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Köszöntés az olvasónak!
„…keressétek először az ő országát és
igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” Mt 6,33
Jézusnak a Hegyi Beszédben mondott
szavait megelőzi az a néhány mondat,
amelyben megnyugtatja tanítványait, hogy ne aggódjanak mindennapi,
alapvető emberi szükségleteik miatt.
Ezek majd megadatnak. Fontosabb,
hogy tudják, mi van először és mi van
ráadásul, és tudjanak különbséget
tenni az Istennel való kapcsolat és az
Istentől kapott ajándékok között. Isten
és az ő ajándékainak viszonyát boncolgatja a meg nem válaszolt imádságok kapcsán Robert N. Wennberg
a Kételkedők könyvében. Ezzel az új
könyvünkből vett idézettel kívánunk
áldott pünkösdöt olvasóinknak.
„…ha Isten irántunk való jótéteményeit jobban szeretjük magánál
Istennél, akkor a hitünk megtántorodhat, és komoly veszélybe kerülhet, amikor Isten látszólag nem teszi
mindazt a jó dolgot, amit kérünk tőle.
Mivel amit igazán szerettünk, az nincs
ott többé. Végül is mire jó Isten, ha
nem űzi el a veszélyt, nem gyógyít beteget, nem old meg anyagi problémát,
nem rendez személyes gondokat, nem
ad egyenes iránymutatást a tanácstalanságban, és ha mindezt nem megfelelő rendszerességgel teszi? Ha ez
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van istenhitünk középpontjában, ha ez
a mágnes, ami a keresztyén dolgokhoz
vonz és megtart azok közelében, ha
igazából ezt szeretjük, akkor csak idő
kérdése, és hitünk hamarosan támadásokat fog elszenvedni…
Lehet, hogy Isten nem teljesen
néma ezekben a megpróbáltató időkben; talán ha odaﬁgyelünk, akkor
hallhatjuk a hangját: »Szerettek engem? Ajándékaimnál jobban szerettek engem?« és talán válaszolhatunk:
»Igen, Urunk, szeretünk. Segíts nekünk még jobban szeretni téged.« …
Egy bizonyos ponton Istennek el kell
választania minket az ajándékai szeretetéről, és az ő szeretetére kell nevelnie minket. Amikor megtanuljuk
teljes szívünkből, teljes lelkünkből,
teljes elménkből és teljes erőnkből
szeretni Urunkat és Istenünket, akkor jobban – igazából sokkal jobban –
kezdjük szeretni Istent, mint minden
adományát.
George Matheson egy imájában
gyönyörűen fogalmazta meg ezt: »Ha
vajon napfényben vagy esőben jönnél
felém, én örömmel szívembe fogadnálak. Te Magad több vagy a napfénynél; Te Magad kárpótlás vagy az
esőért. Érted, és nem ajándékaidért
esedezem.«” (Részletek a 118–120. oldalról.)
Mucsi Zsóﬁ a

Mucsi Zsófia (szerk.)
Házasságkönyv
Fotók: Nagy Viktor Oszkár
153×167 mm; 104 oldal; keménytáblás;
2500 Ft
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Ajándékkönyv házasulandóknak

