házasságról
Fr/5; 96 oldal; kartonált; 800 Ft
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Bibliai szövegválogatás a házasságról

A Biblia történetei, tanításai és költői vallomásai, örökérvényű gondolatai évszázadok óta mutatnak utat, és segítenek eligazodni az élet nagy kérdéseiben.
Ez a kis könyv az Ó- és az Újszövetség szövegeiből ad
tematikusan rendezett, átfogó válogatást a házastársi kapcsolat fontos területeiről: megismerkedés és elköteleződés;
a házasság alappillérei; Isten ajándékai: a szerelem és a
szexualitás; munka és család; feszültségek, viszályok és kommunikáció; szeretteink megtérése; nehézségek, veszteségek, szenvedés.
Ajánljuk házasságra készülőknek, házasságban élőknek és mindazoknak, akik
szeretnének biztos kapaszkodóra lelni az emberi kapcsolatok útvesztőiben.

További ajánlatunk

Biblia
Revideált új fordítás (RÚF 2014)
B/6; 1360 oldal, ezüst élmetszéssel; cipzáras bőrtokban
(180×133 mm); 9900 Ft
Az új fordítású Biblia legújabb, revideált szövegű kiadása
regiszterrel, térképekkel. Elegáns és praktikus, sötétkék
cipzáras bőrtokban, ezüst élmetszésű kivitelben. Rendszeres használatra, utazásra, ajándékozásra is alkalmas.
Paul Lawrence
Bibliai kéziatlasz
Richard Johnson (szerk.)
Fordító: Görgey Etelka
222×160 mm; kartonált; 192 oldal; 4000 Ft
Az atlasz a Biblia történetét tekinti át, átfogó történelmi,
vallási és földrajzi összefüggésekkel gazdagítva a Szentírás olvasóinak ismereteit. A világ teremtésétől a keresztyénség terjedéséig végigköveti a bibliai elbeszélést, gazdagon illusztrálva képekkel, térképekkel és háttér-információkkal, könnyen használható, olvasóbarát formában.
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Karácsonyi könyvajánlat
Elena Pasquali – Priscilla Lamont
Kicsik képes Bibliája
Fordító: Mucsi Zsófia
175×215 mm; 192 oldal; keménytáblás; 3500 Ft
Ebből a kisebbeknek szóló képes Bibliából úgy mesélhetjük el a gyerekeknek a történeteket, hogy átélhetik a teremtés szépségét, izgulhatnak Dávidért
a csatában, Dánielért az oroszlánok között és Jézus tanítványaiért a viharban. A beleélést segítik a
gyermekek fantáziáját megragadó illusztrációk és a
könnyen érthető szöveg is. A történetekből a kicsik
is megérezhetik, hogyan gondoskodik Isten az emberekről, hogyan tartja meg
ígéreteit, és miként hív bennünket, hogy szeressük őt és egymást.

Tóth-Máthé Miklós
Miként a csillagok
Négy történelmi regény
135×205 mm; 576 oldal; keménytáblás; 3500 Ft
A kötetben négy történelmi regény olvasható a magyar
református egyház múltjából. Egy Méliusz Juhász Péterről (Isten trombitája), egy Károlyi Gáspárról („Megszámlálta futásodat...”), egy Szenci Molnár Albertről
(Élet zsoltárhangra) és egy Ráday Pálról (A szabadság
nótáriusa).

Dávid Gyula (szerk.)
Reményik Sándor összes verse I–II.
A/5; 680+512 oldal; vászonkötés; 4600 Ft
A két kötet tartalmazza az 1943-ban megjelent Összes versek
anyagát, mely kiegészül a 2000-ben, Dávid Gyula gondozásában megjelent Hátrahagyott versek című kötet több mint
kétszáz, a korábbi gyűjteményekből hiányzó versével. A
tartalomjegyzék mellett betűrendes címmutató is segíti a
tájékozódást.
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Győri Katalin – Gellén Sára
Az első karácsony
203×225 mm; 48 oldal; keménytáblás; 1800 Ft
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Karácsonyi könyvajánlat

