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Hitvallás: múlt és jövő

Kálvin Téka

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid 13,8)
Az egyházban talán minden más közösségnél inkább jelen volt, van és lesz a múlt
és a jövő feszültsége és dinamikája, ereje. Néha egyik vagy másik csorbát szenved.
Azt gondoljuk igaz és fájdalmas tapasztalatból: a régi szép időket kell visszahozni,
amikor még erősek (gazdagok, tisztább hitűek, szorgalmasabbak, többen stb.) voltunk. Vagy azt gondoljuk jogos kritikai érzékünktől és helyes igazságérzetünktől
vezérelve: újat kell kezdeni, a régi és főleg ami most van, mind rossz.
Egy 450 éves hitvallás esetében egy régi szöveggel kell küzdenünk. A helyes
egyensúly a múlt és a jövő feszültsége miatt itt is könnyen felborulhat: úgy gondoljuk, ez az igazi hitvallás, pontosan azt kell hinnünk ma is, amit elődeink megfogalmaztak, ami eltér ettől, az árt az egyháznak; vagy pedig kidobnánk mint régit,
fölöslegest, újat kérnénk helyette, mert a megújulás, a jövő a legfontosabb.
De nemcsak feszültség rejlik a keresztyén hitvallásban, hanem dinamika, erő is.
Egyetlen régi hitvallás sem léphet ugyanis – és a reformátori hitvallások végképp
nem kívántak lépni – a Szentírás helyére, egyetlen hitvallás sem lehet minden
időkre érvényesen megfogalmazott mérce. Másrészt a hitben előttünk járók hitvallását sem dobhatjuk ki az ablakon mint fölöslegest, elavultat, ahogyan a Heidelbergi
Káté is emlékeztet arra, hogy az egyház nem velünk kezdődik, hanem „a világ
kezdetétől a világ végezetéig” gyűjti egybe Isten Fia a gyülekezetét (HK 54). Barth
így fogalmazza meg az ebben a feszültségben rejlő dinamikát (lásd újdonságunkat
az 5. oldalon): „Ha ma keresztyén tanítással foglalkozunk, nincs értelme megbabonázva bámulni a 16. századot, és azt, ami ott volt és ott elmondatott, lehetőség szerint változatlanul és mozdulatlanul megtartani... A szentek közösségében tisztelettel és hálával adózunk az egyház atyáinak, azoknak, akik előttünk jártak, és a
maguk idejében az evangéliumról gondolkodtak. A szentek közösségében azonban
szabadság érvényesül. Az igaz tisztelet és az igaz hála szabad.”
A múlt és a jövő feszültsége, dinamikája, ereje szinte minden emberi közösségre
érvényes, amelyik legalább egy nemzedékre képes visszatekinteni. Az egyházban
azonban, és így a helyes keresztyén hitvallásban is, ennél jóval több van. Múltunkban nem (csak) a régi nemzedékek, hanem Isten csodálatos tettei sorakoznak. Jövőnk
nem velünk kezdődik, és reményünk nem is ér véget a mi kudarcunkkal, hanem
Isten beteljesedő ígéreteire várunk: magára Isten Fiára. Ez a hitvallás tarthatja meg
a hívő embert és egyházat ahogyan tegnap, úgy ma és holnap is. Ezt a hitvallást
erősítheti az, ha megismerjük és megértjük az előttünk járók bizonyságtételét, és
mindenekelőtt azt a Szentírást, amelyre minden (helyes) hitvallás alapul és irányul;
ezt a hitvallást erősítheti az, ha ezek alapján ma is vallást teszünk arról az Istenről,
aki értünk cselekedett, és akit ma is élő reménységgel várunk.
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Galsi Árpád
igazgató

Siba Balázs – Siba-Rohn Hilda
Élettérkép
Az élettörténeti munka elmélete és gyakorlata
B/5 • 120 oldal • kartonált • 1500 Ft

Élettörténetünk gondozása egyszerre vonatkozik az önismeretre, az identitásunkon való munkára, a közösségbe
való bevonódásra, történeteink, érzéseink és véleményünk
kommunikálásának fejlesztésére. A könyv első részében az
élettörténeti munka elméletének főbb témái jelennek meg –
többek között a keresztyén szemléletű biográfiai munka is –,
a második részben pedig közel 70 olyan gyakorlat található,
amely segít az egyéni és csoportos feldolgozásban.

