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Köszöntés az olvasónak
„Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk
kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan
kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Róm
8,26–27)
„…nekem a kérés nagy szégyen, adjon
úgy is, ha nem kérem.” Nagy Lászlóhoz hasonlóan talán sokan élik meg
a kérésben egyszerre a leleplezettséget és az Istenre utaltságot. Maga a
kérés is erőtlenség, maga az imádság
is az Istenre való ráutaltság, az Isten
nélkül nem teljes és nem élhető élet
jele. Nagy döntés, hogy valaki imádkozik-e, mert azzal elismeri, hogy
egyedül, Isten nélkül nem megy. Talán az az egyik segítsége a Szentléleknek, hogy a szégyenen még alig túljutott, gyenge imakérést megerősíti
Isten előtt, teljessé, hallhatóvá teszi.
Emellett talán segít túljutni az önmagunkkal való szembenézéskor azon a
tényen, azon az erőtlenségen, hogy
imádkozni, kérni kell, mert amit magamtól teszek, az nem elég jó, bölcs,
tisztességes, szeretetteljes, vagy egyszerűen nem elég. A Lélek ajándéka,
amikor valaki túllép a mindentudónak képzelt önmagán, és nem szégyell Isten elé járulni és imádkozni.
Ez valódi pünkösdi csoda.
Az ige másik titka, hogy mit jelent
„úgy kérni, ahogyan kell”. Ezek sze2

rint van, amikor rossz irányba indul el
egy imádság. Számos megfogalmazása született már annak, hogy hogyan
jobb és hogyan kevésbé jó imádkozni. Ezekben sok igazság van. Hiszem,
hogy az imádságból és az imádságról
is lehet tanulni, és a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodásai pótolják
saját imáink fogyatékosságait.
A Zsinat tagjai az imádság fontosságáról vallanak a Megmaradunk az
imádkozás és az ige szolgálata mellett
című könyvben. Futó Zoltán lelkésztársam itt megjelent gondolatával
kívánok áldott pünkösdöt Olvasóinknak:
„S igen: volt, amikor bántam a meghallgatott imádságot! Mert könyörögtem,
dörömböltem, toporzékoltam, akartam
»eget ostromló akarattal«. S hiába szólt
Isten többször is szelíden: állj le, nem ezt
az utat szántam neked. Nem hallgattam
rá. Végül Isten engedett... De egész életemben fáj: jobb lett volna akkor Istenre
hallgatni...
Mert hittel kérni nem azt jelenti, hogy
követelem, tegyen meg Isten mindent,
amit csak kérek. Hanem hittel kérni azt
jelenti: mindazt kérem, amire Isten azt
mondta, hogy jó, ami igaz és helyénvaló.
Csak akkor tudunk hitből kérni, ha Isten
minden kijelentését is igaznak fogadjuk
el – hittel.”
Mucsi Zsóﬁ a

Elizabeth George Speare
Ércíj
Regény
Fordította: Görgey Etelka
A/5; 276 oldal; kartonált; 1700 Ft
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Újdonságaink: regény és novellák