A templomi esküvőn elmondott fogadalom
szép és komoly szavai nemcsak az ünnep
fényét emelik, hanem egy életen át elkísérhetik a házaspárokat.
A házasságkötés megáldása a református
gyülekezetekben egy istentisztelet keretében történik. Ennek a szertartásnak része a
házasulandók eskütétele. Ez a könyv az esküt igyekszik
i
k ik megismertetni
i
i a házash
ságkötésre készülőkkel, hogy elmélyedhessenek benne, és megbeszélhessék
egymással és lelkészükkel annak tartalmát.
Könyvünkben a református házassági eskü minden sorához kapcsolódik
egy
bibliai idézet és egy
e
rövid,
személyes vallomás.
r
Ezek
segítenek bepillantaE
ni
n abba, hogyan fonódik
össze
két ember közös élete
ö
Isten
ígéreteivel. Olvasásra
I
és
é megbeszélésre ajánljuk
házasságkötésre
készülőkh
nek,
valamint házaspárokn
nak,
akik szívesen tekinten
nek
az együtt
k vissza
i
ütt megtett
t tt
útra, és készülnek a folytatásra.
Reméljük, hogy ezek a
beszélgetések – akár kettesben, akár a lelkésszel együtt
történnek – segítségül lesznek a boldog házasélet felé
vezető úton.
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Új könyveink
Rudolph Bohren
Tanuljunk imádkozni!
Gyakorlókönyv
Pál apostol és Kálvin alapján
Fordította: Békefy Lajos
187×125 mm; 156 oldal; kartonált; 1200 Ft
Bár mindenki tud imádkozni, mégsem tudjuk, hogyan kell – ahogyan maga Pál apostol is fogalmaz (Róm 8,26). Az imádságot tehát
kell. Tanulni és gyakorolát tanulni kell
ni, és ezáltal megízlelni, hogyan hatja át Isten közelsége az egész életünket.
Rudolf Bohren (1920–2010) svájci gyakorlati teológus ezért készített egy olyan
imakönyvet, amely egyúttal „gyakorlókönyv” is, hogy Pál apostol szentírásbeli
szavaira és Kálvintól származó idézetekre támaszkodva erre a tanulásra és gyakorlásra segítse az olvasót.
Szívesen lennék kegyes ember, / csakhogy az a kegyesség, / amit magamnál
és másoknál látok, / nem tetszik nekem.
Szentséges Isten, jó okom van rá, hogy azt gondoljam, / ez a kegyesség elsősorban
neked nem tetszik.
Add, hogy ne legyünk imádságunkban / lusták és langymelegek! / Hadd legyünk
azzá, akik még nem vagyunk! (Részlet a könyvből)
Robert
N. Wennberg
R
Kételkedők
könyve
K
Fordította:
Fodor István
F
Fr/5;
184 oldal; kartonált; 1400 Ft
F
„Vannak
időszakok – sok vagy kevés, hosszú vagy rövid –,
„V
amikor
Isten távolinak tűnik, amikor az ember nem érzi
a
Isten
jelenlétét az életében..., és minden komolyan megkérI
dőjeleződik,
amit keresztyénként hisz. Ezek megpróbáltató
d
időszakok
a hit emberei számára.” (Részlet a könyvből)
id
Robert N.
N Wennberg,
Wennber aki személyesen is megtapasztalta „a lélek sötét éjszakáját”, hitelesen, kiﬁnomult teológiai érzékkel, megható együttérzéssel és humorral vezeti végig olvasóit azon az úton, amely segíthet túlélni a kételkedés
időszakát. Ajánljuk azoknak, akik tapasztalták már az istenhiányt a hitéletükben,
vagy éppen ezzel küszködnek, és azoknak is, akik tudatosan keresik a hitbeli növekedés útjait. Haszonnal forgathatják lelkészek és gyülekezeti munkatársak is,
akik mások lelki vezetésével foglalkoznak.
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Sztelek Csilár
Döme a 4. b-ben
124×178 mm; 84 oldal; kartonált; 1100 Ft
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Döme iskolásoknak!