Kálvin Téka

Újdonságaink

Az élettörténeti munkával kapcsolatos további olvasnivalókat és a képzésekről szóló
információkat a szerzők közzéteszik a www.eletterkep.hu honlapon.
Siba Balázs református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem Társadalom- és
Kommunikációtudományi Intézetének adjunktusa. Felesége, Siba-Rohn Hilda református lelkész, lelkigondozó. Törökbálinton laknak három gyermekükkel.

Bodó Sára
Gyászidőben
A gyászolók lelkigondozásának lehetőségei
A/5 • 224 oldal • kartonált • 2500 Ft

Azoknak szól ez a könyv, akik lelkészként vagy lelkigondozóként szeretnék jobban megérteni, hogy milyen belső,
lelki folyamat megy végbe egy emberben, amikor hozzátartozóját gyászolja, szembe kell néznie egy visszafordíthatatlan veszteséggel, és ebből a veszteségből is meg kell tanulnia
újraértelmezni önmagát, hitét, életét, feladatait.
„Csak akkor tudunk igazán lelkigondozói segítséget nyújtani
a gyászolóknak, ha Isten előtti meghatározottságukat és sajátosan emberi küzdelmüket
egyaránt komolyan vesszük. Ennek a könyvnek az a célja, hogy a maga eszközeivel
megpróbálkozzék a gyász jelenségének, folyamatának bemutatásával, a gyászoló ember
helyzetének érzékeltetésével, és feltárja a lelkigondozás legfontosabb területeit, végső
soron pedig a gyászoló ember és a vigasztaló egyház találkozásának reménységet adó
lehetőségeit.”
Bodó Sára református lelkész, egyetemi docens, a Debreceni Református Hittudományi
Egyetem Alkalmazott Teológiai Intézetének vezetője.
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Újdonságaink: A Heidelbergi Káté és magyarázata
A Heidelbergi Káté
Revideált, egységes fordítás
Fr/5 • 68 oldal • kartonált • 390 Ft
Fr/5 • 68 oldal • keménytáblás • 650 Ft

450 éve jelent meg első ízben a Heidelbergi Káté. A Generális Konvent Elnöksége megbízásából a kilenc egyházkerület egy-egy teológusa alkotta bizottság közös munkával
elkészítette a káté új fordítását a Magyar Református Egyház
2009. május 22-én született új egysége jegyében.
A régóta beharangozott, és most kézbe vehető új kátékiadás
az eredeti, egymással egyenrangú német és latin szöveg
alapján, a Victor János által átdolgozott Erdős József-féle és
a Tavaszy Sándor-féle, ismert fordítások figyelembevételével
készült kétféle kivitelben (papírkötés és keménytábla).

Fekete Károly
A Heidelbergi Káté magyarázata
Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-feleletben
B/5 • 568 oldal • keménytáblás • 3200 Ft