Dániel, Jámin ﬁa harcosnak készül. Küzdeni akar Izráel
függetlenségéért, és bosszút akar állni apja haláláért,
akit a római katonák végeztek ki. A gyűlölet és a bosszú
élteti. Csatlakozik egy tapasztalt harcoshoz, aki számkivetett csapatával a környéken portyázik, és várja, hogy
végre eljöjjön Isten királysága Izráel földjén.
Eközben különös dolgokat beszélnek egy rabbiról: a
názáreti Jézusról. Dániel többször is közel kerül hozzá, de többször is csalódik ben
benne, mert nem hajlandó fegyvert fogni a rómaiakkal szemben.
Remény és csalódás, felelősség és meggondolatlanság, szeretet és gyűlölet között
vergődve Dániel mintha csak egy helyben topogna. Mégis hosszú utat jár be a regényben, mire végre valóban megérkezik, ha nem is úgy és oda, ahogyan ő elképzelte.
Elizabeth George Speare amerikai írónő díjnyertes, klasszikusnak számító elbeszélése végre magyar nyelven is olvasható. A Booklist így írt a könyvről: „drámai, mély
érzelmektől áthatott elbeszélés, amelynek szereplőire és üzenetére sokáig emlékezni fogunk”.
Tóth-Máthé
Miklós
Tó
Öt
Ö kenyér és két hal
Novellák
bibliai témákra
N
Fr/5;
Fr 192 oldal; keménytáblás; 1700 Ft
Tóth-Máthé
Miklós színészből lett íróként kiváló drámai
Tó
érzékkel
ragadja meg a ma is eleven bibliai elbeszélésekér
ből
bő azt, ami őt ma bibliaolvasóként és kortárs hazai szerzőként
megszólítja és alkotásra indítja. A kötetben húsz
ző
bibliai
témára írt novellája olvasható, mellettük az ihlető
bi
bibliai
szövegekkel.
bi
„A Szentírás legfontosabb ó- és újszövetségi történetei gyönyörűséges
ívre felfűzve nyílnak meg előttünk. Bátran ajánny
lom azoknak is, akik csak most ismerkednek a Szentírással, nem kevésbé azoknak, akik már
rendszeres olvasói a Bibliának. Felnőtt hitoktatási alkalmak számára ugyanúgy alkalmas
irodalom lehet ez a kötet, mint ahogy azoknak is, akik még soha nem találkoztak a Könyvek
Könyvével. Ez a novellás gyűjtemény segíthet kézbe venni a Szentírást.” (Steinbach József)
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Zsinati tagok az imádságról
M
Megmaradunk
az imádkozás és az ige
sszolgálata mellett
Református zsinati tagok az imádság erejéről
R
éés Isten hatalmáról
A/5; 176 oldal; kartonált; 990 Ft
A
A Magyarországi Református Egyház 1992-ben alapította könyvkiadóját, a Kálvin Kiadót. A huszadik évto
fordulóra megjelent kötetben református zsinati tagok
fo
vvallanak az imádság erejéről és Isten hatalmáról az
eegyházban és a világban.
A keresztyén ember azért imádkozik, mert felismeri, elismeri és beismeri: mindenestül
rászorul az élő Istenre. Az imádkozó kereszri
min
tyén ember nem magában bízik, nem a maga feje után megy, hanem kéri, várja
annak az Úrnak a beavatkozását, aki „mindent megtehet sokkal bőségesebben,
mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint” (Ef
3,20). Annak a beavatkozását a magunk okozta válságok, krízisek, úttalanságok
közepette, aki emberré lett értünk, meghalt és feltámadott az Írások szerint, és
elküldte Szentlelkét. Az egyháznak – és hitünk szerint az egész teremtett világnak – ma sincs más esélye, mint őrá hagyatkozni. De ugyanilyen fontos, hogy
hisszük: ez egy valós esély, hogy ebben, helyesebben benne érdemes reménykedni. Szükséges és érdemes megmaradni az ige és az imádság mellett. Legyen ez a
kis kötet ennek tanúsága és erősítője.

TOVÁBBI AJÁNLATUNK AZ IMÁDSÁGGAL KAPCSOLATBAN

4

Hajdú Zoltán Levente
Előtted, Uram…
Imádságok
120×177 mm; 100 oldal; kartonált; 990 Ft

Karl Barth
Ötven imádság
Fordította: id. Fazakas Sándor
Fr/5; 68 oldal; kartonált; 480 Ft

Rudolph Bohren
Tanuljunk imádkozni
Gyakorlókönyv Pál apostol és Kálvin
alapján
Fordította: Békefy Lajos
187×125 mm; 156 oldal; kartonált;
1200 Ft

Bernard-Zoltán Schümmer
Együtt az asztal körül
Bibliai igék és imádságok
152×167 mm; 148 oldal; keménytáblás;
2500 Ft

Szűcs Teri (szerk.)
Történeteink
25 éves a KIMM Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona
166×188 mm; 136 oldal; kartonált; 800 Ft
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Függőségből szabadultak bizonyságtételei

