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Reformáció, ige, könyv
„Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom
kell és hirdetnem, hogy erőszak és elnyomás
uralkodik. Az Úr igéje csak gyalázatot és
gúnyt szerzett nekem egész nap. Azt gondoltam: nem törődöm vele, nem szólok többé az
ő nevében. De perzselő tűzzé vált szívemben,
csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem,
hogy magamban tartsam, de nincs rajta
hatalmam.” (Jer 20,8–9)
A Kedves Olvasó természetesen joggal
korrigál: a helyes, teológiai sorrend
ez: ige, reformáció, könyv. Mégis a reformációval kezdjük, hiszen az emlékünnep közeledik, a reformáció hónapja, a
Kálvin-évek aktuálissá teszik, míg az
ige (elvileg) mindig ott van, a könyvek
is tornyosulnak a könyvpaloták csarnokaiban, sőt már digitális formában is,
ﬁzikai helyet sem követelve maguknak.
Az ünnep apropóján a három fogalom elválaszthatatlanul szoros kapcsolatát szeretném hangsúlyozni. Kiindulópontunk pedig Jeremiás próféta idézett
vallomása. Az igéről, ami megragad,
amin nincs hatalmunk, hanem rajtunk
vesz hatalmat, mert ez magának Istennek a hatalma. Ahogy Jeremiás sem
kedvtelésből lett próféta, és nem „jobb
híján”, de nem is forradalmi hevületből
hirdette Isten igazságát, vállalva a gyalázatot és gúnyt, úgy a reformáció általunk nagyra becsült alakjait (így Kálvint)
sem önmagukért tartjuk emlékezetünkben, a reformációt sem lassan megkopó, felekezeti jellegű egyháztörténeti
jelentőségéért ünnepeljük. Mert a reformátorok „csontjaiba” ugyanez a tűz
2

volt „rekesztve”, a reformáció pedig annak a mindig állandó ünnepe, hogy felismerjük: keresztyénnek lenni nem valami úri passzió vagy polgári létforma,
szabadon választható dísz, kitűzhető
jelvény, hanem az igén keresztül minket megragadó Istennel való találkozás
élet-, egyház- és világformáló valósága,
hatalma.
A könyv látszólag esetlegesen kapcsolódik ehhez a gondolatkörhöz. Szerepe mindenképpen alárendelt, mégsem
esetleges. Nem véletlen, hogy Jeremiás
szavait feljegyezték, nem véletlen, hogy
Jézus követői a Szentírást olvasva ismerték fel Mesterükben a Krisztust, és hogy
az apostolok írásba foglalták bizonyságtételüket és tanításukat, amit azután
nem véletlenül másoltak és terjesztettek
a következő generációk. A reformátorokat nyomdagépek termékein keresztül ragadta meg ugyanaz az ige, és a reformációhoz nem véletlenül kapcsolódott
a továbbiakban is elválaszthatatlanul a
könyvkiadás és -terjesztés.
Sokat beszélhetünk új reformációról,
életünk és gyülekezeteink megújulásáról, ez azonban az ige nélkül nem
fog menni. Amikor tehát a Biblia fordításának, kiadásának és terjesztésének,
valamint a Szentírás jobb megértését
segítő könyveknek a kérdéséről beszélünk, nem valami mellékes, kiegészítő
tevékenységet végzünk, hanem ezért a
legfontosabb célért teszünk valamit a
magunk szerény eszközeivel.
Galsi Árpád
igazgató

Czövek Tamás (szerk.)
Írd meg, amiket láttál
Hét lakótelepi gyülekezet
A/5; 192 oldal; kartonált; 1200 Ft
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Új! – Könyv a panelmisszióról