Ez a könyv úgy vezet végig Jézus születésének eseményein, hogy hű marad a bibliai történethez, és közel hozza
azt a mai gyermekek világához. Jézus Krisztus Isten legnagyobb ajándéka, az ő születéséről szól a karácsony ünnepe.
Peter Spangenberg
Kiscsacsi útja a jászolig – A karácsonyi történet
B/5; 64 oldal; keménytáblás; 1700 Ft
Kiscsacsi az édesanyja, Sára oldalán, Máriával és Józseffel együtt elindul Betlehem felé… Ez a kalandos történet, amelyet a szerző egy kis csacsi nézőpontjából
mesél el, és amelyet csodaszép képek díszítenek, a karácsony csodáját és titkát
tárja a gyermekek elé. 4 éves kortól ajánlott olvasásra és felolvasásra.
Bölcsföldi András (szerk.)
Karácsony ideje
Magyar írók novellái adventtől vízkeresztig
Fr/5; keménytáblás; 188 oldal; 2000 Ft
A karácsonyi ünnepkör szép ívét követi ez a novelláskötet. Az
advent beköszöntétől az ünnep elhagyásáig 15 magyar író rövid történetével hozza közelebb a karácsony idejét. A fejezetek
elején található bibliai idézeteket és az elmúlt száz év karácsonyait idéző írásokat olvasva összekapcsolódhat bennünk a
Megváltó születésének égi és a mi életünknek e világi története, valódi világosságot hozva az ünnepbe.
A Biblia bölcsessége – Zsoltárok
B/6; 60 oldal; keménytáblás; 1500 Ft
A Zsoltárok könyvét minden korban nagyra becsülték költői
szépségéért és bölcsességéért. Ez a kis gyűjtemény a Zsoltárok
könyvéből válogat, hogy ezeken a régi, de változatlanul eleven
szövegeken keresztül mutasson fel valamit a mai olvasónak a
zsoltáríró kérésének bölcsességéből: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsoltárok 90,12)
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Migráció – egyházi folyóirataink
90 éves a Theologiai Szemle folyóirat
A 90 éve útjára indított Theologiai Szemle a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának folyóirata, amely
felekezetközi perspektívában közöl teológiai publikációkat.
A MEÖT májusban szervezett konferenciájának témája,
melynek – több szempontból megközelített – előadásai az
ünnepi szám hasábjain olvashatók: Migráció és/vagy terrorizmus? Mit mond az egyház, a politika és a menekültügy a migrációról? Féljünk vagy örvendjünk?
A 2015/3. (jubileumi) szám tartalmából:
konferencia a migrációról
zsengellér józsef: migráció a bibliában
mészáros kálmán: migráció az egyetemes és a magyar történelemben
Béres tamás: a globalizáció mint ökumenikus felelősség
Torsten moritz: a migráció – brüsszelből nézve
Jungbert béla: migráció és biztonság a globalizálódó világban
szép árpád: migráció és bevándorlás – menekültügyi helyzetkép
kanizsai nagy dóra: migráció a magyarországi református egyház aspektusából
Ökumenikus akciók, gondolatok, nyilatkozatok a migrációról
Gondolatok a theologiai szemléről
Könyvszemle
A lapszámok megvásárolhatók, teljes vagy tört évfolyamok előfizethetők a kiadónál.
A CONFESSIO folyóirat online változata elé
A Magyarországi Református Egyház figyelője papíralapú kiadása 2015-től átmenetileg szünetel, jelenleg online formában olvasható.
A 2015/2. lapszám sokoldalúan foglalkozik a migráció témájával. Interjút találhatunk benne a Református Menekültmisszió munkatársaival, reflexiókat az azonos témájú idei Kirchentagról, Szűcs Ferenc pedig teológiai és etikai szempontok
mentén közelít a témához.
Olvashatunk még az ’50-es évek kitelepítéseiről is, valamint a dr. Tóth Károly
nyugalmazott püspök halálával megszűnt Ökumenikus Tanulmányi Központ 25
éves történetéről.
A 2015/3. és 4. szám összevont formában jelenik meg decemberben. A központi
kérdés, amelyet a szerzők körüljárnak majd, így hangzik: Quo vadis, Európa?
A folyóirat a confessio.reformatus.hu oldalon érhető el ingyenesen.
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Képes Kálvin Kalendárium a 2016. évre
A Magyarországi Református Egyház évkönyve
A/5; 240 oldal; kartonált; 500 Ft
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Évkönyveink