Az újszövetségi keresztyén gyülekezet életében folyamatosan
jelen volt a tanítás eleme. Újra ki kell domborítani egyházunkban a tanító jellegű alkalmak jelentőségét, amelyeknek a gyülekezetépítés tartalmi cselekményeivé kell válniuk. A változatos
tanító alkalmak – bibliaiskola, népszerű hittan, alapvető dogmatika, keresztyén életvezetés kurzus stb. – megtartásához
nyújt segítséget a Heidelbergi Káté most közreadott magyarázata, hogy a különböző témák megbeszéléséhez adjon teológiaielméleti vezérfonalat, és lehetőség nyíljon az esetleges tévképzetek eloszlatására, illetve a helyes felismerések megerősítésére.
„Ez a kézikönyv azért született, hogy serkentse az identitástudat erősítését, a felnőtt gyülekezeti tagok hitismeretének kiszélesítését. Szükséges az időszerű, felkészült tanítás, amit
aztán következetesen képviselhetünk is. A Heidelbergi Káté tanításának mélyebb megismerése immunanyagot képezhet a jelen tévtanai, zűrzavaros vallási vélekedései ellen,
és hozzájárulhat az igaz hit megszilárdításához.” (Részletek az Előszóból)
„Fekete Károly Heidelbergi Kátét magyarázó könyve válaszhoz segítő könyv. Az évszázadok során sok nagy igehirdető prédikálta végig az ötvenkét úrnapját, és könyv
alakban is megjelentek ilyen magyarázatok, de magyar nyelven ilyen terjedelmű, a 129
kérdés-feleletet egyenként kommentáló teológiai értelmezés még nem. Köszönet érte
a szerzőnek.” (Részlet Bölcskei Gusztáv Ajánlásából)
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Karl Barth
A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján
Fordította: Ferencz Árpád
Fr/5 • 140 oldal • kartonált • 1800 Ft

Könyvünkkel Karl Barth egy ez idáig magyar nyelven még nem olvasható tanulmányát tesszük közkinccsé. Barth 1947-ben a Bonni
Egyetemen tartott előadást a keresztyén tanításról a Heidelbergi
Káté alapján. A Kátéról szóló befejezetlen vázlat olyan kísérlet, melyben a hitvallási iratot nem valamilyen históriai egzegézis módszerével elemzi, hanem rámutat arra az egészre, amelyben a Káté tanítását értelmezni kell, arra a dogmatikai rendszerre, amelyben Jézus
Krisztus evangéliuma a Káté tanítása értelmében kifejthető.

Kálvin Téka

További újdonságok a Kátéhoz

„A Heidelbergi Káté első és második kérdése a »vigasztalás« jegyében áll. Vigasztalás alatt
általában egy olyan segítséget értünk, amely az emberrel történik egy nehéz helyzetben
ideiglenesen, de hatásosan és reménységet ígérően. Ez a vigasztalás, jóllehet az embernek
komoly, sőt sürgető oka lenne mást hinni, csak azért is kitartásra, csak azért is bátorságra,
csak azért is örömre való késztetés. Aki valaki mást vigasztal, olyan segítséget kínál számára, amely egy ilyen »csak azért is«-t alapoz meg. Ha pedig valaki hagyja magát vigasztalni, elfogadja ezt a segítséget, elfogadja ezt az alapot. Az evangélium tartalma ebben az
értelemben vigasztalás, ezért az evangélium örömüzenet.” (Részlet a könyvből)

A Heidelbergi Káté bibliai hivatkozásai
Fr/5 • 116 oldal • kartonált • 1000 Ft

A Heidelbergi Káté fontos részét alkotják a bibliai utalások,
hiszen ez a hitvallás valójában egyfajta tartalmi bevezetés a
Szentíráshoz. Ez a könyv a 2013-ban megjelent egységes, revideált kátékiadás bibliai hivatkozásainak szöveggyűjteményét
tartalmazza, amely hasznos segítség lehet a Heidelbergi Káté
olvasásában és tanulmányozásában.

Kettős könyvbemutatót tartottunk
Debrecenben
A Heidelbergi Káté új fordítását és a Heidelbergi Káté magyarázatát Kató Béla, Szabó István,
Bölcskei Gusztáv püspökök, illetve Fekete Károly
rektor mutatta be Debrecenben, 2013. június 28-án.
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Újdonságaink
Kelly James Clark–James K. A. Smith–Richard Lints
Filozófiai-teológiai kislexikon
101 kulcsfogalom
Fordította: Balla Ibolya
B/5 • 164 oldal • kartonált • 2500 Ft

Ez a kislexikon elsősorban filozófiai fogalmi szótár, melynek
szócikkei párbeszédben állnak a teológiával. Abban tér el más
filozófiai szótáraktól, hogy a fogalmak, irányzatok és személyiségek általános és átfogó ismertetése mellett kitér azoknak
a teo-lógiával való kapcsolatára is. Ezzel segítséget nyújt a
teológiát tanulóknak és művelőknek, de a gyakorlati egyházi
szolgálatot végzőknek is a teológia szempontjából fontos filozófiai kérdésekben való eligazodásban. A különböző korszakok legalapvetőbb összefüggéseinek bemutatása, a kidolgozott kereszthivatkozások és a válogatott bibliográfiai
gyűjtemény bőséges lehetőséget kínál a további elmélyüléshez.

