
2014. március 25. Egyházi könyvtárak a 21. század elején Kertiné Rózsa Anikó 
 Szakmai nap 

 

NYITOTT GYÜLEKEZETI KÖNYVTÁR 

DEBRECENBEN 

 

Tisztelt Hallgatóság! 

A Debrecen Nagyerdei Református Gyülekezetből érkeztem, ahol közel másfél éve 

működtetünk egy gyülekezeti könyvtárat! Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot 

megosztani Önökkel, ami talán egy ilyen nívós szakmai fórumon is érdeklődésre tarthat 

számot. 

Nézzük meg először is, hogy MIÉRT hoztuk létre ezt a könyvtárat: 

Azért, mert kiváltságos helyzetben vagyunk, itt a XXI. sz. elején. 

Ha körülnézünk azt látjuk, hogy számos keresztyén kiadó jóvoltából nagy számban jelentek 

meg Isten elhívott embereinek, igehirdetőknek, teológusoknak, keresztyén 

pszichológusoknak, lelkigondozóknak, orvosoknak, misszionáriusoknak, keresztyén 

költőknek, meseíróknak, vagy az életükről bizonyságot tevő hívő embereknek a munkái. 

Ezeknek az embereknek a hite által épülhetünk mi is. Az Úristennek számtalan eszköze van, 

hogy megszólítson, hogy vezessen minket, és azt hiszem, kimondhatjuk, hogy ilyen eszközök 

lehetnek ezek a könyvek is. Ezért született meg az a gondolat, hogy gyűjtsünk össze minél 

többet ezekből a könyvekből, és bocsássuk a gyülekezetünk tagjainak a rendelkezésére. 



2014. március 25. Egyházi könyvtárak a 21. század elején Kertiné Rózsa Anikó 
 Szakmai nap 

Mi a könyvtár CÉLja ?  

A könyvtárat nem csak azért hoztuk létre, – sőt, azt kell mondjam, elsősorban nem ezért 

hoztuk létre - hogy kellemes időtöltést biztosítsunk a testvéreknek. Nem is egy teológiai 

könyvtárat akartunk kialakítani – bár ilyen jellegű könyveink is vannak. A könyvtár célja az, 

hogy segítse gyülekezetünk tagjainak hitbéli növekedését, erősödését. Vétek lenne, ha nem 

élnénk azzal a rengeteg tapasztalattal, tudással és ismerettel, amit ezekben a könyvekben most 

mindnyájunknak elérhető, legyen szó párkapcsolatokról, gyereknevelésről, 

gyülekezetépítésről és még sok minden másról. Hangsúlyozom, csak keresztyén szerzők 

munkáiról beszélek, nem a sztárpszichológusok sikerkönyveiről. 

Hogyan ALAKÍTOTTUK KI a könyvtárat? 

Nos, nem vártunk ideális feltételekre, egy pici helyiséget sikerült megkapnunk a könyvtár 

céljára. Kb. 400 db régi kiadású könyv volt a gyülekezetben, a többit nagyrészt vásároltuk, és 

a könyvtár megnyitása óta kaptunk könyvadományokat is. Egy formázott Excel tábla képezi 

az adatbázisunkat, ami egy egyszerű képlet alapján generálja a katalógusszámokat. Minden 

könyvhöz készült egy rövid fülszöveg, ami a nyomtatott katalógusunkban és a gyülekezet 

honlapján most már megtalálható adatbázisban is nagy segítség a gyülekezeti tagoknak a 

könyvek kiválasztásában. Katalóguscédula, olvasójegy: minden megvan egy egyszerű de 

biztonságos nyilvántartáshoz és kölcsönzéshez. Ami egy kissé különleges, és elég sok 

fejtörést is okozott, az a témakörök meghatározása volt, hiszen eléggé egyedi a 

könyvállományunk. Végül 30 téma köré csoportosítottuk a könyveket. hogy csak néhányat 

említsek: Bibliaismeret, lelkigondozás, család, Igehirdetések, de van Hitkérdések és 

Keresztyén életünk témakör is. 
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Nálunk vasárnap délelőttönként két istentisztelet van. A két istentisztelet közötti egy órában, 

és a második istentisztelet után vagyunk nyitva még egy fél- egy órát igény szerint. 