Magyarországon több mint kétmillió ember él lakótelepi lakásokban. Az egykor technológiai újításként létrehozott városrészek ma egyre több problémával küszködnek. Sokáig kívül estek az egyházak működési területén, nélkülözve templomot és gyülekezetet. Az elmúlt
20 évben számos missziói szemléletű lelkész fordult a
lakótelepek felé és kezdett evangelizálni és közösséget
építeni a toronyházak között. A könyvben megismerhetk dé é k törtéé
jük hét lakótelepi református gyülekezet születésének és növekedésének
netét. Budapest-Gazdagrét, Budapest-Káposztásmegyer, Budapest-Rákoskeresztúr, Budapest-Őrmező, Pécs-Kertváros, Miskolc-Avas-Dél és SzigetszentmiklósÚjváros lelkészei és gyülekezeti tagjai vallanak arról, hogyan formálódott miszsziói szemléletük, munkatársi közösségük, és milyen sikerek és kudarcok között
alakultak gyülekezeteik.
„Hét lakótelepi gyülekezetünk és annak vezetői minden hiányosságuk ellenére is Krisztus
iránti hűségükről adnak számot, amikor az evangéliumot bevett és szokatlan módszerekkel képviselik és hirdetik lakókörnyezetükben. Reméljük, a gyülekezetekről szóló tanúság
buzdítólag fog hatni más gyülekezetekre is. A Szentháromság Isten segítse gyülekezeteinket
és vezetőiket a további hűséges, kitartó és leleményes tanúskodásban, egyházát pedig a helyes stratégia kidolgozásában és a helyes döntések meghozatalában.” (Részlet a könyvből)
Czövek Tamás református lelkész, főiskolai oktató. Törökbálinton él feleségével és
négy gyermekükkel, a gazdagréti gyülekezetben kisegítő beosztott lelkipásztor.
A fenti könyv bemutatója 2010. október 30-án, szombaton 14 órától lesz a Szigetszentmiklós-Újvárosi Református Egyházközség templomában (2310 Szigetszentmiklós,
Erkel u. 1.) a lakótelepi misszióról tartott konferencia keretében.
Ízelítő az egész napos konferencia programjából:
• Csizmady Adrienne szociológus előadása a lakótelepek magyar valóságáról
• Kisﬁlm a lakótelepi életérzésről
• Steinbach József püspök előadása a városi gyülekezetalapításról
A részletes program a http://kalvinkiado.blogspot.com weboldalon található.
A konferencia idején a helyszínen a Kálvin Kiadó könyvei kedvezményes áron
vásárolhatók meg.
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Új! – Lélekerősítő írások
G Judit (szerk.)
Gál
„Uram, akit szeretsz, beteg…”
„U
Lélekerősítő írások betegágyon fekvőknek
L
AK/40; 52 oldal; irkafűzött; 260 Ft
AK
Ez a kis füzet a naponkénti beteglátogatások tapasztaE
lataiból született. Református kórházlelkészek írták és
la
gyűjtötték össze, akik évek óta járják a kórtermeket,
gy
ülnek csendben betegágyak mellett, keresik az igét, a
ül
vigasztaló szót, a megszólaló és megszólító lelki gyógyvi
szert. Azzal a hittel és vággyal adjuk kézbe a néhol ismesz
rős, máshol új gondolatokat, hogy minél több betegágy
rő
mellé eljusson, csendesítsen és erősítsen az Áldott Orvos
m
gyógyító szeretetének eszközeként.
gy
„Nem mindig a lábunkkal lépünk! / Vannak lépések, amelyeket lélekben kell megtennünk! … / Az első lépés így hangzik: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű
pohár! / A második lépés…: Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd! / A harmadik
pedig az, amikor békességgel így szólunk: Igen, Atyám, mert így kedves előtted!” (Részlet
a könyvből)
VIG A SZ TA L Ó
Gyökössy Endre
„Siess segítségemre, Uram,
Szabadítóm!”
Imák betegek számára
A/6; 60 oldal; irkafűzött; 160 Ft

Tegez Lajos
„Eljövök és magam mellé
veszlek”
Útravaló betegeknek
AK/40; 24 oldal; irkafűzött; 120 Ft

L. Fodor Ilona
„Ő hű marad”
AK/40; 96 oldal; kartonált; 290 Ft
Egy csodás gyógyulás történetén
keresztül felragyog Isten hűséges
szeretete.