Holger Finze-Michaelsen
Szeretet nélkül semmi vagyok
A szeretet himnusza
Fordította: Kókai Nagy Viktor
Fr/5 • 160 oldal • kartonált • 1400 Ft

„A szeretet... mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél,
mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik” (1Kor 13,7–8)
A „szeretet himnusza” a Biblia egyik legismertebb része, mély
emberi vágyunkat szólítja meg: mindenki szeretné, ha szeretnék,
és mindenki szeretne (jobban) szeretni. A sokszor ismételt szó azonban könnyen megszokottá, megkopottá, üressé válik, vagy éppen annyiféle tartalommal telik meg, hogy
csak a lényeg vész el belőle. Ez a könyv abban nyújthat segítséget, hogy Pál apostol
híres mondatait jobban megértsük az Első korinthusi levél összefüggésében, és ezáltal
telhessen meg számunkra biblikus tartalommal a „szeretet” szó, és nyílhassanak meg a
cselekvő szeretet új távlatai a mai olvasó előtt is.
A szerző kiadónknál megjelent másik könyve:

Holger Finze-Michaelsen
Miatyánk
Felfedezések az Úrtól tanult imádságban
Fordította: Sághy Balázs
A/5; kartonált; 160 oldal; 1400 Ft
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Szénási Sándor
Megtaláltuk a Messiást!
Református konfirmációi olvasókönyv
Második, javított kiadás
A/5 • 260 oldal • keménytáblás • 950 Ft

Szénási Sándor konfirmációi olvasókönyve az 1989-es első kiadás óta több tízezer konfirmandusnak volt tanító, hitre vezető
olvasmánya. A második kiadás felépítésében és tartalmában
teljesen megegyezik az elsővel, a konfirmációi kérdésekben és
feleletekben sem történt változás. Az elmúlt csaknem 25 év azonban felülírt néhány adatot, kifejezést és gondolatot, amelyek már
javítva jelennek meg az új kiadásban. Például a világ vallási és a keresztyénség felekezeti
megoszlása, a református diakóniai intézmények száma, a missziói munkaterületek,
teremtésvédelem, az egyházmegyék elnevezése, ajánlott irodalom. Reméljük, hogy a
változások által valamivel korszerűbb formában sajátíthatják el konfirmandusaink a
hitünkkel kapcsolatos legalapvetőbb ismereteket.

Kálvin Téka

Újra kapható

Nagybetűs Károli Biblia
Revideált Károli-fordítás (1908)
A/4 • 1200 oldal • keménytáblás • 7900 Ft

A Károli Gáspár és munkatársai által lefordított bibliai szöveget 1908-ban korszerűsítették (revideálták). Ezt a szöveget vehetik kezükbe ma is a bibliaolvasók öt méretben (zsebméretű, standard, kiscsaládi, nagycsaládi és nagybetűs). Ez a különleges,
nagybetűs Károli-Biblia gyengénlátók számára éppolyan nagyszerű választás, mint az
úrasztalára.

Meg jelent a tudományos folyóirat ez évi száma
Collegium Doctorum
Magyar Református Teológia

A tartalomból:

XIX. évfolyam, 2013
A Magyarországi Református Egyház
Doktorok Kollégiumának periodikája
B/5 • 168 oldal • kartonált • 990 Ft

