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Kedves Olvasóink,
Szeretettel üdvözöljük önöket! Örülünk az együtt átélt szép tapasztalatoknak, hálásak
vagyunk
azért a kegyelemért, melyet Isten részéről a kiadó könyvein keresztül megtapasztalhattunk,
és
nemcsak mi és önök, hanem mindazok is, akiket ezekkel a könyvekkel megajándékoztak.
Köszönjük, hogy imádkoztak értünk, és a folyóiratok, könyvek révén családjukba fogadtak.
Tudatában vagyunk annak, hogy a mai társadalomban a kiadványok által minadannyian
értékes és hatékony munkát végezhetünk. Ellen G. White erre nézve írta: Tartsunk szentnek
minden egyes sort, amely a jelenvaló igazságot tartalmazza! Még egy brosúra vagy folyóirat
részletei is jelentsenek nagy értéket számunkra! – Colporteur Ministry, 151. old.
Éppen ezért szeretnénk 2017re szóló új előfizetési kínálatunkat még jobban elvárásaikhoz
igazítani, és hozzájárulni, hogy napjaik reményteljesebben és békésebben teljenek. A mi
Istenünk a reménység Istene, és valljuk, hogy ezt a nagy reménységet közvetítenünk kell
családjainknak, gyülekezeteinknek és a környezetünkben élőknek.
Az előfizetések megújítása sokkal inkább befektetés, mint plusz költség.
„A könyvek a legcsendesebb és leghűségesebb barátok; a legelérhetőbb és legbölcsebb
tanácsadók, és a legtürelmesebb tanárok”, jelentette ki Charles William Elliot. Éppen ezért
nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink és fiataljaink, sőt az egészen kicsik is már saját
–
korosztályuknak megfelelő – szombatiskolai leckével rendelkezzenek, amelyek segítséget
nyújtanak számukra a Biblia naponkénti tanulmányozásához. Ez a szokás megerősíti
lépteiket a menny felé vezető úton, fejleszti gondolkodásukat és gyakorlati érzéküket.
Az Adventszemle révén havonta értesülhetnek az egyház tevékenységeiről és terveiről, az
Élet+Egészség című lapból pedig nemcsak mi, hanem barátaink is értékes tanácsokat
meríthetnek az egészséget és életmódot érintő kérdésekben. Akik pedig szeretnék
megérteni,
hogy hol tart a bibliai próféciák teljesedése, azoknak az Semnele timpului román nyelvű
folyóiratot ajánljuk.
A 2016. 4. negyedévére szóló mindegyik szombatiskolai tanulmányfüzetben található űrlap
tartalmazni fogja előfizetési kínálatunkat.
Kérjük, hogy vágják ki ezt az űrlapot a tanulmányból, töltsék ki, majd kézbesítsék
gyülekezetük
irodalomfelelősének. Tartsák szem előtt az űrlapok leadására vonatkozó határidőket.
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Biztosítjuk önöket arról, hogy (a jelentősen megnövekedett postaköltségek ellenére)
különleges
erőfeszítéseket teszünk kiadványaink árának olyan szinten tartására, amely önöknek ne
jelentsen megterhelést, miközben igyekszünk a tőlünk telhető legjobbat nyújtani.
Miközben Jézus visszajövetelét várjuk, Isten tartsa elevenen bennünk az igazság
megismerésének és másokkal való megosztásának vágyát.
Előfizetések a 2017es esztendőre