Tegez Lajos
„Uram, nincs emberem”
Elmélkedések időseknek
A/6; 36 oldal; irkafűzött; 160 Ft

Tegez Lajos
„Bizony, javamra vált a nagy keserűség”
Elmélkedések időseknek
AK/40; 16 oldal; irkafűzött; 150 Ft
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Nagy Tibor
„Uram, ha akarod…”
Csendespercek a próbatételek
napjaiban
A/6; 36 oldal; irkafűzött; 160 Ft

Tóth-Máthé Miklós
Miként a csillagok
Négy történelmi regény
A/5; 576 oldal; keménytáblás; 3500 Ft
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Történelmi regények megújult formában

A kötetben négy történelmi regény olvasható a magyar református egyház múltjából. Egy Méliusz Juhász
Péterről (Isten trombitája), egy Károlyi Gáspárról („Megszámlálta futásodat…”), egy Szenci Molnár Albertről
(Élet zsoltárhangra) és egy Ráday Pálról (A szabadság nótáriusa). A regények korábban megjelentek a
Református Sajtóosztály gondozásában. Jelen kötet
az Alföldi Nyomda Méliusz Műhelyének 2001-es kiadását teszi újra hozzáférhetővé megújult formában.
Napjainkban is nagy szükség van olyan példakétnak minden nemzedéknek
pekre, akik egész életükkel irányt és reménységet mutatnak
– valóban fénylenek, akár a csillagok.
„Példaemberek messze fénylő tetteinek veretes krónikái; régmúlt és jelenkor hitpróbáló magyar sorsküzdelmeinek freskói és színdús életképei: megannyi vetülete a kiváló prózaíró,
Tóth-Máthé Miklós szerteágazó, változatosan gazdag életművének, amelyben az elbeszélésformák… sokasága jelenít meg erkölcsöt és igazságlátást, s világítja be – szenvedéllyel és
kedéllyel – az emberlét: az idő és a reménység örök távlatait.” (Bertha Zoltán)
A szerzőről: Tóth-Máthé Miklós 1936-ban született Tiszalúcon, református
lelkészcsaládban. A Színház- és Filmművészeti Főiskola színész tanszakán
1961-ben diplomázott. Egy évtizeddel később az írói pályát választotta. Harmincnál is több, nyomtatásban megjelent kötete közül nem egy a Református
Sajtóosztály, majd a Kálvin Kiadó gondozásában látott napvilágot. Novellái
rendszeresen megjelennek a Képes Kálvin Kalendárium lapjain. Több rangos alkotói díjjal kitüntették, 2006-ban megkapta a Károli Gáspár-díjat.
A

S Z E R Z Ő M Á S I K K É T, N Á L U N K K A P H A T Ó K Ö N Y V E :

Anyám könyve
A/5; 144 oldal; kartonált; 450 Ft
Egy református család XX. századi története.
Pecúrok
A/5; 160 oldal; keménytáblás; 1785 Ft
Legutóbb a Református Pedagógiai Intézet adta ki ezt a korábban nálunk megjelent
ifjúsági regényt, amely egy tíz év körüli ﬁúcsapat kalandos történeteit meséli el.
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Bemutatkozik egy tankönyvsorozat
A gyülekezeti konﬁrmációi előkészítő és az azt folytató hitmélyítő, megerősítő munkát segítendő
mind a ﬁatalok, mind pedig a felnőttek között régóta használatban van egy tankönyvsorozat,
melynek tartalma ma is aktuális, hasznos segítséget jelenthet ezen a munkaterületen.

György Antal
al
Sötét helyen világító szövétnek
Kis útikalauz a Biblia világához
A/5; 168 oldal; kartonált; 620 Ft

ge maa nagymértékben eltakart va
valóság. A
könyvet a felnőttkonﬁrmációs és a presbiteri
továbbképző munka hasznos segédanyagaként ajánljuk.

„Hittant tanítunk a gyermekeknek, bibliai
történeteket mesélünk nekik, anélkül, hogy
ismernék a forrást” – írja a szerző. A könyv
azoknak a ﬁataloknak szól, akik iskolai tanulmányaik során csak érintőlegesen találkoznak a Szentírás keletkezésének és az egyetemes emberi kultúrára, sőt a világtörténelemre, azon belül is nemzetünk és irodalmunk
történetére gyakorolt hatásával. Munkájával
erre az izgalmas történelmi kalandozásra
szeretné elkalauzolni ifjú olvasóit.