Kb. 1400 könyvünk volt, mikor megnyitottuk a könyvtárat, ma már több, mint 2000 

válogatott kötetünk van. Az a pici helyiség, amiben kialakítottuk a könyvtárat a templom 

bejáratánál található. Úgy tűnik, minden feltétel adott, hogy a könyvtár jól működjön. Vajon 

valóban elég ez ahhoz, hogy a könyvtár betöltse a feladatát? Nos, azt kell mondanom, hogy 

nem. Ha nem olvassák a könyveket, akkor elmarad az a lelki növekedés is, amit a céljaink 

között megfogalmaztunk.  

Biztos vagyok benne, hogy sem az Ó- sem az Újszövetségben nem szerepel egyszer sem a 

MARKETING szó. De az, hogy elmegyek, és hirdetem, hogy kit, vagy mit képviselek, ezek 

már biblikus gondolatok. Nos, pontosan ezt tettem én is. Elmentem a bibliakörökbe, ifis 

összejövetelekre, presbiteri megbeszélésekre, de alkalmanként a templomban is kiálltam a 

gyülekezet elé és ajánlottam néhány könyvet. Ezután ezeket a könyveket már keresték a 

könyvtárban. 

El kellett mondani a testvéreknek azt is, hogy mire használhatják ezeket a könyveket. A 

könyvek révén nemcsak a legkiválóbb szakemberektől kaphatnak segítséget, de a könyvek 

nagyon diszkrét társak is bajban: vagyis a jó Istenen és rajtuk kívül senki sem fogja tudni, 

hogy milyen problémára keresik a választ. Ez nagyon fontos, mert még egy gyülekezeti 

közösségben is sokan nem mernek segítséget kérni. És akik most nem küzdenek nagy 

problémákkal, csak él bennük a vágy, hogy közeledjenek Istenhez, hogy jobban megismerjék 

őt, jobban megismerjék önmagukat, vagy körülöttünk lévő világot, ők is sok segítséget, 

értékes gondolatokat kaphatnak ezekből a könyvekből. Azt szoktam mondani, hogy tanulni, 

csak legjobbaktól érdemes. 
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Még egy érdekes dolog: El kellett mondanunk a testvéreknek azt is, hogyan érdemes ezeket 

a könyveket olvasni. Mivel a legtöbb, komoly mondanivalót tartalmaz az életünkre nézve, 

nem szabad falni az ilyen könyveket. Mindenkit arra bátorítunk, hogy nyugodtan tartson 

magánál akár 1-2 hónapig is egy-egy könyvet. Ha nagyon új, vagy megdöbbentő dolgot olvas, 

gondolkodjon rajta akár egy hétig is, amíg nem tisztázta magában azt a kérdést és csak utána 

olvassa tovább. Ahogy mondtam: a lényeg, hogy megtaláljuk a személyes problémáinkra a 

ránk szabott megoldást, minőségi változást érjünk el hitéletünkben, vagy a mindennapi 

életünkben. 

A marketing munkának köszönhetően ma már nagyon sokan, és egyre többen használják a 

könyvtárat. 165 beiratkozott tagunk van, egy-egy vasárnap átlagosan 15-17 kölcsönzés van, 

de sokszor egy valaki egy egész családnak visz könyveket, így a tasakok kb. felében 5-6, de 

néha 12 katalóguscédula is van. 

Hétről hétre látjuk, hogy mekkora hatást gyakorol egy-egy könyv valakire, hallgatjuk a 

hálaadásokat, látjuk az átszellemült arcokat, amikor elmondják a tapasztalataikat. 

Hadd említsek 1-2 példát:  

Egy anyukat hozta vissza James Dobson valamelyik kamaszokról szóló könyvét. Boldogan 

mesélte, hogy elolvasták a gyerekei a könyvet – végre olvastak – és végre volt miről 

beszélgetni. „Újra beszélgetünk!”- mondta. 