Bölcskei Gusztáv: Mennyiben európai a magyar teológia?
Gudor Kund Botond: Bod Péter (1712–1769) és a románok története
Literáty Zoltán: Márk, a dramaturg. Egy lehetséges bibliai érv a dramatizált homiletika mellett.
Németh Dávid: Protestáns gyermekbibliák a reformációtól napjainkig
Sepsi Enikő: A megváltás mint művészetfilozófiai és egzisztenciális kérdés (avagy
megváltódhat-e annak metanyelve, a tudomány is?)
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Díjnyertes írások
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Kiadónk szerzői pályázatának eredményhirdetése
Tisztelettel és örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat és pályázóinkat, hogy a Kálvin
Kiadó megalapításának 20. évfordulója alkalmából 2012-ben kiírt szerzői pályázata
eredményesen lezárult. A pályázatra összesen 68 pályamű érkezett. Köszönjük mindazoknak, akik megtisztelték Kiadónkat azzal, hogy beküldték pályázatukat!
A Kálvin Kiadó Kiadói Bizottsága a pályázati kiírásnak formailag megfelelő pályaműveket szakmai véleményezés alapján elbírálta, és a következő három pályaművet
részesíti díjazásban (a szerzők ábécésorrendjében):
1. kategória
Bakó Hedvig: Sarolta hazamegy (novella)
Tóth-Máthé Miklós: Kossuth papja. Regény Könyves Tóth Mihályról
2. kategória
Szabó György: Egy keresztyén apuka feljegyzései
Szívből gratulálunk!
Bakó Hedvig novelláját a 2014. évi Képes Kálvin Kalendáriumban olvashatják, TóthMáthé Miklós és Szabó György írását pedig önálló kötetként vehetik kézbe a közeljövőben.

A következő könyvek most féláron kaphatók!
Jörg Zink
Szent erőforrás
Keresztyén hit a 21. században
Fordította: Galsi Árpád; A/5 • 388 oldal • keménytáblás

1950 Ft • 975 Ft

Az emberiség mindig is kereste az igazságot, és az évezredek
során mit sem lanyhult törekvése, hogy megtalálja, miben áll a
Szent ereje. Épp ellenkezőleg: egyre szabadabbá, pontosabbá és
szenvedélyesebbé vált. Egyáltalán nem vallástalan az a kor,
amelyben élünk, hanem inkább egy olyan időszak, amelyben
ki-ki a saját útján keresi az igazságot. (Részlet a műből)

Margot Kässmann
Hit a terroron túl
Isten hatalmáról, mindenhatóságáról és erőtlenségéről
Fordította: Ódor Balázs; A/5 • 184 oldal • kartonált

1200 Ft • 600 Ft

12 évvel a New York elleni terrortámadás után is foglalkoztat sokakat,
hogy miként engedheti ezt meg Isten. Isten mindenhatóságáról és a
gonosz eredetéről szól ez a könyv a mai tapasztalatokból kiindulva.

Állandó, 40-70%-os kedvezmények várjuk webáruházunkban: www.kalvinkiado.hu
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Hírek, események

A mezőtúri Csillagponton mi is megjelentünk könyveinkkel és a Téka különkiadásával. Berendeztünk egy csendes,
elvonulós helyet is: a KÖNYV TÉR befogadta azokat,
akik olvasni szerettek volna, de volt, aki imádkozni is ide
tért be.

Kálvin Téka

Legyél, aki vagy! – a Csillagponton jártunk

Kedvezményes könyvvásárok az ősz folyamán

•
•
•
•

Október 8. kedd: Kárpát-medencei református missziói konferencia, Berekfürdő,
Megbékélés Háza
Október 15–16. kedd–szerda: Erdélyi református lelkészértekezlet, Szováta.
Október 25–27. péntek–vasárnap: XIII. Győri Könyvszalon a Győri Nemzeti
Színházban (Győr, Czuzor Gergely utca 7.)
November 24. vasárnap, 10.00: Piliscsaba, sajtónap