Negyedszázados a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon.
1987 februárjában indult meg a rehabilitációs munka
– a huszonöt éves fennállást ünnepli ez a huszonöt történetből álló gyűjtemény. Az Otthon volt vagy jelenlegi lakói írnak benne magukról, életútjukról, történeteikről, illetve közreadják azokat a dokumentumokat,
erápiazáró önértékelést”,
önértékelést”
amelyek a terápiájuk idején születtek. Olvashatunk „terápiazáró
„fázisváltó kérelmet” is – ezek a gyógyulási folyamatot összefoglaló, a gyógyulási szándékot rögzítő írások fontos pontjai a terápiának, bennük összpontosul
a kiutat keresők elszántsága, reménykedése, a közösség iránti ragaszkodása. A
Ráckeresztúri Otthonból kisarjadó történeteket – hogy még inkább átélhetővé
legyen a szabad élet öröme – arcok, képek, mesélő fotók egészítik ki. (Előszó)

Szűcs Teri (szerk.)
S
Senki sincs itt véletlenül
S
Lakók és munkatársak történetei a KIMM Ráckeresztúri
L
Drogterápiás Otthonból
D
A/5; 178 oldal; kartonált; 700 Ft
A
A Ráckeresztúri Otthon öt évvel ezelőtti, huszadik évfordulójára kiadott könyv az akkori lakók történeteit gyűjti
d
eegybe.
Németné Balogh Katalin (szerk.)
Valóban szabadok
Bizonyságtételek a Református Iszákosmentő Misszió
életéből
B/6; 124 oldal; kartonált; 700 Ft
A már több mint három évtizede működő Református
Iszákosmentő Misszió vezetője gyűjtésében és szerkesztésében olyan emberek élettörténeteit olvashatjuk, akik
megszabadultak az alkoholfüggőségtől, és Istenhez térve
új életet kezdtek.
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Újra kapható!
Stephen M. Miller–Robert V. Huber
A Biblia története
A Biblia keletkezése és hatása
Fordította: Csontos József
A/4; 256 oldal; keménytáblás; 5900 Ft
A gazdagon illusztrált kötet végigkalauzolja olvasóit a
Biblia keletkezésének történelmen átívelő, kalandos útjain, a szájhagyományon keresztül átadott történetektől
a héber Szentírás, majd az újszövetségi kánon kialakulásán át, Jeromos és az újabb korok bibliafordításainak keletkezéséig, beleértve a magyar fordításokat is, egészen
napjainkig. Közérthető, mégis eleven stílusban mutatja be, hogyan ihlette és gazgaz
dagította páratlan módon a Könyvek Könyve az emberi kultúrát. A tárgyszerű
és olvasmányos leírás jobb megértését számtalan illusztráció és lapszéli jegyzet
segíti. Sok hasonló „képeskönyvvel” szemben itt a fotók, műalkotások reprodukciói nem csupán szép élményt nyújtanak az olvasó számára, sokkal inkább kiegészítik, elmélyítik az adott témában közölt ismereteket.

A BIBLIA MEGISMERÉSÉBEN SEGÍTENEK MÉG AZ ALÁBBI KÖNYVEINK:

Pákozdy László Márton
Bibliaiskola
A/5; 272 oldal; keménytáblás; 1500 Ft
Pákozdy László bibliaiskolai írásai a bibliaolvasásról, a Szentírás hátteréről
és az ószövetségi kijelentés
történetéről az ígéret földje határáig.
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Pecsuk Ottó (szerk.)
Bibliaismereti
kézikönyv
B/5; 680 oldal;
keménytáblás; 3500 Ft

Bibliai atlasz
Fordította:
Hetényi Attila
235×255; 64 oldal;
keménytáblás;
2600 Ft

A Kálvin Kiadó húszéves évfordulójának alkalmából a Kálvin Tékákban
megjelölt 5-5 könyvet féláron kínáljuk vásárlóinknak. Az itt található,
1997–2001 között megjelent könyveinkből készített válogatásból 2012.
december 31-ig rendelhetnek kedvezményesen.
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20 év – 20 könyv nagy kedvezménnyel