BIBLIATANULMÁNYOK FELNŐTTEKNEK
Három változatot kínálunk, amelyből egyet választhatnak.
1. Standard kiadás
2. Tanítói mellékletet tartalmazó kiadás
3. A naponkénti áhítatokat tartalmazó kiadás. (Amennyiben ezt választják, nem kell külön
megrendelniük a 2016ra szóló áhítatokat, mert megtalálhatják (valamivel tömörebb
formában) a tanulmányban.
További kiadványok:
E. G. White idézetek a Bibliatanulmányokhoz;
Misszióhírek, külön kis füzetben jelenik meg negyedévenként. Javasoljuk, hogy minden
gyülekezet legalább egy példányszámban fizessen elő.
NAPONKÉNTI ÁHÍTATOK – 2017.
1. Reggeli áhítatok
2. Naponkénti áhítatok nőknek
Fontos tudnivalók az előfizetési szelvények adatainak helyes feldolgozása érdekében
Összesítő „A” előfizetési szelvény – a gyülekezet irodalomfelelőse tölti ki. Az Összesítő „A”
előfizetési szelvényt küldje el a Kiadónak, az összeg átutalásáról szóló bizonylattal, 2016.
október 31ig.
A szombatiskolai leckék esetében utólagosan, az év folyamán bármikor lehetőség van
többletkiegészítésre, azzal a feltétellel, hogy az előfizetést minimum 45 nappal az érvénybe
lépése előtt továbbítja a kiadóhoz, hogy tudjuk kiküldeni a többi előfizetésekkel együtt.
(Például
ha a második negyedévtől szeretne előfizetni a szombatiskolai leckére, február 15ig be kell
küldenie az adatokat.)
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Összesítő „B” előfizetési szelvény – ezt szintén az irodalomfelelős tölti ki, az alábbi
folyóiratok
előfizetéseire vonatkozóan:
Adventszemle
Élet+Egészség
Semnele timpului
Az Összesítő „B” előfizetési szelvényt küldje el a Kiadónak, az összeg átutalásáról szóló
bizonylattal, 2016. november 28ig.
Ezekre a folyóiratokra év közben bármikor előfizethet, az éppen érvényben levő áron.
Lehetőség van árkedvezményes előfizetésre a 2016. október 1je és november 26a közötti
időszakban.
Ebben az évben a 4. negyedévi szombatiskolai leckefüzetbe foglaltuk a két egyéni előfizetési
szelvényt. Ezeket a gyülekezeti tagok kivágják és kitöltik, majd átadják az
irodalomfelelősnek
regisztrálás végett. Javasoljuk, hogy az irodalomfelelősök őrizzék meg ezeket a
szelvényeket,
esetleges későbbi adatellenőzés céljából.
Az irodalomfelelősök az egyéni megrendelőszelvények alapján kitöltik az A és B típusú
összesítőket, majd a megfelelő összeggel együtt elküldik a Kiadónak.
Javaslatok az előfizetések kezeléséhez
Az adatbázisunkba történő hibás regisztrálás elkerüléséért és a közös munka megkönnyítése
végett, kérjük, tartsák szem előtt az alábbiakat:
1. Az összesítőbe olvashatóan, nyomtatott betűkkel írják be a teljes lakcímet. Az Aösszesítőben található minden anyagot a lelkészek által juttatjuk el, a Bösszesítő anyagait
pedig postai úton, ezért szükségünk van a pontos és teljes címre.
2. Ellenőrizzék az előfizetések végösszegét.
3. A pénzátutalási költségek megspórlásáért az előfizetéseket leadhatják az egyházterületi
kiadványfelelősnél, a Sola Scriptura könyvesboltokban vagy közvetlenül a Kiadónál,
személyesen vagy a lelkészen (esetleg egy megbízható személyen) keresztül. Akik mégis a
postai megrendelés és banki átutalás mellett döntenek, vállalniuk kell ennek költségét.
4. Bármilyen összeget is küldenének a Kiadónak, pontosítsák, hogy mire vonatkozik:
előfizetés, könyvrendelés.
5. Idejében vegyék át a küldeményt a postáról, ha pedig lakcímet változtatnak, azonnal
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értesítsenek minket, hogy ne küldje vissza a posta a csomagot, és így elkerüljük a kétszeri
postázási költséget.
6. Folyamatosan tájékoztatni szeretnénk önöket új kiadványainkról, illetve a Kiadó
tevékenységéről. Ezért, kérjük, hogy írják rá mobiltelefonszámukat és email címüket az
Összesítő A előfizetési szelvényre.
7. A Viaţă şi Sănătate honlapján – www.viatasisanatate.ro – megtekinthetik
könyvajánlatunkat,
kedvezményeinket és közérdekű tájékoztatást kaphatnak intézményünk tevékenységéről.
Ugyanitt lehetőség van könyvrendelésre is.
Bízva abban, hogy közös munkánk folyamatosan fejlődni fog, kívánjuk, hogy Isten áldja
meg
életetüket, családjukat és gyülekezetüket.
A Viaţă şi Sănătate Kiadó munkaközösségének nevében,
Iacob Pop, igazgató