„– Jó reggelt, Döme! Ébredj! – simogatta meg Anya Döme
takaró alól kilógó talpát, sajnos teljesen eredménytelenül:
válasz helyett csak egyenletes szuszogás hallatszott.
– Úgy látom, ez a 4. b-s nem is kíváncsi az osztálytársaira…
Na, erre már megmozdult a takaró.
Tegnap este Döme olyan izgatott volt az iskolakezdés miatt, hogy csak nagy nehezen sikerült elaludnia. Örült, hogy
újra találkozhat barátaival, Janóval és Gagával. A Simlis és Deszkás ellen vívott
»bandaháborúra« vegyes érzelmekkel gondolt. Egyfelől várta, hogyan fognak a
legelképesztőbb módokon borsot törni az orruk alá, másfelől úgy érezte, idén jó
lenne már valami újat kezdeni.” (Részlet a könyvből)
Döme, aki már negyedik osztályos, szereti a matematikát és a környezetismeretet, és egy igazi fiúbanda tagja. Az iskolai és a családi hétköznapokban sok
tapasztalatot szerez arról, hogy miként alakulnak a barátságok, és melyek az
igazi krisztusi értékek. Ebben segítségére vannak szülei és tanárai is. Reméljük,
hogy ezt a fordulatos történetet örömmel olvassák majd a kisiskolás korú gyerekek. A könyvet a szerző saját rajzai illusztrálják.
A szerző másik, nálunk kapható könyve:
Döme
D
Beszélgetős könyv kicsiknek
B
137×148 mm; 184 oldal; keménytáblás; 1700 Ft
13
Az óvodás Döme sokat beszélget szüleivel, akik az ő
A
g
gyermeki gondolkodásához mérve próbálják befogadható
tóvá tenni a hit és az élet igazságait.
Iskolásoknak ajánljuk ifjúsági regényeinket:
Győri Katalin
Felhők szigete
A/5; 216 oldal; kartonált; 630 Ft
Ficsorné Kapus Mónika
A középső
A/5; 172 oldal; kartonált; 490 Ft
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Tematikus ajánlónk fiataloknak
Kókai Nagy Viktor (szerk.)
Morfondír
220×190 mm; 88 oldal; keménytáblás; 1300 Ft
Egy hívő ember minden élethelyzetében eljuthat
arra a pontra, hogy Istenről gondolkodjon. Alapjában véve mindegy, hogy ezt mi hívja életre, a Biblia, egy igehirdetés, egy zsoltár vagy egy dal szövege,
egy reklámfelirat, egy kép, film vagy éppen mások továbbgondolásra
ovábbgondolásra méltónak
talált szavai.
A Morfondír ilyen gondolatok gyűjteménye – fiataloknak és kevésbé fiataloknak.
Képes
Újszövetség
K
140×225
mm; 618 oldal; kartonkötés; 3800 Ft
1
Ez
E az Újszövetség a revideált új fordítású Biblia (1990) szövegét
tartalmazza,
500 színes fotóval, lapszéli (az adott részt közértt
hetően
kibontó) magyarázó jegyzetekkel, valamint a kötet
h
végén
a magyarázatos Bibliából is ismert, ám annál bővebb
v
tartalmú,
kislexikonszerű ún. Tárgyi magyarázatokkal kiegét
szítve.
A gazdag és színvonalas képanyag klasszikus műalkotás
sokat,
sokat bibliai tájakat,
tájak az ott élő embereket, valamint a modern embert ebben a
világban Istenre emlékeztető jelképeket ábrázoló fotóanyagból áll össze.

Ulrich Fick
Útközben
Fr/5; 96 oldal; kartonkötés; 280 Ft
Afrikában vannak olyan vidékek, ahol az úton lévő vendégnek az iránta tanúsított vendégszeretetet illik egy-egy történettel megköszönni. Így a vendéglátó is eljuthat ismeretlen
vidékekre, átélhet érdekes eseteket, megismerhet tanulságos
történeket. Ez a válogatás a régi afrikai szokásból született.
Ulrich Fick – a Bibliatársulatok Világszövetségének főtitkáraként – sok földrészt bejárt, s a legkülönfélébb kultúrájú emberekkel találkozott.
Amit látott és hallott, amit tapasztalt és átélt, azt írta meg e könyvben. A történeteket a Bibliára figyelő ember szemével látta és értette meg. Mivel a megértéshez
a Biblia volt a kulcs, e történetek egyszersmind élet- és hittapasztalatok is.
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Szeretettel várjuk az érdeklődőket a következő nyári rendezvényeken:

ÜNNEPI

C SILLAGPONT
R EFORMÁTUS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ

KÖNYVHÉT

2011. június 3–5.
Budapest IX. ker., Ráday utca
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Hírek, események