György Antal
A hit példaképei
Egyháztörténeti olvasókönyv
A/5; 488 oldal; keménytáblás; 1400 Ft

Rienk Bouke Kuiper
Az Egyház: Krisztus dicsőséges teste
Az Egyházról szóló tanítás a konﬁrmáció
utáni korosztálynak
A/5; 268 oldal; keménytáblás; 390 Ft
Isten igéje szerint Krisztus egyháza dicsőséges. Mindenekelőtt az igazság „oszlopa és
erőssége” (1Tim 3,15), feladata elsősorban
az igazság igéjének hirdetése. Ám belső ellenségként szüntelen ott pusztít a közömbösség, a világiasság és a „modern egyházkerülés”, a felekezeti közösség és tanbeli
tisztaság megtagadása. Az egyház dicsősé-
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A könyv művészi képekkel illusztrált életképek sora. Közel negyven férﬁé és nőé, akik
az Úr Jézusban való új élet szépségét és gazdagságát küldetésként élték meg, így váltak
koruk társadalmának és egyházi életének
alakítóivá és formálóivá. A hit példaképei
nem tündökölni akartak, hanem egyszerűen csak „ragyogtak, mint csillagok a világban” (Fil 2,15).
Cseri Kálmán
Református hitünk
Hittankönyv a konﬁrmáció utáni
korosztálynak
A/5; 180 oldal; kartonált; 600 Ft
Herczeg Pál
Érted is, amit olvasol?
Bibliaismereti hittankönyv a konﬁrmációi
korosztálynak
A/5; 199 oldal; kartonált; 390 Ft
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Tudományos teológiai kiadványok
Kustár Zoltán
A héber Ószövetség szövege
A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése
a Biblia Hebraicában
B/5; 464 oldal; keménytáblás; 3600 Ft
Magyar nyelven mind ez ideig nem volt elérhető olyan szisztematikus, mégis gyakorlati orientáltságú munka, amely az ókoriközépkori zsidó szöveghagyományozás és a tibériási masszóra
azon jellegzetességeibe vezetné be az olvasót, melyek a héber
Ószövetség modern kritikai kiadásaiban, a Biblia Hebraicában is
megjelennek. Kustár Zoltán A héber Ószövetség szövege című munkája a témában korábban megjelent egyetemi jegyzetének jóval
részletesebben kidolgozott változata. A tárgyalt anyag elrendezésee és mélysége monograﬁkus igényű, ugyanakkor a mű kézikönyvszerűen is használható. Bízunk benne, hogy a
könyv kedvező fogadtatásra lel a lelkipásztorok, az exegetikai szakemberek, az Ószövetség
iránt érdeklődő kutatók, és természetesen az egyetemi hallgatók és oktatók között.
Dr. Kustár Zoltán a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.
Collegium Doctorum
A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája
VI. évfolyam, 2010.
B/5; 236 oldal; kartonált; 990 Ft
A tartalomból: Tatai István: Kálvin és a zsidóság • Buzogány Dezső: Kálvin és Melanchthon
• Gaál Sándor: Missziói impulzusok Kálvin teológiájában • Németh Dávid: Spiritualitás
ma • Szenczi Árpád: Nevelési értékeink a kálvini tanítás jegyében • Pecsuk Ottó: A kálvini
megigazulástan N. T. Wright értelmezésében • Fazakas Sándor: „Mert a szegény nem fogy
el a földről…”

TUDOMÁNYOS

BIBLIAKIADÁSOK ÉS SEGÉDKÖNYVEK

Biblia Sacra Vulgata
8 496 Ft
Septuaginta
8 006 Ft
Biblia Hebraica Stuttgartensia
(keménytáblás)
14 000 Ft
Synopsis Quattuor
Evangeliorum
2 800 Ft
Synopsis of the Four Gospels
8 476 Ft
Novum Testamentum Graece
et Latine (Nestle Aland)
15 800 Ft
Das Neue Testament Griechisch
und Deutsch (Nestle Aland)
6 044 Ft

Greek–English New Testament
(Nestle Aland)
Konkordanz zum Hebräischen
Alten Testament (Lisowsky)
Handkonkordanz zum
Griechischen Neuen Testament
(Schmoller)
A Textual Commentary on
the Greek New Testament
(Metzger)
Görög–magyar Újszövetség
Szinopszis (magyar)