 Valaki másnak egy hosszú évek óta húzódó munkahelyi konfliktus-helyzetet sikerült 

feloldani a Határaink – avagy hogyan mondjuk nemet c. könyv segítségével. Nagy hálálkodva 

hozta vissza a könyvet, elmondta, hogy annyira jó volt, megvette a főnökének is.  

Vannak, akik gyászban, betegségben keresnek kapaszkodót. Volt,aki azt mondta: tudod, 
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Anikó annyira bele voltam keseredve, hogy nekem mekkora problémám van, de elolvastam 

ezt,- A senki kölyke c. könyv volt – hát ehhez képest az én bajom semmi” mondta, s látszott 

egészen felszabadult. 

Érdekes módon az időseknek kellett több bátorítás, hogy jöjjenek és olvassák a könyveket, 

pedig azt gondolnánk, hogy nekik igazán van idejük. El kellett mondani, hogy az Úristenhez 

való közeledés, nem a kor, vagy a fizikai képességek függvénye. Amíg élünk, úgy is 

mondhatnám, hogy amíg tart a kegyelmi időnk, addig mindig lehet lélekben növekedni, 

teremni a lélek gyümölcseit. 

 

Kik használják még a könyvtárunkat? 

Vannak, akik visznek könyveket nehéz helyzetben lévő szomszédasszonynak, rokonnak, 

munkatársnak. Van egy óvónő, aki a mi gyerekkönyveinkből szokott felolvasni a gyerekeknek 

altatás vagy kézműves foglalkozások alatt.  

 Már nem egy középiskolai tanár azért kölcsönözte ki Nick Vujicic könyveit, hogy beszélni 

tudjon róla a diákjainak. Bizonyára itt is vannak többen, akik már hallott róla. Ő az a kéz és 

láb nélkül született fiatalember, aki 12 évesen még öngyilkos akart lenni, 17 éves kora óta 

pedig a világot járja, és bizonyságot tesz a hitéről. A döbbenet az, hogy testi fogyatékosként 

nem fogyatékos emberekhez 

szól, hanem elsősorban a 

faitalokhoz. Egy olyan 

ember, aki tulajdonképpen 

enni sem tud önállóan, kiáll a 

fiatalok elé, akiknek az a 

legnagyobb problémája, hogy 

megkapják-e a legdivatosabb 

cuccokat, vagy le ne 

maradjanak a következő 

buliról, és azt mondja, hogy 

teljesebb életet él, mint ők. S 

teszi mindezt olyan 

szenvedélyesen, olyan 

humorral, hittel, és 

hitelességgel, hogy azok, akik 

eleinte talán viszolyognak a 

fogyatékosságától, néhány 

perc után már isszák a 

szavait. Előadásaival bejárta 

már az egész világot, úszik, 

szörfözik, és ebben az évben 

már eléri a 100 milliót 

azoknak a száma, akik jelen 

voltak valamelyik előadásán. 

Azt gondolom, nagyon 

fontos, hogy minél többen 

tudjanak ezekről a dolgokról, 

hogy lássuk, hogyan dolgozik 

most, a XXI. sz. elején, Isten 
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ebben a világban. 

Nem túl nagy a keresztyén ifjúsági irodalom, de némelyik könyv nagyon ütős, nagyon 

fontosnak tartom, hogy ezeket eljuttassuk a fiatalokhoz. Ilyen pl. Angela Thomas: Szerinted 

szép vagyok? c. könyve. Szinte nincs olyan fiatal lány, akit ne gyötörne ez a kérdés. Hogyan 

lehet helyes önértékelésük egy olyan világban, amely egyre inkább a barbi baba alkatú 

lányokat favorizálja, akik plasztikai műtétet kérnek az érettségire ajándékba? A szerző arra 

bátorítja a lányokat, hogy fedezzék fel a bennük lévő kincseket, ismerjék fel magukban Isten 

tökéletes alkotását, és tanulják meg a maga helyén kezelni korunknak ezeket a jelenségeit. 

Hála Istennek folyamatosan olvassák ifis lányaink. 

