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Köszöntés az olvasónak!
„A Lélek életet ad az igazság által”
(Róm 8,10)
Fesztiválok korát éljük. Egyházi fesztiválokét is. Nyáron szinte egymásba
folynak a rendezvények országszerte.
Az egyház és a gyülekezetek életében
is a nyári hónapok hozzák el az akár
több száz vagy ezer embert megmozgató találkozókat. Ilyenkor szerveződnek régi és új hagyományként a gyülekezeti táborok, gyermek- és ifjúsági
hetek, családi táborok, csendes hetek
is. Több időt töltünk együtt, sokkal
intenzívebben éljük meg a közösséget,
mint máskor. Több áhítatot hallunk,
talán többet olvassuk a Bibliát. Találkozunk és beszélgetünk emberekkel,
akikkel máskor csak felületes kapcsolatot ápolunk. Több idő jut imádságra. Ebben az élénkebb környezetben a
kétkedők könnyebben találnak bizonyosságot, a magányosok közösséget,
a hit elkezdődhet, lángra gyúlhat,
életté válhat, közösségek élete felélénkülhet.
Pünkösd, a Szentlélek kitöltésének
ünnepe után az első keresztyén közösségek elindulására is emlékezünk.
Erőt, lelkesedést, „ötletet” merítünk
abból, ahogy ők életek, abból, amit ők
megtapasztaltak, és ahogy válaszoltak
Isten megszólítására. A pünkösd utáni
hónapokban minden egyházi évben
imádkozhatunk és tehetünk azért,
hogy a Szentlélek megújítsa emberek
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és gyülekezetek életét azáltal, hogy
elvezeti őket a Krisztusban megismert
igazságra.
Az első bevezetőt írom a Kálvin Tékába, ezért bemutatkozom: református
lelkész vagyok, fél éve dolgozom a Kálvin Kiadónál. Előző szolgálati helyeim a
felsőoktatásban, gyülekezetben, illetve
a családomban – két gyermekem mellett – voltak. Most a könyveken keresztül lesz alkalmam az egyház gyakorlati
életét, misszióját támogatni.
Ebben a Tékában pünkösdre és a
nyárra való tekintettel, új könyveink
bemutatása mellett olyan kiadványokat ajánlunk az olvasók ﬁgyelmébe,
amelyek a nyári gyülekezeti táborokban, csendes heteken, hétvégéken
segíthetnek elmélyülni a hit titkában
(6–7. oldal).
Peter Spangenberg Hódolat Isten előtt
című könyvéből idézek:
„Kicsit romantikusan, de őszintén
mondom: Ha az egyház nem lenne,
ki kellene találni. Az egyház magában
foglalja a megkeresztelt törpék, a kisemberek, a kiszipolyozottak, a meggyalázottak, a kifosztottak és a megrövidítettek történetét, és pontosan
ebben az egyházban tündököl fel Isten,
ezt az egyházat fogja eszközül felhasználni arra, hogy a világot elvezesse az
üdvösségre. Isten az egyházban? Hol
másutt?”
Mucsi Zsóﬁa

Ta István
Tatai
A
Az Egyház és Izrael
K
Korrelációs modellkeresés a posztholokauszt teológiában
D
Doktori disszertáció
B/
B/5; 306 oldal; kartonált; 2900 Ft
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Új könyvünk – az Egyházról és Izraelről