6 044 Ft
8 959 Ft

3 888 Ft

3 882 Ft
4 800 Ft
2 700 Ft
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A Magyar Bibliatársulat új könyvei
Bernard-Zoltán Schümmer
Együtt az asztal körül
Bibliai igék és imádságok
Illusztrálta: Judit Schümmer
152×167 mm; 148 oldal; keménytáblás; 2500 Ft
Együtt a család, az asztal ebédhez vagy vacsorához terítve. A gyerekek kíváncsian ﬁgyelik, kinek a kedvencét főzte anya, aki körbepillant, mielőtt leül, hogy nem
hiányzik-e valami. Az asztalfőn apa – megvárja, hogy
elkezdhesse az imádságot. Kicsik és nagyok együtt köszönik meg Istennek, hogy gondoskodik róluk.
A ﬁnom vonalú rajzokkal gazdagon illusztrált könyv olyan bibliai idézetek és hozhoz
zájuk illeszkedő, egyszerűen megfogalmazott imádságok gyűjteménye, amelyeket a
közös családi étkezések előtti meghitt, áhítatos percekben olvashat fel egy felnőtt
vagy egy iskolás gyermek.
gy

Márk
evangéliuma
M
117×162
mm; 36 oldal; irkafűzött; 150 Ft
11
Ezzel
a kiadvánnyal lett újra teljes a négy evangéliumot tarEz
ta
talmazó,
kisalakú, egyszerű kivitelű és olcsó füzetek sorozata Ajánljuk azoknak, akik gyülekezetekben, kórházakban,
ta.
isk
iskolákban,
börtönökben, diakóniai intézményekben vagy
bármilyen
missziói helyzetben szeretnék beszélgetőtársaik
bá
kezébe
adni az evangéliumok szövegét.
ke
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Demokratikus bibliarevízió
Alapvetően azért kell a Bibliát időnként újrafordítani, illetve revideálni, hogy a Biblia üzenete azon a nyelven szólaljon meg, amelyet az adott korszak emberei beszélnek. Mi most az
1975-ös protestáns új fordítás 1990-es revíziója utáni újabb revízióba kezdtünk bele, ami
várhatóan 2013-ig elkészül – fogalmaz Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára.

Kálvin Téka

A Magyar Bibliatársulat hírei

Mi a célja az újabb revíziónak?
Azt szeretnénk elérni, hogy a munka befejezése utáni 25-30 évre olyan bibliai szövegünk
legyen, amely a legaktuálisabb magyar nyelven tartalmazza Isten igéjét.
Mi teszi még aktuálissá a mostani munkát?
A magyar nyelv ugyan nem ment át nagyon radikális átalakuláson a kilencvenes évek eleje
óta, de a revízió kezdetétől azért érezzük azokat a nyelvváltozásokat, amelyek jelzik, hogy
ma mást értünk bizonyos fogalmakon, mint húsz évvel ezelőtt. A munkát az is aktuálissá
teszi, hogy változik a bibliatudomány, bizonyos verseket – úgy véljük – már jobban, pontosabban értünk, mint korábban.
Most mennyire fog változni az 1990-es új fordítás?
Úgy tűnik, hogy a mostani revízió mélyrehatóbb lesz, mint amilyenre az elején számítottunk. Fontos szempont a jó hangzás elérése. Mi megpróbáljuk úgy megőrizni a szöveg
érthetőségét, hogy közben fontos szempontként kezeljük azt is, hogy jól hangozzék.
A Bibliatársulat miért jelentette meg egyházi hetilapok mellékleteként a próbakiadást?
Revízió esetén nem járható út, hogy egyszer csak meglepetésszerűen megjelenik a revideált bibliakiadás. A revíziós munkát végzőknek valamilyen szinten párbeszédben kell lenniük azokkal, akik majd használják a Bibliát, mert szükséges, hogy a befogadók valóban
befogadják a revideált változatot. Az időközben elkészült többi könyvet elektronikusan,
pdf formátumban lehet majd elérni a tagegyházak honlapjain.
(A teljes cikk olvasható a reformatus.hu-n.)
T. Németh László
Reformátusok Lapja
Még nincs lefújva…! – A Biblia a Szélrózsán
Aki a július 14–18. között Szarvason megtartott 8. Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozón eljött a „Lehetőségek piaca” sátrába, biztosan jó kedvre derült a Magyar Bibliatársulat
standjánál. Játékos-humoros fejtörőkkel marasztaltuk asztalainknál a hozzánk betérőket.
Volt itt papíron játszható Középkezdés kvíz és Bibliai foci, a mágneses táblán Tabellajáték,
valamint bibliai Kapuspárbaj.
Természetesen kitettük a „ponyvára” a magyar és idegen nyelvű bibliáink garmadáját,
és magunkkal hoztuk a hazai kórházakat sorra járó Betegség és gyógyulás a Bibliában című
tablókiállításunkat is. Az érdeklődő ﬁataloknak elmondtuk, hogy olyan önkénteseket keresünk, akik szívesen részt vennének a Biblia és a Bibliatársulat szolgálatának népszerűsítésében. Reméljük, hamarosan új arcokkal gyarapodik majd az önkéntes munkatársi kör.
Fodor Csaba
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Hírek, események
SZER ETET TEL