2011. július 19–22.
Tata, Olimpiai Edzőtábor
*

Három könyvünket mutattuk be a XVIII.
Budapesti Nemzetközi Könyv fesztiválon
Költők is imádkoznak és lelkészek is verselnek – derült ki a „Vers és imádság”
címmel rendezett kettős könyvbemutatón április 15-én. Petrőczi Éva A patak
éneke – Válogatott és új versek című könyvével Tarján Tamás irodalomtörténész
ismertette meg a szép számmal egybegyűlt
űlt érdeklődőket. Hajdú Zoltán Levente
Előtted, Uram… – Imádságok című kötetét pedig Steinbach József püspök mutatta be.
(Fotó:
Kalocsai Richárd)
(F
Az
A életkérdésekre nem elég üres tanácsokat adni,
éltető
válaszokra van szükség, és ezekre sok példát
él
olvashatunk
Szarka Miklós Hatszemközt című könyvéol
ben.
be A családterapeuta-lelkész kötetét Komlósi Piroska
pszichológus
mutatta be április 16-án. (Fotó: Fodor
ps
Csaba)
C
Átléptük a határokat
Ez év áprilisában Isten segítségével kétszer is átléptük könyveinkkel az országhatárt:
először a szlovákiai Bátorkeszin s még ugyanaznap a Komáromi Református
Teológián mutatkozhattunk be az egyházmegye lelkipásztorai és a teológushallgatók
előtt. Azután Nagyváradra kaptunk meghívást az Erdélyi és a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület Országos Református Lelkészértekezletére. Mindkét
alkalommal elsősorban a gyülekezeti iratmisszió aktív folytatására bátorítottuk a
lelkészeket és presbitereket, egyben fölhívva a figyelmüket arra is, hogy létfontosságú a magyar irodalmat forgalmazó helyi könyvesboltok támogatása a református
gyülekezetek, iskolák és intézmények részéről is.
Terveink között szerepel, hogy az év második felében folytatjuk missziós útjainkat, erősítve a testvéreket, és erősödve az irántunk mutatott, a mostanihoz hasonló
érdeklődésük által.
Fodor Csaba
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A Magyar Bibliatársulat új könyvei
Zsebméretű Biblia
revideált Károli-fordítás
93×142 mm; 1200 oldal; bőrkötés; 6500 Ft
A revidált Károli-fordítás most egy kis, kézreálló formátumban is elérhető. Az
aranymetszéses, cipzáras, bőrkötéses kiadás igényes és könnyen kezelhető.
Soós László
Ünnepeink igéi
A Biblia költői szakaszainak verses fordítása az egyházi év ünnepeire
Fr/5; 144 oldal; kartonált; 1100 Ft
Soós László nyugdíjas lelkész szándéka, hogy a Bibliában megjelenő, „számunkra szokatlan héber költészet kincseit a magyar nyelv költői formáiba
öltöztetve átmentse a köztudatba… Verseiben maga a Biblia szólal meg, ráadásul nyelvezetében igen közel az 1990-es új fordítású Biblia mondataihoz, tehát
a hallgatóság számára sokszor felismerhető, követhető módon…
Ajánljuk tehát ezt a kis könyvet lelkészeink, hitoktatóink, ifjúsági munkásaink, tanítóink figyelmébe, akik azzal a gigászi feladattal küzdenek nap mint
nap, hogy a legfiatalabbak számára is érdekessé, élővé tegyék a Biblia világát
és üzenetét. Használják fel ezeket a verseket, válogassanak belőlük, és tegyék
őket közkinccsé ünnepi istentiszteleteinken, iskolai ünnepélyeinken, családi
alkalmainkon!” (Részletek Pecsuk Ottó előszavából)
PÜNKÖSD

„Ne félj!”
Ézs 44,1–5

1. Most hallgass rám, szolgám, Jákób,
És Izráel, választottam!
Ezt mondja a te alkotód,
Ki segít folyamatosan:

3. Szárazon folynak patakok,
Kiárasztom a Lelkemet.
Mit éreznek az utódok?
Megáldom a gyermekeket.

2. Ki szolgám vagy, Jákób, ne félj,
Se Jesúrún, választottam!
A szomjas föld vizet remélt,
Én pedig rá árasztottam.

4. Nőnek, mint a fű víz mellett,
Mint fűzfák csatornák mentén.
Az egyik szól az Úr mellett,
A másik meg Jákób nevén.

5. Harmadik írja kezébe:
Én pedig az Úré vagyok,
S azt hirdeti dicsekedve,
Hogy Izráel legyen áldott.
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BIBLIAOLVASÁS