Szabó Andor
Lábam előtt mécses a te igéd IV.
Naponkénti segítség az Újszövetség olvasásához
A/5; 504 oldal; műbőrkötés, 1590 Ft 795 Ft
A bibliaolvasó sorozat negyedik kötete az Újszövetség második felét öleli fel. Egy-egy igeszakasz
üzenetét bontja ki, időszerű kérdéseket és problémákat vet fel, ugyanakkor a szerző szándéka
szerint bátorít, erőt és útmutatást ad, illetve rámutat Krisztusra, akitől ezeket kaphatjuk.
Bolyki János
Újszövetségi etika
B/5; 180 oldal; kartonkötés; 1350 Ft 675 Ft
Művében a szerző az etika általános fogalmáról, Jézus etikai tanításáról, az ősegyház keresztyén
etikájáról, a szinoptikus anyag és a hellenisták etikai jellegzetességeiről, Pál apostol erkölcstanáról, valamint az „Újszövetség többi iratáról”, mint etikai szempontból is sajátosan elkülöníthető egységről szól, fejezetenként kiegészítve egy-egy gazdag irodalomjegyzékkel a kötetet.
Bolyki János
Teremtésvédelem
Ökológiai krízisünk teológiai megközelítése
A/5; 240 oldal; kartonkötés; 1500 Ft 750 Ft
A tudományos-technikai civilizáció – amellett, hogy nagyon sokat is adott az emberiségnek – a természeti környezet veszélyeztetettségét és részben pusztulását eredményezte. Az
emberi gondolkodásmódnak, kultúrának változtatnia kell a krízisbe jutott civilizáción. Így
érkezünk el a vallás, közelebbről a bibliai vallások szerepéhez vagy lehetőségeihez az ökológiai krízis gyógyításában.
Kabai István
Az elcsatangolt bárány
A/5; 240 oldal; kartonkötés; 510 Ft 255 Ft
A regény Barcsics Péter főmérnök története, akit visszavárt az Úr és saját, szerető családja
– nem hiába...
Lőrincz Zoltán
„Ne hagyjátok a templomot...”
Új református templomok 1990–1999
Fr/4; 208 oldal; keménytáblás; 4300 Ft 2150 Ft
Lőrincz Zoltán tervrajzokkal és fényképekkel illusztrálva, alapos felkészültséggel, nagy
hozzáértéssel mutatja be és kritikus szemmel elemzi az 1990 és 1999 között felépült, építés
alatt álló vagy megtervezett ötvenegy református és hét ökumenikus templomot.
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Hírek, események
KÖNYVBEMUTATÓK ÉS KEDVEZMÉNYES KÖNYVVÁSÁROK A KÖZELJÖVŐBEN
Május 10. csütörtök 16.00 A Történeteink. 25 éves a KIMM Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona című könyv bemutatója a Németajkú Református Egyházközség templomában (Budapest, V. Alkotmány u. 15.). Közreműködnek: Kassai-Farkas Ákos, Nagy Katalin, P. Tóthné
Szakács Zita, az Otthon lakói és munkatársai.
Május 14–19. Szent István Könyvhét (Budapest, Ferenciek tere)
Május 18. péntek 15.00–18.00 A Kálvin Kiadó Baráti Körének találkozója (Budapest, XI.
Bocskai u. 35.).
Május 28. pünkösdhétfő 14.00 Bibliaolvasás a Deák téri evangélikus templom lépcsőjén
Budapest, V. kerület), 18.00 órakor ökumenikus istentisztelet és koncert a templomban
Június 7–11. Ünnepi könyvhét
Június 8–10. I. Keresztény Film- és Könyvvásár az Uránia Nemzeti Filmszínházban
(Budapest,VIII. Rákóczi út 21.). További információ a www.keresztenyﬁlmek.hu és a www.
urania-nf.hu oldalakon.
Június 29–július 1. REND (Református Egyházi Napok, Dunántúl). A helyszín: Székesfehérvár, Bregyó Sporttelep.
Augusztus 24–25. Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának XVI. Országos konferenciája és XXI. Közgyűlése Kecskeméten a Református Újkollégium Dísztermében (Szabadság tér 7.)
Szeretettel várjuk
a Kálvin Kiadó Baráti Körének tagjait és minden érdeklődőt
május 18-án, pénteken 15.00–18.00 között a Kiadó székházába
(Budapest, XI. Bocskai u. 35.).
Program:
Író–olvasó találkozó Hajdú Zoltán Leventével, az Előtted, Uram... című kötet szerzőjével.
A bibliarevízió műhelyéből. Vezeti Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára.
Ezen a napon a könyvesbolt 18.00 óráig tart nyitva!
Segíti a szervezést, ha részvételi szándékát előre jelzi a kalvin.kiado@kalvinkiado.hu
e-mail címen vagy a 06-1-386-8267 telefonszámon.