VÁ R J U K A Z É R D E K L Ő D Ő VÁ S Á R L Ó K A T !

• 2010. október 24. (vasárnap), 10.00 óra Gyülekezeti Biblia- és sajtóvasárnap,
Császári Református Egyházközség
• 2010. október 30. (szombat), 10.00 órától Konferencia a lakótelepi misszióról,
Szigetszentmiklós-Újvárosi Református Egyházközség (Részletek a Téka 3.
oldalán!)
• 2010. október 31. (vasárnap), 10.00 óra Gyülekezeti sajtóvasárnap a reformáció
napján, Püspökladányi Református Egyházközség
• 2010. november 5–7. (péntek–vasárnap), naponta 10.00-től 19.00 óráig
X. Győri Könyvszalon, Győri Nemzeti Színház (Győr, Czuczor Gergely u. 7.)
(Ez utóbbi eseményen partnerünk, a győri Hajnalcsillag Alapítvány képviseli
Kiadónkat.)
JELENLÉT – JELEN IDŐBEN
Avagy ki tudja, mit csináltunk idén nyáron?
A
A Kálvin Kiadó 2010 nyarán is igyekezett jelen lenni több
o
országos vagy regionális, református és ún. felekezetközi
rrendezvényen, megterítve a könyves asztalokat megannyi
éérdeklődő s a Bibliát szerető testvérünk megelégedésére.
A júniusi eseménynaptárunk bizony máris eléggé
mozgalmas nyárkezdetet ígért, hiszen mindjárt az első
m
héten lezajlottak az idei Ünnepi Könyvhét eseményei,
h
amikor
minket a budapesti Bakáts téren lehetett megtaa
lálni.
Később kétszer is jártunk Debrecenben – először
lá
a Református Diakóniai Munkatársak Találkozóján, majd
a 17.
Konferencián. Azután mi is ott voltunk Pápán, az ismét
17 Nemzetközi Presbiteri K
többezres tömeget megmozgató, nagyszabású REND-en, a Magyar Bibliatársulat
képviseletében és a Luther Kiadó támogatásával a szarvasi Szélrózsa Evangélikus Országos Ifjúsági Találkozón, végül augusztusban Berekfürdőn, a Konﬁ+ Konferencián,
valamint a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága (KOMT) Gödöllőn megtartott
országos rendezvényén.
Élményeinket, a számos régi ismerőssel való örömteli viszontlátást, az új barátokkal
való megismerkedést, a tartalmas beszélgetéseket most is föl-fölemlegetjük egymás között. Mert Bibliákkal és keresztyén könyvekkel sohasem lehetett csupán „kereskedni”,
ez mindnyájunk számára a személyes találkozás lehetőségét, (irat)missziói alkalmát is
jelentette, s reméljük nem lesz ez másként az őszi, téli könyvvásárokon sem.
Fodor Csaba
terjesztési vezető
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1997-ben kerültem az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztéséhez. Az
egyházkerület a saját énekeskönyve mellett prédikációs
köteteket, imádságos könyveket, teológiai kommentárokat, bibliaolvasó kalauzt,
kalendáriumot, falinaptárt,
belmissziói anyagokat, valamint emléklapokat és egyéb
nyomtatványokat ad ki. Időszakos kiadványaink az Üzenet (ké
(kéthetente
megjelenő
h
j l ő gyülekezeti
ül k
i llap),
) az IIgehirdető
hi d ő
(havonta megjelenő, nem csak lelkészeknek szóló prédikációgyűjtemény), a Református
Szemle (kéthavonta megjelenő, teológiai szaklap), valamint a Református Család (nőszövetségi lap).
Az iratterjesztés a múlt rendszerben is megszakítás nélkül működött, nyilván sokkal szűkösebb lehetőségekkel. A változás utáni évben az egyházkerület egy üzletet is
nyitott, melynek jelenleg Biblos a neve, de a teológusok egymás közt csak „Kálvin”ként ismerik. Saját kiadványaink mellett főleg a Kálvin Kiadó könyveit terjesztjük.
2005-től öt nagyobb kiadóval tartjuk folyamatosan a kapcsolatot, de közvetve több
kisebb kiadó könyveit is árusítjuk. Egyéni vagy gyülekezeti rendeléseknek is igyekszünk eleget tenni, ha nincs is készleten az igényelt könyv, igyekszünk beszerezni
azt. Bibliák, híres igehirdetők prédikációi, bibliajelzők, képeslapok és ajándéktárgyak is szerepelnek kínálatunkban. Igyekszünk mindenki igényeinek megfelelni,
ami nyilván nem könnyű feladat. Gyermekkönyveket, ifjúsági és hitépítő irodalmat,
valamint kommentárokat, prédikációkat és katechetikai anyagokat is kínálunk.
A nagyobb egyházkerületi rendezvények, lelkészértekezletek mellett kisebb alkalmakra, nőszövetségi, ifjúsági konferenciákra is elmegyünk, és egyéb meghívásoknak is próbálunk rendszeresen eleget tenni.
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt mindkét boltunkba, illetve kiszállásainkon standjainkhoz!
Veres Miklós
iratterjesztő
Erdélyi Református Egyházkerület
Biblos Könyvesbolt
Iratterjesztése
400124 Kolozsvár
400079 Kolozsvár
P-ta Avram Iancu 13
I. C. Bratianu utca 51–53.
E-mail: konyvesbolt@reformatus.ro
E-mail: iratterjesztes@reformatus.ro
Honlap: www.reformatus.ro
Tel.: 0040-264-592453