Hagyományt szeretnénk teremteni a 2010-ben is
megtartott pünkösdhétfői Biblia-felolvasással. A
több keresztyén felekezet részvételével tartandó bibliaolvasás a rendező-szervező Magyar Bibliatársulat,
a Református Közéleti és Kulturális Központ, illetve
a Kálvin és a Luther Kiadó közös programja.
Helyszíne a budapesti Deák téri evangélikus templom lépcsőjén kialakított pódium lesz. A rendezvény
alapgondolata, hogy valóságosan is kivigyük a Biblia szavait az utcán járó emberek közé úgy, ahogyan az az első pünkösd alkalmával történt.
A Bibliát gimnazisták, egyetemisták, művészek, sportolók, politikusok és
egyházi szervezetek tagjai olvassák majd fel. A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Ha kedvet érez a hallgatáson túl a felolvasáshoz is,
részvételi szándékát kérjük, jelezze e-mailben. A leveleket az info@bibliatarsulat.
hu e-mail címre várjuk. A felolvasást június 13-án, pünkösdhétfőn tartjuk
12.30 és 18.00 óra között.
A tavalyi tapasztalatok alapján mondhatjuk, hogy a felolvasók számára igazi
élménnyé vált a Biblia ilyen formában történő „megszólaltatása”. Akkor a résztvevők tizenhat nyelven szólaltatták meg a Szentírást. Természetesen idén is
lehetőség lesz a Biblia felolvasására idegen nyelveken. A tervek szerint tíz percenként váltakoznának a felolvasók, az előre megadott igeszakaszoktól el is
lehet majd térni, ha valaki kedvenc igerészét szeretné megosztani másokkal.
Bevallott szándékunk, hogy ezzel a rendezvénnyel pünkösd ünnepének
igazi jelentésére, a bibliai eseményre is felhívjuk a figyelmet.
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A Magyar Bibliatársulat hírei