Könyvek által – Isten országa épülésére
Az iratmissziós felmérés eredményéről
A Harmat Kiadó, a Kálvin Kiadó és a Luther Kiadó támogatásával az IFUA Nonprofit Partner a nyár folyamán egy gyülekezeti iratterjesztések fejlesztését, segítését
célul kitűző programot indított. A kiküldött helyzetfelmérő kérdőívet 110 válaszadó
töltötte ki. Ezen belül nagyságrendileg 70% volt a református iratterjesztő vagy lelkipásztor. A főváros mellett nagyvárosi, kisvárosi és falusi gyülekezetekből is érkeztek
válaszok, vélemények, amelyeket ezúton is hálásan köszönünk.
A problémákat megismerve, a jó ötleteket és jól bevált iratterjesztési gyakorlatokat
összegyűjtve, külföldi példákkal is kiegészítve jelenleg egy gyakorlatias, a szolgálat
mindennapi kérdéseiben segítséget nyújtó információs honlap, illetve egy nyomtatott kiadvány kidolgozása zajlik. Elkészültéről értesíteni fogunk minden gyülekezetet, várhatóan még ez év novemberében.
					Bakó Csaba
					ügyvezető, IFUA Nonprofit Partner
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A Magyar Bibliatársulat hírei

Kálvin Téka

Ismét kaptak Bibliát a kilencedikesek
A Magyar Bibliatársulat 2013-ban is támogatta
a református egyház azon kezdeményezését, amely
alapján új fordítású bibliákat kaphattak határon túli
és magyarországi egyházi középiskolákban tanuló
kilencedikes diákok. 2012-ben több mint egymillió
forintnyi Biblia jutott el a gimnazistákhoz, 2013ban pedig már másfél millió forint értékben került
kiosztásra 900 példány a Szentírásból.
A következő iskolák kilencedikes diákjai juthattak hozzá a missziói célból adományozott könyvekhez: a budapesti Sylvester János Református
Gimnázium; a Dunavecsei Református Kollégium Bella István Gimnázium; a Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakiskola; a váci Bernáth Kálmán
Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola; a neszmélyi Launai
Miklós Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola és
Művészeti Szakközépiskola; a hevesi Eötvös József Református Középiskola, Szakiskola
és Kollégium; a sárospataki Vay Miklós Református Szakképző Iskola; a kisújszállási
Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium; és a kazincbarcikai Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az itt tanuló kilencedikesek ne csak azt érezzék,
hogy tanulmányi elvárás feléjük a Biblia mint irodalmi, történelmi és kulturális érték megismerése, hanem azt is, hogy egyházuk és a Magyar Bibliatársulat támogatói
fontosnak tartják a Biblia olvasását megismerését Isten élő igéjeként, és a bibliák
adományozásával szeretettel buzdítják őket minderre.
Pecsuk Ottó
							
főtitkár

A „Menekültek a Bibliában” kiállítás
Isten szereti az idegent. Ezt mutatja
be 12 tablón a Magyar Bibliatársulat és
a Református Menekültmisszió vándorkiállítása. A megrendítő képek, a bibliai szövegek és ismertetők által egy
teljesebb képet kaphatunk a mai menekültek életéről, és arról, mit ír a Biblia
a menekültekről. A kiállítást könnyen
szállítható formában, előre egyeztetett
időpontban intézményeknek és gyülekezeteknek is rendelkezésére bocsátjuk.
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Bemutatkozik egy új könyvesbolt
Egy évtizedes álom valósult meg, amikor 2013 tavaszán megnyílt a Bibliás Könyvesbolt Budapesten a IX. kerületi Ráday utcában. A protestáns bibliakiadásoknak otthont
adó református könyvesboltot a Dunamelléki Református Egyházkerület alapította.
Az egyházkerület misszióként és nem gazdasági vállalkozásként tekint a digitalizáció korában elindított boltra. A cél ugyanis nem a pénzügyi nyereség, hanem az,
hogy igényesen kialakított helyet kapjon a Biblia és a keresztyén irodalom.