FOCIZZ + OLVASS VELÜNK!
Kármán Tibor: Egy focista naplójából című ifjúsági regényének
já
játékos könyvbemutatója (nem csak) ﬁúknak a REND-en
H
Helyszín: Székesfehérvár, Bregyó Sporttelep, gyerekszínpad
Id
Időpont: június 30. szombat 14.00
A program része egy freestyle bemutató, valamint egy labdás
üg
ügyességi verseny!
Ré
Részletek a www.kalvinkiado.hu és a www.rend.hu oldalakon
A kötet a REND teljes ideje alatt kedvezménnyel megvásáro
rolható a Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat sátránál,
a Református utcában.
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Nincs jobb, mint bemenni a könyvesboltba, kézbe venni a könyveket, böngészgetni kedvünkre: szerzőt, témát, szépet keresve, belelapozni, beleolvasni, viszszatenni, újra levenni, majd a frissen megvett olvasnivalót vinni haza, örömteli várakozással és izgalommal, majd végre nekiállni csendes estén vagy hosszú
hétvégén, szabadság idején az érdekesbe, az okosba, izgalmasba, lélekemelőbe,
magával ragadóba...
Nincs jobb, de egyre nehezebb mindezt így megoldani. Nincs mindenhol
könyvesbolt, vagy nem érek rá, mert sietnem kell, nem találom, talán meghozzák
jövő hétre. Ha már ilyen lett ez a világ, sok előnye van az internetes vásárlásnak. Ezeket az előnyöket pedig megújult honlapunk könyváruházában igyekszünk minél
jobban kihasználni.
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www.kalvinkiado.hu – az internetes könyváruház

• Böngészési és keresési lehetőség. Érdemes témák szerint keresni: könyveinket kategóriákba, alkategóriákba sorolva is meg lehet találni úgy, hogy a könyv több
kategóriában is szerepelhet. Érdemes használni a keresőmezőt is.
• Belelapozási lehetőség, könyvismertetők (recenziók). Újabb könyveinkhez „belelapozási” lehetőséget is biztosítunk, illetve a különböző helyeken megjelent
könyvismertetőket is igyekszünk összegyűjteni, hogy ezek is segítsék olvasóinkat az előzetes tájékozódásban.
• Könyveinket futárszolgálat kézbesíti, ami olcsóbb és gyorsabb, mint a korábbi
postázás. Személyes átvétel lehetőségét biztosítjuk két budapesti boltunkban,
munkaidőben. Újdonság, hogy a Pick Pack Pont hálózat segítségével országszerte jelenleg 87 városban több mint 200 helyszínen, hosszú nyitva tartással, a futáros kézbesítésnél kedvezőbb áron is át lehet venni a megrendelt könyveket.
• Egyéni (magánszemély) vásárlók esetében 15 000 Ft fölött átvállaljuk a szállítási
költséget!
Praktikus tehát több könyvet is vásárolni egyszerre, vagy összefogni másokkal.
• Érdemes online, bankkártyával ﬁzetni. Ebben az esetben nem kell sem az utánvét, sem az átutalás költségét ﬁzetni.
Az internetes megrendeléssel kapcsolatosan bővebb tájékoztatást lehet olvasni
honlapunkon (Használati feltételek).
Könyveink természetesen a gyülekezetekben, illetve könyvesboltokban is kaphatók. Fontosabb partnereinkről is tájékoztatást adunk honlapunkon (Rólunk/
Könyvesboltok menüpont alatt). Továbbra is szívesen megyünk árusítani, ahová
hívnak. Honlapunkon mindig ﬁgyelemmel kísérhetik olvasóink (a címlapon, az
eseménytárban), hol vagyunk, hol árusítunk a legközelebb.
Szeretettel várunk tehát mindenkit, látogasson el rendszeresen könyváruházunkba. Könyv csak egy kattintásnyira!
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Pünkösdi bibliaolvasás
ISTEN IGAZSÁGA ÉS A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG
2012-ben már negyedik alkalommal kerül sor ökumenikus bibliaolvasásra Budapesten, a Deák téren. A rendezvény alapgondolata: a pünkösd csodájára emlékezve
valóságosan kivinni az utcán járó emberek közé a Szentírás szavait.
Az idei évben külön tematikája van az eseménynek: „Isten igazsága és a társadalmi
igazságosság.” Ehhez bibliai szakaszokat felsorakoztató kiadvány is készül.
A rendezvényt a Református Közéleti és Kulturális Központ, a Magyar Bibliatársulat, a Kálvin Kiadó és a Luther Kiadó közösen szervezik. A Bibliát önkéntesek:
gimnazisták, egyetemisták, közéleti személyiségek (művészek, sportolók, politikusok) és egyházi szervezetek tagjai olvassák fel a pünkösdi események leírásához híven, akár több nyelven is.
A rendezvény időpontja: 2012. május 28., pünkösdhétfő, 14 órai kezdettel.
Helyszín: Budapest, V. kerület, a Deák téri evangélikus templom lépcsője.
A rendezvény 18.00 órakor istentisztelettel és koncerttel folytatódik a templomban.
Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe a keresztyén egyházi naptárban. Gyakorlatilag ennek az eseménynek köszönhető az egyház léte, maga a hit. Mégis úgy
tűnik, ez az ünnep nem kapja meg az őt megillető ﬁgyelmet. Akciónkkal szeretnénk
tudatosítani az emberekben, hogy a Lélek ma is képes megszólítani, akit csak akar
és amikor csak akarja – akár a Deák téren, séta közben is.
Ehhez nem kell más, csupán olvasni vagy éppen felolvasni Isten igéjét. A Biblia
korában e két tevékenység egyet jelentett. Éppen ezért várunk mindenkit szeretettel
(fel)olvasni és hallgatni, beszélgetni és örülni pünkösd ajándékának.
Mindenki részvételére számítunk, akinek fontos, hogy a Bibliát minél többen
olvassák és tanuljanak Isten igéjéből. Ehhez nem kell mást tennie, mint eljönni és
velünk együtt fennhangon olvasni a Szentírást.