C SILLAGPONT
Kétévente Csillagpont! A Református Ifjúsági Találkozót idén Tatán rendezik
meg július 19–23. között, témája: „Érintések”.
A Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat közös sátorban lesz jelen a
Lehetőségek Piacán. Ez valóban lehetőség nemcsak a két szervezet és azok kiadványainak bemutatására, hanem arra is, hogy a fiatalok megismerhessék munkánkat, illetve ötletes és kreatív foglalkozások keretében értékes jutalmakért
„dolgozzanak”. Most elsősorban azt szeretnénk megmutatni, hogyan folyik a
bibliarevízió, az új fordítású Biblia új kiadásának előkészítése. A kreatív feladatok az egyszerű (de mindig népszerű) rajzoláson túl a Biblia szövegével kapcsolatos feladatokig sok mindent magukban foglalnak, és amellett, hogy szórakoztatóak, egyben az ismeretszerzést is szolgálják.
Találkozzunk nyáron a Csillagponton!
Burján Tamás
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Iratterjesztés a Zilahi Egyházmegyében
A Zilahi Református Egyházmegye a Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyik szilágysám
gi egyházmegyéje. Isten különös kegyelméből egyházmegyénk 1990-ben alakult újra, és elkezdődött
há
a diktatúra idején teljesen elsorvasztott iratmisszió
újraélesztése.
új
Elsősorban Bibliával, énekeskönyvvel, Heidelbergi Kátéval, elsőéves konfirmációi előkészítő
be
gyülekezeteinket. A folyóiratok – Harangszó, Református csafüzetekkel láttuk el gyülekeze
lád, Örömhír, Igehirdető, Református szemle –, illetve a fali- és könyvnaptár terjesztésével kimerült az iratmisszió.
2005-ben két imádságos füzetet adott ki egyházmegyénk ezzel is rámutatva,
hogy ezen a missziós területen hiányosság mutatkozik.
2009-ben pozitív fordulat következett az iratmisszió életében, felkerestük a
Kálvin és a Harmat könyvkiadókat, ahonnan első alkalommal hoztunk be keresztyén könyveket. 2009 adventjében megismételtem a könyvbehozatalt, és egy gyülekezeti rendezvény alkalmával könyves standdal mutatkoztunk be. A gyülekezeti
tagok szívesen vásároltak saját részükre, és szeretteiknek is ajándékozási célból.
2010-ben már négyszer hoztunk be könyvet. A hívek felé két csatornán jut el
az iratmisszió. Az első lehetőség bejönni az esperesi hivatalba, ahol egy könyvespolcról válogathat a vásárló. A másik mód, amit 2010 őszétől kezdtünk el, a
gyülekezetekbe való kiszállás. Előre meghirdetve érkezünk a gyülekezetekbe,
délelőtt egyikbe, délután a másikba. Így advent négy vasárnapján hat gyülekezetbe, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium iskolanapjára és egy gyülekezeti rendezvényre jutottunk el. Ezt a munkát feleségemmel együtt végzem. Újabb
könyvkiadók könyveivel bővítettük kínálatunkat: Szent Gellért Kiadó, Luther
Kiadó, Exit Kiadó, Koinónia Kiadó, Parakletos Alapítvány, Éjféli Kiáltás Misszió.
Több mint 300 címből válogathatnak a vásárlók.
2011 áprilisában a megyei presbiteri szövetség konferenciáján vettünk részt.
Virágvasárnap a szomszéd egyházmegye egyik gyülekezetébe szálltunk ki.
Tervezzük az egyházmegyei rendezvényeken való rendszeres részvételt.
Szolgálatunkkal és az általunk forgalmazott könyvekkel szeretnénk híveink
hitét erősíteni, hogy minél közelebb kerüljenek az Úr Jézus Krisztushoz.
László Kálmán
iratterjesztő
Zilahi Református Egyházmegye Esperesi Hivatala
refespzilah@easynet.ro
Tel./fax: 0040-260-661495
lkalman2@freemail.hu
Tel.: 0040-726-748432
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M ADÁCH POSONIUM KULTÚRA
KÖNYVESBOLT
Könyvesboltunk 1992 decemberében
nyílt meg Révkomárom központjában, a
Klapka téren. Alapítója a pozsonyi
Madách Posonium Könyv- és Lapkiadó
Kft. Ez év áprilisától a működtetést a
Babits Slovakia Kft. vette át.
Elsődleges küldetésünk az egyetemes
magyar irodalom, azon belül is a felvidéki
vidéki magyar irodalom terjesztése.
Kínálatunkban szerepelnek gyermek és ifjúsági könyvek, könnyedebb szórakoztató irodalom, lexikonok, enciklopédiák, művészeti könyvek, tankönyvek, szótárak, szakkönyvek, kották, CD-k, DVD-k, folyóiratok, naptárak. Mivel nemzetiségileg vegyesen lakott település vagyunk, a készletünk 30–35%-a szlovák nyelvű.
Évről évre bővítettük, fejlesztettük üzletünket. 2008 januárjában nyerte el
mai formáját színvonalas belső kialakításával, ahol számos magyar, szlovák és
cseh kiadó több ezer kiadványa megtalálható.
A könyvesbolt mellett nagykereskedéssel is foglalkozunk, más boltoknak,
intézményeknek (iskolák, óvodák, könyvtárak) is szállítunk. Terveink szerint
májustól a tulajdonosváltás miatt ideiglenesen megszakított internetes árusítás is
újból működni fog.
A komáromi református egyház presbitereként nagyon fontosnak tartottam,
hogy a keresztyén irodalom is szerepeljen a kínálatunkban. A külön kialakított
részlegen bibliák, énekeskönyvek, lelkigondozó, hitmélyítő, katechetikai és gyermeknevelési könyvek, képeslapok, könyvjelzők, poszterek és apróbb ajándéktárgyak is kaphatók. Többek között a Kálvin Kiadó, a Harmat Kiadó, a Szent
Gellért Kiadó, a Szent István Társulat és az Evangéliumi Kiadó könyveit kínáljuk, de igény szerint bármilyen kiadványt be tudunk szerezni.
Az olvasási igényt szeretnénk felkelteni és kielégíteni, ezért rendszeresen tartunk író-olvasó találkozókat is. A közelmúltban volt a Bécsi Naplónak, az ausztriai magyarok lapjának a bemutatása. Ennek szellemében várunk könyvesboltunkba minden érdeklődőt, teológusokat, lelkészeket, keresztyén, keresztény
lelkületű, irodalomszerető olvasókat.
Török Ágota
a könyvesbolt vezetője
Kníhlupectvo Madách Könyvesbolt
Nám.gen.Klapku 9
94501 Komárno
Szlovákia