„N
„Nehéz
útra invitál minket a tudós szerző, mert a kereszty
tyének és zsidók kapcsolatának évezredes története olyan
út
út, melyen ugyan számos ponton találkozunk a megérté
tés lehetőségeivel, de még inkább szembesülünk annak
kudarcaival (…)
( ) A könyv
kö
kudarcaival.
vitára, szó-értésre, megértésre – és mindenekelőtt
megbékélésre késztet.”
Dr. Bogárdi Szabó István református püspök
„Tatai István könyvének sommás része azzal az új teológiai eszmélődéssel
foglalkozik, amelyet korunk nagy szellemi »földrengései« – elsősorban is a
holokauszt, majd az új zsidó állam létrejötte – indítottak el. A szerző (…) olyan
mérsékelt szemléletű kalauznak bizonyul, aki a klasszikus teológiai elutasítás
és a modern fundamentalizmusok eszkatológiai menetrendjei között keresi a
megértés járható útjait.”
Dr. Szűcs Ferenc, Károli Gáspár Református Egyetem
„Igen szegényes, mondhatni üres Magyarországon a zsidó–keresztyén kapcsolatrendszer könyvespolca, alapvető munkák hiányoznak: források, dokumentumok,
a kérdéskör naprakész elemzése. A szerző olyan forrásokat ismertet, amelyek
még nem kerültek elemzésre.”
Dr. Szécsi József, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
„A szerző egyszerre újító és hagyományőrző, óvatosságra int, ugyanakkor egy
sereg változtatást ajánl, melyek a teológia főbb ágait, valamint az istentisztelet
felépítését, sőt a lelkészképzést illetik. Kívánatosnak tartanánk, hogy ezek ne
csak a teológia síkján hozzanak eredményeket, hanem az egyház Izraellel folytatott párbeszédében és az istentisztelet megújulásában is.”
Dr. Bolyki János, Károli Gáspár Református Egyetem
A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon április
25-én nagy érdeklődés mellett kerekasztal-beszélgetést
folytatott a könyvről a szerző, valamint Anne-Marie
Kool, Schőner Alfréd, Szécsi József és Szűcs Ferenc.
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Új könyveink – az istentisztelethez
D
David
Plüss–Michael Rahn (szerk.)
B
Beszéljünk az istentiszteletről!
Fe
Feedback-módszerek gyűjteménye
Fo
Fordította: Szentgyörgyi László
15
156×235 mm; 76 oldal; kartonált; 900 Ft
„B
„Beszéljünk az istentiszteletről! – mert ez az egyház életének
kö
központi
eseménye. Ha az istentiszteletről beszélünk, akko azt nem tehetjük felelőtlenül. Az istentiszteletről való
kor
fe
felelős
beszédhez nyújt segítséget ez a kötet, amely beszél
az istentiszteletekkel kapcsolatos visszajelzés szükségességéről módszertanáról,
módszertanáról és javaslatot
ja
ről,
tesz egy kérdőíves megvalósításra.
A kötet nem dimenzionálja túl a visszajelzés (feedback) fontosságát, de az istentiszteletet szívvel-lélekkel előkészítő és végző liturgus-lelkipásztor nem lehet olyan öntelt, hogy azt gondolja, ő mindent tökéletesen teljesített és minden
szempontot ﬁgyelembe vett. Aki valóban alárendeli szolgálatát Isten ügyének és a
gyülekezetnek, az ﬁgyel azoknak a visszajelzéseire, akik miatt végzi a szolgálatát.
Minden ízével azon van, hogy Isten igéje ne térjen vissza üresen, sőt rezonáljanak
rá és legyen sokakban életté.”
Dr. Fekete Károly, a Doktorok Kollégiuma alelnöke
Karasszon Dezső (szerk.)
Református korálkönyv I.
Genﬁ Zsoltárok
A/4 fekvő; 128 oldal; műbőrkötés; 2200 Ft
„Olyan korálkönyvet próbáltunk írni, amely egyszerre »könnyebb« is, de »nehezebb« is, mint az 1959-es.” Karasszon Dezső
„Jelentős előrelépést jelent a most megjelenő új református korálkönyv, amely a
genﬁ zsoltárok harmonizációját tartalmazza, az 1959-ben kiadott korálkönyvtől
eltérően gazdag változatosságot mutatva technikai nehézségben és zenei megfogalmazásban. Az új korálkönyv az adott zsoltárdallamhoz többnyire egy könnyen
játszható, általában háromszólamú harmonizációt (A letét) és egy nehezebb, magasabb művészi színvonalú orgonakíséretet (B letét) hoz. Ezen kívül a gyakran
énekelt zsoltárok esetén egy könnyű kétszólamú C letét is készült, amely a tanulás
kezdetén tartó kántor számára is lehetővé teszi a szolgálat méltó végzését.”
Kiss Zoltán ismertetője alapján
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Imre László
Új protestáns kulturális önszemlélet felé
Cikkek, tanulmányok
124×183 mm; 124 oldal; kartonált; 1400 Ft
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Új könyvünk – Új protestáns kulturális önszemlélet felé