SZÉLRÓZSA
A 9. Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó 2012. július 18. és 22. között a Balaton partján, Fonyódligeten lesz. A Magyar Bibliatársulat
és a Kálvin Kiadó is jelen lesz ezen az eseményen.
Érdekes programokkal és foglalkozásokkal várjuk
a Biblia iránt érdeklődő résztvevőket!

20 ÉVES
A M AGYAR BIBLIATÁRSULAT A LAPÍTVÁNY
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„Uram, szereteted az égig ér,
hűséged a fellegekig.” (Zsolt 36,6)
Könyvesboltunkat 2012. március 21K
én nyitottuk Zalaegerszegen a belvárosi övezetben, a Tompa utcai üzletro
soron. Azért választottuk az Ég-Ígérő
so
nevet, mert ez a szójáték egyrészt Isne
ten „égig érő” szeretetére, másrészt az
te
üdvösség ígéretére emlékeztet. Emelüd
lett az ősi magyar hitvilág jelképe és
le
az égig érő fa. Nálunk, az Őrség
a népművészetek egyik legismertebb motívuma
motívu
közelében a veleméri Sindümúzeumban is található egy százéves tetőcserép, ami
őrzi az itt élők elképzelését az égig érő fáról.
A bolt kínálatát úgy próbáltuk kialakítani, hogy minden korosztály találjon
magának valamit, amivel gazdagíthatja mindennapjait. Vannak bábjaink, a kicsi
gyerekeknek lapozgatókat, a nagyobbaknak foglalkoztató füzeteket, társasjátékokat, bibliai történeteket, mesekönyveket és ifjúsági regényeket ajánlunk. Felnőtt
témákban a Bibliától a teológiai könyveken keresztül a párkapcsolati és gyermeknevelési útmutatókig, illetve a keresztyén élet mai megélését segítő könyvekig sok mindent megtalálnak az érdeklődők. Főként a protestáns irodalomból
állítottuk össze az árukészletet, de katolikus kiadók kiadványai is feltűnnek a
polcokon. Ezenkívül dvd-k, igés kerámiák, pólók, karkötők és kulcstartók is találhatók nálunk. A vásárlók igénye szerint szeretnénk a továbbiakban a készletet
kiegészíteni.
Tervezem, hogy különféle programok helyszíne legyen a bolt. Gyermekeknek
énektanulást, felolvasást, társasjátékozást, bábozást, felnőtteknek pedig irodalmi kávéházat fogunk szervezni. Webáruházunk április közepétől indul, ami egy
újabb lehetőséget biztosít azoknak az olvasóknak, akik szívesebben válogatnak
otthon, a saját környezetükben.
Nagy lelkesedéssel indítottuk el ezt a vállalkozást, bízom benne, hogy keresik az
emberek az értékes olvasmányokat. Várjuk vásárlóinkat, és ha elégedettek, adják
tovább másoknak is, hogy minél több emberhez eljusson a „jó hír”!
Isten áldásával:
Fritz Györgyi