Kálvin
Kál
i T
Téka

Könyvesbolt Komáromban

E-mail: kony@pobox.sk
Tel./ fax: +421357731904
Nyitva tartás:
H–P: 9–17.00 óráig
Sz: 9–12.00 óráig
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Kálvin Téka

Egyházi partnereink a Dunamelléken
Kecskeméti Református Könyvesbolt
6000 Kecskemét, Szabadság tér 4.
Tel.: 76/501-659
E-mail: konyvesbolt@reformatus-kkt.
sulinet.hu
Korda Könyvkereskedés
6000 Kecskemét, Lestár tér 2.
Tel.: 76/328-977
E-mail: korda@kordakonyv.hu
Parakletos Könyvesház
6100 Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 7.
Tel.: 76/463-106
E-mail: damasdi@parakletos.hu
Baráti Missziós Alapítvány
6440 Jánoshalma, Kisszállási u. 7/a.
Tel.: 77/401-782
E-mail: bmszbayer@emitelnet.hu
Glória Bolt
2040, Budaörs, Szabadság út 18.
Tel.: 23/441-500
E-mail: sztvince.ovoda@freemail.hu
Compana Kft.
6237 Kecel, Fő tér 7.
Tel.: 78/521-580
E-mail: compana@emitelnet.hu

(Budapesten kívül)

Dorema Keresztyén Ajándékbolt
6090 Kunszentmiklós, Toldi u. 31.
E-mail: rendeles@dorema.hu
Pécs-Kertvárosi Egyházmegyei lerakat
7636 Pécs, Tildy Z. u. 12.
E-mail: refkert1@freemail.hu
Fény Kft. – Egyházmegyei Könyvellátó
7621 Pécs, Káptalan u. 6.
Tel.: 75/513-078
E-mail: konyvellato@pphf.hu
Gránátalma Kegytárgybolt
7621 Pécs, Irgalmasok u. 3.
Tel.:72/336-462
E-mail.: temesi@citromail.hu
Menedzs-med Kft.
2119 Pécel, Völgy u. 13.
Tel.: 28/456-253
E-mail: menedzsmed.kft@upcmail.hu
Reménység Evangelizációs Központ
Hetednapi Adventista Egyház
2119 Pécel, Ráday u. 12.
E-mail: irodalmim@adventista.hu
Káptalan Könyves Kuckó
2600 Vác, Káptalan u. 11.
E-mail: kaptalankonyveskucko@invitel.

kalvinkiado.blogspot.com
facebook.com/kalvin.kiado
KÖNYVESBOLTJAINK BUDAPESTEN
R EFORMÁTUS (ZSINATI)
KÖZPONTI RAKTÁR ÉS PROTESTÁNS
KÖNYVESBOLT
KÖNYVESBOLT
1113 Budapest, Bocskai út 35.
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
Nyitva tartás: H–P: 9–15.30 óráig
Nyitva tartás:
Tel.: 06-1-386-8267/105 mellék
H–Cs: 9–16.00 P: 9–15.30 óráig
Fax: 06-1-386-8277/106 mellék
Tel.: 06-1-220-6626
Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Felelõs kiadó: Galsi Árpád igazgató