Kálvin Téka

Bibliás Könyvesbolt a Ráday utcában

A jól ismert magyar nyelvű protestáns bibliakiadások mellett különleges kivitelű és
kézműves bőrkötésű bibliák, több mint hetvenféle idegen nyelvű biblia, kommentárok,
igehirdetések és énekeskönyvek is találhatók a könyvkínálatban. A könyvesbolt megnyitását és idegen nyelvű bibliákkal való ellátottságát a Magyar Bibliatársulat támogatása is segítette. A megszokott keresztyén könyvek mellett helyet kapnak a polcokon a
keresztyénséget témaként tárgyaló kortárs és klasszikus irodalmi művek, útikönyvek,
fotóalbumok, valamint protestáns teológiai, keresztyén pszichológiai, életvezetési és
gyerekkönyvek. A folyamatosan bővülő kínálatban a könyvek mellett bibliaborítók,
kerámia ajándéktárgyak és könyvjelzők is kaphatók.
A Bibliás Könyvesboltban a lelkipásztorok, gyülekezeti könyvterjesztők, valamint a
Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói tizenöt százalék kedvezménnyel vásárolhatnak. Aki csak nézelődni szeretne, annak is érdemes betérni a boltba, hiszen a szép
kiadványok mellett látható, hogyan újul meg a Biblia Múzeum. A bolt ugyanis szerves
részét képezi az egyedülálló múzeumnak, valamint a Ráday műemlékkönyvtárnak.
A tervező együtt álmodta meg a három tér – a könyvesbolt, a múzeum és a könyvtár
– egységét.
A Bibliás Könyvesbolt este hétig nyitva tart, így munka után is bárki számára
kényelmes vásárlási lehetőséget nyújt, egyben pedig igazodik Budapest egyik
legnépszerűbb sétálóutcája, a Ráday utca életritmusához.
Fekete Zsuzsa

Bibliás Könyvesbolt
1092 Budapest, Ráday u. 28.
Tel.: 06-1-476 32 07;
+36-30-867-9403
biblias.konyvesbolt@gmail.com
www.biblias.parokia.hu
Nyitva tartás:
H-P.: 10.00–19.00
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Egyházi partnereink Budapesten, őszi vásár
Bibliás Könyvesbolt
1092 Budapest, Ráday u. 28.
Tel.: 06-1-476-3207; 06-30-867-9403
E-mail: biblias.konyvesbolt@gmail.com
Huszár Gál Könyvesbolt
1052 Budapest, Deák tér 4.
Tel./fax: 06-1-266-6329
E-mail: huszargal@freemail.hu
Stephanus Könyvesház
Szent István Társulat
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1.
Tel.: 06-1-318-0567
E-mail: konyveshaz@stephanus.hu
Párbeszéd Könyvesbolt
L’Harmattan Kft.
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14–16.
Tel.: 06-20-443-6761
E-mail: parbeszedkonyvesbolt@gmail.com
Bencés Könyvesbolt
1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 19.
Tel.: 06-1-266-7009
E-mail: bencesbolt@osb.hu
Új Ember Könyvesbolt
1053 Budapest, Ferenciek tere 3.
Tel.: 06-1-266-0845
E-mail: ujember@ujember.hu

Baptista Könyvesbolt
1068 Budapest, Benczúr u. 31.
Tel.: 06-1-413-0936
E-mail: mbekonyvesbolt@gmail.com
CLC Könyvesbolt
1074 Budapest, Hársfa u. 19.
Tel.: 06-1-322-3632
E-mail: budapest@clchungary.com
Evangélikus Könyvesbolt
Luther Kiadó
1085 Budapest, Üllői út 24.
Tel.: 06-1-411-0385
E-mail: kiado@lutheran.hu
Keresztyén Könyvesház
MET Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u. 9.
Tel.: 06-1-210-5400/111
E-mail: konyveshaz@wjlf.hu
Good News Könyvesbolt
1073 Budapest, Dob u. 74.
Tel.: 06-1-322-3253
E-mail: konyv@goodnews.hu
Harmat Kiadó
1114 Budapest, Bukarest u. 3.
Tel.: 06-1-466-9896
E-mail: harmat@harmat.hu

Őszi vásár a Kálvin Kiadónál

2011. november 4–29-ig számos kiadványunkra 40–60%-os árengedmény!
A részletekről tájékozódjon boltjainkban vagy weboldalunkon!

Könyvesboltjaink
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,
06-30-276-7343

Református (Zsinati) Könyvesbolt
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
Nyitva tartás:
H–Cs.: 9–16.00 óráig; P.: 9–15.30 óráig
Tel.: 06-1-220-6626
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