Összesítő „A” előfizetési szelvény / 2017

Bibliatanulmányok+egyéb kiadványok
Felnőtteknek szóló tanulmány
Felnőtteknek szóló tanulmány, tanítói melléklettel

Lecke felnőtteknek + áhítatok (színes)
E. G. White idézetek a leckékhez
Misszióhírek (gyülekezetenként egy példányt
javaslunk)
Szegletkő
Serdülők
Elemi iskolások
Óvodások
Apró léptek
Imaheti anyag2016 – olvassa el a megjegyzést
Naponkénti áhítatok– 2017
Naponkénti áhítatok nőknek – 2017
Falinaptár– 2017
Könyvjelzők (maximum a gyülekezeti létszám
duplája)
Könyvjelzők (pluszban)

Előfizetés összege 1 Előfizetések Összesített ár
évre/ lej
száma
26
36
50
25
12
25
25
25
25
25
6
20
20
INGYENES
INGYENES
0,10
Összesen fizetendő:

Egyházterület (Conferinta) ...................................... Gyülekezet (Comunitatea)
Lelkész (Pastor) ............................................................
A kiadványfelelős címe
(Kérjük, töltse ki a mobiltelefon és az e-mail rovatot is)
Név (nume) ....................................................................................................................................................
Str (utca). .................................................. Nr. .............. Bl. ........... Sc. ........ Et. ......... Ap. .........................
Localitatea (helység) .............................................................. Cod (irányítószám) .......................................
Judeţ (megye).................................................... Of. poştal (postahivatal) ...................................................
Telefon (mobil) ....................................... Telefon (fix).................................. E-mail .................................

Megjegyzés: Csak azok esetében érvényes, akik nem rendelték meg az Adventszemlét a 2016-ös
A rendelések leadási határideje: 2016. október 29.
Kérjük, hogy olvashatóan, NYOMTATOTT BETŰKKEL töltsék ki a megrendelőlapot, majd
postázzák az alábbi címre. A befizetés igazolásaként mellékeljék a számla másolatát (akár a postai,
akár a banki átutalásról).
S.C. Editura Viaţă şi Sănătate SRL
Str. Cernica, Nr. 101, Pantelimon, Ilfov, cod 077145
COD FISCAL: RO 6710635
Cont bancar: RO84BACX0000000922996000, UniCredit Tiriac Bank, Sucursala Obor
A banki, illetve postai átutalás díját a megrendelőnek kell kifizetnie.
Ahhoz, hogy regisztrálni tudjuk előfizetését, a megrendelőszelvényhez föltétlenül mellékelje a
befizetésről szóló igazolást.

Összesítő „B” előfizetési szelvény / 2017

Folyóiratok
Adventszemle
(12 szám / év)
Élet+Egészség
(6 szám / év)
Semnele Timpului(román nyelvű)
(12 szám / év)

Előfizetési
Előfizetés / év / kedvezmény
lej
okt. 1 – nov. 26
között*
55

48

35

28

70

60

Előfizetések
száma

Összesített ár

Összesen fizetendő ....................................