Kálvin T
Téka

Őrálló a Tündérkertben
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Egyházi partnereink a Tiszáninnen · Könyvesboltjaink
Olajfa Református Könyvesbolt
(Nyilas Misi Ház)
3521 Miskolc, Kossuth u. 15.
Tel.: 46/404-453
E-mail: olajfa@
olajfakeresztyenkonyveshaz.com
Czár-Tex Bt.
3525 Miskolc, Horváth Lajos u. 13.
Tel.: 30/683-1083
E-mail: czartex@gmail.com
Azária könyvesboltok
3950 Sárospatak, Rákóczi u. 9.
Tel.: 47/311-185
Email: hadi@azaria.hu
3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 3.
Tel.: 47/324-593
3860 Encs, Petőﬁ u. 11.
Tel.: 46/306-497
3900 Szerencs, Rákóczi út. 90.
Tel.: 47-362-801

Szent János Könyvesbolt
3300 Eger, Széchenyi u. 5.
Tel.: 30/708-0994
E-mail: szjanoskonyv@gmail.com
Orchidea Virág, ajándék
(Kálvin Ház), Fodorné Szercskó Ágnes
3300 Eger, Markhot F. u. 2.
Tel.: 70/513-9940
CLC Könyvesbolt
3526 Miskolc, Szeles u. 4.
Tel.: 46/411-713
E-mail: clc-miskolc@axelero.hu
Zempléni Református Egyházmegye –
könyvlerakat
3941 Vámosújfalu, Csécsi N. Pál u. 10.
Tel.: 47/394-120
Hevesi Református Egyházmegye –
könyvlerakat
3900 Szerencs, Fürst S. u. 12.
Tel.: 47/361-267

Ő s zi v á s á r a K á l v i n K i a d ó n á l!
2010. november 1-től december 6-ig
a Kálvin Kiadó mintegy 50 kiadványa
30–40–50%-os árengedménnyel vásárolható meg.
A részletekért látogasson el könyvesboltjainkba,
illetve weboldalunkra!
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