ÉG-ÍGÉRŐ KÖNYVESBOLT
8900 Zalaegerszeg
Tompa utcai üzletsor

Kálvin Téka

Bemutatkozik az Ég-Ígérő könyvesbolt

Tel.: 06-20-266-9705; 92/695-536
E-mail: eg-igero@eg-igero.hu
www.eg.igero.hu
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Partnereink a Dunántúlon • Könyvesboltjaink
PerPéth Kft.
2800 Tatabánya, Kőrösi tér 9.
Tel.: 06-34-309-102
E-mail: perjesi@perpeth.hu

Szentháromság Könyv- és Kegytárgybolt
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3.
Tel.: 06-94-500-284

Reménység Háza Alapítvány
8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 24.
Tel.: 06-22-389-402

Fény Kft. – Egyházmegyei Könyvellátó
7621 Pécs, Káptalan u. 6.
Tel.: 06-75-513-078
E-mail: konyvellato@pphf.hu

Regina Téka könyvesbolt
8820 Veszprém, Vár u. 5.
Tel.: 06-88-443-201
E-mail: regina.teka@invitel.hu

Gránátalma Kegytárgybolt
7621 Pécs, Irgalmasok u. 3.
Tel.: 06-72-336-462
E-mail: temesi@citromail.hu

Eranthis Kft.
9090 Pannonhalma, Vár 1.
Tel.: 06-96-570-129

Dialóg Kaptár könyvesbolt
(Regionális Könyvtár és Tudásközpont)
7622 Pécs, Universitas u. 2/a.
Tel.: 0672-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu

Tiszta Forrás 2006 Bt.
9021 Győr, Zechmeister u. 1.
Tel.: 06-96-314-616
E-mail: postmaster@tisztaforras.t-online.hu
Hajnalcsillag Közösségi Ház
Alapítvány
9022 Győr, Bisinger sétány 6.
Tel.: 06-96-325-054
E-mail: hcskonyvesbolt@gmail.com
Immanuel Alapítvány
9700 Szombathely, Szelestey L. u. 62.
Tel.: 06-94-319-601
E-mail: immanuel@immanuel.hu

Jász Kft., Betlehem kegytárgybolt
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 1.
Tel.: 06-92-312-571
Élet Vize Alapítvány
9730 Kőszeg, Velemi út 17/a.
Tel.: 06-92-312-571
E-mail: booksopping@gmail.com
Master Ofﬁce Kft.
9400 Sopron, Kőszegi út 5-7.
Tel.: 06-99-523-529
E-mail: anett@masterofﬁce.hu

KÖNYVESBOLTJAINK BUDAPESTEN
KÖZPONTI RAKTÁR ÉS PROTESTÁNS
KÖNYVESBOLT
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Nyitva tartás: H–P: 9–15.30 óráig
Mobil: 30/2767343
Tel.: 06-1-386-8267/105 mellék
Fax: 06-1-386-8267/106 mellék

R EFORMÁTUS (ZSINATI)
KÖNYVESBOLT
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
Nyitva tartás:
H–Cs: 9–16.00, P: 9–15.30 óráig
Tel.: 06-1-220-6626

Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója • 1113 Budapest, Bocskai út 35.
www.kalvinkiado.hu • kalvin.kiado@kalvinkiado.hu • facebook.com/kalvin.kiado
Felelős kiadó: Galsi Árpád igazgató
Nyomtatta és fűzte a Kaposvári Nyomda Kft. 2012-ben – 120516
Felelős vezető: Pogány László igazgató