Egyházterület (Conferinta) ...................................... Gyülekezet (Comunitatea)
Lelkész (Pastor) ............................................................
A kiadványfelelős címe
(Kérjük, töltse ki a mobiltelefon és az e-mail rovatot is)
Név (nume) ....................................................................................................................................................
Str (utca). .................................................. Nr. .............. Bl. ........... Sc. ........ Et. ......... Ap. .........................
Localitatea (helység) .............................................................. Cod (irányítószám) .......................................
Judeţ (megye).................................................... Of. poştal (postahivatal) ...................................................
Telefon (mobil) ....................................... Telefon (fix).................................. E-mail .................................
A megrendelések leadásának határideje 2016. november 26.

*A kedvezmény a 2016. október 1–november 26 között kifizetett és regisztrált megrendelésekre
érvényes. Ahhoz, hogy regisztrálni tudjuk megrendelését, a megrendelőszelvényhez föltétlenül
Kérjük, hogy olvashatóan, NYOMTATOTT BETŰKKEL töltsék ki a megrendelőlap minden rovatát, majd
postázzák az alábbi címre. A befizetés igazolásaként mellékeljék a számla másolatát (akár a postai, akár a
banki átutalásról).
S.C. Editura Viaţă şi Sănătate SRL
Str. Cernica, Nr. 101, Pantelimon, Ilfov, cod 077145
COD FISCAL: RO 6710635
Cont bancar: RO84 BACX 0000 0009 2299 6000, UniCredit Tiriac Bank, Sucursala Obor

A banki, illetve postai átutalás díját a megrendelőnek kell kifizetnie.

EGYÉNI ELŐFIZETÉSI SZELVÉNY
(Kérjük kitölteni és átadni az irodalomfelelősnek. Határidő: 2016. 10. 29.)
Név:_____________________________________
Telefonszám:________________________________________________

Bibliatanulmányok+egyéb kiadványok Előfizetés összege
1 évre/ lej
Felnőtteknek szóló tanulmány
26
Felnőtteknek szóló tanulmány, tanítói
36
Lecke felnőtteknek + áhítatok (színes)
50
E. G. White idézetek a leckékhez
Misszióhírek (gyülekezetenként egy
példányt javaslunk)
Szegletkő
Serdülők
Elemi iskolások
Óvodások
Apró léptek
Imaheti anyag2016 –olvassa el a
megjegyzést
Naponkénti áhítatok– 2017
Naponkénti áhítatok nőknek – 2017
Falinaptár– 2017
Könyvjelzők (maximum a gyülekezeti
létszám duplája)
Könyvjelzők (pluszban)

Előfizetések
száma

Összesített ár

25
12
25
25
25
25
25
6
20
20
INGYENES
INGYENES
0,10
Összesen

Megjegyzés: Csak azok esetében érvényes, akik nem rendelték meg az Adventszemlét a 2016ös évre.

EGYÉNI ELŐFIZETÉSI SZELVÉNY
(Kérjük kitölteni és átadni az irodalomfelelősnek. Határidő: 2016. 11. 26.)
Név:_____________________________________
Telefonszám:________________________________________________

Folyóiratok
Adventszemle
(12 szám / év)
Élet+Egészség
(6 szám / év)
Semnele Timpului(román
nyelvű)
(12 szám / év)

Előfizetési
Előfizetés / év / kedvezmény
lej
okt. 1 – nov. 26
között*
55

48

35

28

70

60

Előfizetések
száma

Összesített ár

Összesen fizetendő ....................................

EGYÉNI ELŐFIZETÉSI SZELVÉNY
(Kérjük kitölteni és átadni az irodalomfelelősnek. Határidő: 2016. 11. 26.)
Név:_____________________________________
Telefonszám:________________________________________________

Folyóiratok
Adventszemle
(12 szám / év)
Élet+Egészség
(6 szám / év)
Semnele Timpului(román
nyelvű)
(12 szám / év)

Előfizetési
Előfizetés / év / kedvezmény
lej
okt. 1 – nov. 26
között*
55

48

35

28

70

60

Előfizetések
száma

Összesített ár

Összesen fizetendő ....................................