A Magyarországi Református Egyház 2016-ra szóló évkönyvének középpontjában
Isten és az ember munkája, a kettő kapcsolata áll. Pál első Korinthusi levelében ezt
a buzdítást olvassuk: „...buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok,
hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban” (1Kor 15,58). Isten nem tétlenségre,
hanem munkára hívja a benne hívőket. Mégsem a saját munkánkban hiszünk: a
munka nem önmagában érték, és az ember sem a munkáért van. Reménységünk
az, hogy fáradozásunk nem hiábavaló az Úrban: az értünk és bennünk munkálkodó Istenben hiszünk.
A témát sok szempontból járja körül a Kalendárium. Balla Péter igemagyarázata, Fekete Károly és Steinbach József püspök, Huszár Pál, Tőkéczki László és
Adorján Gusztáv főgondnok gondolatébresztő írása, Kustár Zoltán és Pecsuk Ottó
bibliai összefüggéseket tisztázó bevezetője mellett a következő kérdésekkel találkozhatunk: Munka és pihenés keresztyén etikája (Szűcs Ferenc); Imádkozz és dolgozz
(Fekete Ágnes); Keresztyén ember nem keresztyén munkahelyen (Harmathy András); Munka, fizetés, siker (Szarka Miklós); Mi az a munkamánia? (Dányi Zoltán);
Aki nem dolgozik, ne is egyék? (Köntös László); A tervezés fontossága a gyülekezeti
munkában (Püski Lajos); Az önkéntes munka lehetőségei az
egyházban (Vad Lilla).
A középponti téma mellett, a jelentősebb évfordulók közül a Második Helvét Hitvallásról, valamint Karácsony Sándor, illetve Enyedy Andor és Bereczky Albert emlékezetéről
olvashatunk a Kalendáriumban. Az évkönyv ezenkívül a
Bibliaolvasó Kalauz vezérfonalával segítheti naponkénti bibliaolvasásunkat, havi igékkel és imádságokkal csendességünket, valamint képekkel és beszámolókkal ad betekintést gyülekezeteink, egyházkerületeink és intézményeink életébe.
Bibliaolvasó Kalauz a 2016. évre
Fr/5; 128 oldal; kartonált; 280 Ft
Reformátusok falinaptára 2016
540×450 mm; 95 Ft
Így szól az Úr!
A Bibliaolvasó kalauz vezérfonala a 2016. évre
A/6; irkafűzött; 16 oldal; 70 Ft
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Erdélyi Református Sajtóközpont és iratterjesztés
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Megalakult az Erdélyi R eformátus Sajtóközpont
Az Erdélyi Református Sajtóközpont létrehozásáról az Erdélyi Református Egyházkerület
Igazgatótanácsa döntött, ennek megszervezésével Dávid Zoltánt, a Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpont vezetőjét bízta meg.
Az elképzelés szerint Kolozsváron, a Konstanca utca 1. szám alatti visszaszolgáltatott épületben kap helyet minden olyan intézmény, amely
a missziót szolgálja, ezek között az egyházkerület által működtetett sajtóorgánumok is. Ezek mellett itt fog működni az egyházkerület nyomdája és iratterjesztése is.
A tervek szerint az egyes szerkesztőségek egymás munkáját segítenék azzal,
hogy egymásnak információkat adnak át, közösen terveznek, ezáltal kiküszöbölik a párhuzamosságokat is. A sajtóközpont kialakításának első fázisa lezárult,
hiszen az épületet sikerült felújítani, jelenleg az egyes szerkesztőségek igényeit megvalósító munkálatok zajlanak. Egy peres ügy miatt az udvaron található
épület felújítása eltolódott, ebben az épületben kezdődött el 2015 nyarán a nyomda kialakítása.
A nyomda megújulásához korszerű gépek megvásárlása is hozzátartozik, hogy
így a vásárlói igényt is könnyebben ki lehessen elégíteni. Az épületben jelenleg
a nyomda irodái, az egyházkerület iratterjesztése és az Agnus Rádió működik,
az év folyamán azonban más szerkesztőségek, mint az Üzenet gyülekezeti lap,
a Református Család nőszövetségi lap, valamint más szakkiadványok (Igehirdető,
Református Szemle) is ide fognak költözni, továbbá az egyházkerület honlapjainak
szerkesztősége is itt kap majd helyet.
Az iratterjesztés elérhetősége a címet kivéve nem változott, a továbbiakban a
Konstanca (Constanta) utca 1. szám alatt várja azon érdeklődőket, akik nagy
’
tételben szeretnének kiadványokat vásárolni. Üzlethelyiségünk, a Biblos könyvesbolt – ahol kis tételben is lehet vásárolni – az Avram Iancu tér 13. szám alatt
maradt.
Elindult az iratterjesztés honlapjának az elkészítése, és reményeink szerint karácsony előtt üzemképes lesz. A honlap a www.olvass.ro címen lesz elérhető. Az
iratterjesztésben Tóth Izabella és Veres Miklós szolgálja ki az érdeklődőket.
Elérhetőségeink: e-mail: iratterjesztes@reformatus.ro, tel.: 0731-019403.