A könyvtár működésére 

visszatérve, volt olyan is, 

hogy változtattunk 

eredeti elképzeléseinken 

azért, hogy még jobban 

tudjuk azt a célt szolgálni, 

amit ezzel a könyvtárral 

felvállaltunk. A 

gyerekeknek most már 

nem csak keresztyén 

irodalmat kínálunk, hanem 

igyekszünk – anyagi 

lehetőségeinkhez mérten, 

minél több igényes 

mesekönyvet, ifjúsági 

irodalmat, sőt 

ismeretterjesztő könyveket 

is beszerezni, azért, hogy a 

gyerekeket az olvasáshoz 

szoktassuk. Egy 

gyülekezetnek 

természetesen az az 

elsődleges feladata, hogy 

megtért, hitben élő 

fiatalokat neveljen. A 

könyvtár segíthet, hogy 

okos, széles látókörű, 

intelligens keresztyén 

emberekké nőjenek fel, s így vállalhassanak majd vezető szerepet a gyülekezetben, az 

egyházban vagy a társadalomban. 
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Összefoglalva az eddig elmondottakat:  

 Valljuk, hogy a könyvtárunk pontosan annyit ér, amennyi hitbéli, lelki növekedést az 

olvasóink elérnek, a könyveink olvasásával. Lehetnek nagyon szép számaink a 

kötetek, olvasók számát illetően, ez csak a mi emberi mércénk. Isten perspektívájából 

nézve, mint minden gyülekezeti munkának, ennek is a mércéje az, hogy hogyan hat a 

gyülekezeti életre. 

 Amint említettem, nagyon fontos a „marketing”. A könyvtár nem gyülekezeti 

kezdeményezésre jött létre. Senki sem panaszkodott a lelkészeinknek, hogy nem tud 

mit kezdeni a szabadidejével, és a mi fiataljainkban sem gyulladt olthatatlan vágy, 

hogy tovább fejlesszék SMS alapú szókincsüket. Eleinte csak azokat a könyveket 

kölcsönözték ki, amiket ajánlottunk. (Nálunk a munka ma is úgy folyik, hogy én állok 

a könyvtár közepén, és ajánlok könyveket, segítek választani, ketten pedig 

adminisztrálják a kölcsönzéseket.) 

 Időről időre tudatosítanunk kell, hogy nem azért olvasunk, mert olyan rettenetesen sok 

időnk van, hanem azért, mert szükségünk van ezekre az ismeretekre, megerősítésekre, 

hogy jobbá tehessük saját életünket, vagy akár a környezetünket 

 Az elhangzottakból az is kiderült, hogy a gyülekezeti tagok révén ezek a könyvek és 

mindaz, amit közvetítenek, eljuthatnak a gyülekezet határain túlra is, és így egyfajta 

missziós szerepet is betölt a könyvtár. 

 S végül engedjék meg, hogy az elmondottak alapján feltegyek Önöknek egy kérdést: 

Vajon kinek az ötlete volt ez a könyvtár? Ki adta azt irányítást, ami nélkül sohasem 

jöhetett volna létre, és nem működhetne? (Itt szeretném megjegyezni, hogy 

mindnyájan, akik ezen a könyvtáron dolgoztunk, laikusok vagyunk, egyetlen 

könyvtáros sincs közöttünk) 

Biztosan sokakban fogalmazódik már a válasz, de hogy biztosan mindnyájan egyre 

gondoljunk, hadd olvassak fel Rick Warren a Céltudatos élet c. könyvének ajánlójából 

két mondatot. 

”Ön még meg sem született, amikor Isten már eltervezte életének ezt a pillanatát. Nem 

véletlenül tartja most kezében ezt a könyvet. Isten most is arra vágyik, hogy fedezze 

fel, milyen életre teremtette Önt - itt a Földön és az egész örökkévalóságban is.”.  

 Ennek a könyvnek az alcíme: Győzedelmes a keresztyén életünk, vagy csak 

erőlködünk?) 

Nos, ha Isten már születésünk előtt tudta, hogy milyen módon készít majd fel minket 

arra, amire elhívott, akkor nem kérdés kié a hála mindazért, amit segítségképpen 

ebben a könyvtárban nekünk felajánl. Egyedül Övé minden dicsőség! 

 

Nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

 

Kertiné Rózsa Anikó 