Könyvjutalom

szorgalmas hittanosoknak

Szögliget községben (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) nyitotta meg kapuit 10 évvel
ezelőtt a Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola a környező
települések gyermekei számára. Az itt
tanuló 170-180 gyermek egyharmada református. A hittanórákon mutatott lelkesedésük, szorgalmuk olyan, mint a Jézus
példázatában említett nyitott és kíváncsi
szív, amely őszintén befogadja Isten üzenetét. Kérésemre a Kálvin Kiadó egy értékes könyvcsomaggal ajándékozott meg bennünket, hogy megjutalmazzuk őket
az egész évben nyújtott örömteli órákért. Remélem, hogy ezek a könyvek hozzájárulnak a hitben való megerősödésükhöz, és segítik gyermekeinket Jézushoz
fűződő ragaszkodásukban.
Isten iránti hálával köszönöm az adományt, és a Példabeszédek könyvének igéjével kívánom a Kálvin Kiadó munkatársainak, hogy találjanak sok örömöt munkájukban! „Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.”
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Hírek, események

Kölönte Sándorné
hitoktató-lelkipásztor
Még november végéig tart őszi vásárunk, melynek keretében számos kiadványunk 25–75%-os engedménnyel kapható! A részletekről tájékozódjon boltjainkban vagy weboldalunkon.

Várható események
• Kettős gyülekezeti sajtóvasárnap 2015. november 15., Nyírlövő és Lövőpetri
• A Nagy családi gyerekbiblia bemutatója. Közreműködik a fordító, Szabó T. Anna
2015. november 24. 16.30, Biblia Múzeum (Budapest, Ráday u. 28.)
• 15. Győri Ádventi Keresztény Könyvvásár 2014. december 2., Győr, Széchenyi
István Egyetem aula
• 18. Keresztyén Könyvvásár 2015. december 4–5., Bp., Lónyay Utcai Református
Gimnázium
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Karácsonyi könyvajánlat

Vá r j u k

vá s á r l ó i n k a t k ö n y v e s b o lt j a i n k b a n :

Központi r aktár és P rotestáns Köny vesbolt
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Nyitva tartás: H–P: 9–15.30 óráig
Telefon/Fax: 06-1-386-8267
Mobil: 06-30-276-7343

R eformátus (Z sinati) Köny vesbolt
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
Nyitva tartás:
H–Cs: 9–16.00, P: 9–15.30 óráig
Telefon: 06-1-220-6626

Webáruházunkban 15% kedvezményt, bankkártyás fizetési lehetőséget
és magánszemélyeknek 15 000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes kiszállítást
biztosítunk!
www.kalvinkiado.hu
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