„Imre László akadémikus irodalomtörténeti kutatásaival
régóta munkálja a magyar protestáns kultúra rehabilitálását.
Elfeledett vagy elhallgatott műveket és szerzőket emel vissza
a köztudatba. Tíz írásában vagy ő maga értékel, vagy mások
értékelő munkájára hívja fel a ﬁgyelmet. Itt főként Tompa,
Arany, Ady és Reményik Sándor vallásos líráját mutatja be.
Imre László professzor írásai is tükrözik, hogy a mai protestáns
ns kulturális önszemléletnek is vállalnia kell a protestáns gondolkodásmód jellegzetes kétirányú küldetését. A protestantizmus ugyan visszautasít, óvást emel és tiltakozik minden ige- és emberellenes gondolat, tan és tett ellen, de kiáll minden igéből fakadó, az ember javát
és felemelkedését szolgáló jó ügy és gondolat mellett. Ezt teszi a kötet szerzője is.”
Dr. Fekete Károly, a Doktorok Kollégiuma alelnöke
Németh Pál (szerk.)
Református önismereti olvasókönyv
Válogatás a XX. század első felének református teológiai irodalmából
B/5; 496 oldal; kartonált; 2300 Ft
A kötet válogatás a XX. század első felének legjelesebb református teológiai irodalmából. Kálvin és a kálvinizmus nagy témakörén belül minden írás a ma élő
református hívek teológiai-hitvallásos önismeretét segíthet kialakítani, ill. elmélyíteni. A mű külön értéke, hogy olyan írásokat tartalmaz, amelyek nehezen voltak hozzáférhetők.
Czine Mihály
A kálvinizmus vonzásában
Válogatás Czine Mihály írásaiból
A/5; 180 oldal; kartonált; 850 Ft
„Czine Mihály világát idézik e kötet írásai. Azt a világot, amelyben a tiszta, világos,
egyszerű szavaknak van helyük. Azoknak, amelyek segítenek Isten Igéje fényénél
jobban látni, érteni helyzetünket, sorsunkat, küldetésünket. Szent nekifeszüléssel
küzdenek ezek az írások azért, hogy a magyar reformátusság valóban azzá lehessen, aminek ő kívánta látni és tartani: »Krisztus vitéze és az emberség hőse«.”
Részlet dr. Bölcskei Gusztáv előszavából
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Csendes hetekre, gyülekezeti táborokba ajánljuk
olvasásra, feldolgozásra

FELNŐTTEKNEK
Hans-Joachim Eckstein: Hit – kapcsolat
Isten emberi valóságáról
Fordította: Szabó Csaba
B/6; 156 oldal; kartonált; 950 Ft
Kálmánchey Márta: A belső ember erősítése
Ak/40; 120 oldal; kartonált; 590 Ft
Molnár Miklós: Isten munkája a család életében
124×183 mm; 92 oldal; kartonált; 440 Ft
Nagy Lajos: Olvasói „lelki levelesláda”,
avagy a „lelkész válaszol”
A/5; 223 oldal; kartonált; 1300 Ft
Peter Spangenberg: Hódolat Isten előtt
Fordította: Dr. Huszár Pál
124×183 mm; 98 oldal; kartonált; 630 Ft
Szabó Imre: Miatyánk. Tíz meditáció
A/5; 88 oldal; kartonált; 290 Ft
Jörg Zink: Maroknyi remény
Fordította: Békefy Lajos
124×183 mm; 206 oldal; kartonált; 790 Ft
Jörg Zink: Szent erőforrás
Fordította: Galsi Árpád
A/5; 388 oldal; keménytáblás; 1950 Ft
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FIATALOKNAK
Egy tábor regénye:

Kálvin Téka

Csendes hetekre, gyülekezeti táborokba ajánljuk
olvasásra, feldolgozásra

Győri Katalin: Felhők szigete
A/5; 216 oldal; kartonált; 690 Ft
Elgondolkoztató és inspiráló idézetek és rövid történetek:
Hézser Gábor: Kötőjeles történetek
124×183 mm; 102 oldal; kartonált; 360 Ft
Hézser Gábor: Mindennapi és nem egészen mindennapi
történetek – mindennapi és nem egészen mindennapi
embereknek
124×183 mm; 144 oldal; kartonált; 650 Ft
Elmélkedések ﬁataloktól ﬁataloknak:
Kókai Nagy Viktor (szerk.): Morfondír
220×190 mm; 88 oldal; keménytáblás; 1300 Ft

GYEREKCSOPORTOKNAK
Játékgyűjtemény:
Mercè Segarra–Berta Garcia–Francesc Rovira: Bibliai állatok
Történetek, játékok, ötletek
Fordította: Kövendi Eszter
226×268 mm; 96 oldal; kartonált; 3600 Ft
Vakáció a nagypapával – beszélgetés Istenről gyerekekkel bölcsességgel
és humorral:
Peter Spangenberg: Lyukat beszéltek a hasamba.
Kis iránytű az élethez
Fordította: id. Fazakas Sándor
124×183 mm; 142 oldal; kartonált; 850 Ft

NYELVI TÁBOROKBA
Angol–magyar Újszövetség
B/6; 760 oldal; műbőrkötés; 2200 Ft
Német–magyar Újszövetség
B/6; 795 oldal; műbőrkötés; 3200 Ft
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A „roadshow” folytatódik
Ahogy ma mondani szokás: beindult a
„roadshow”, a Kálvin Kiadó és a Magyar
Bibliatársulat gazdagon megterített
könyves asztala idén is lépten-nyomon
föltűnik különféle egyházi és „világi”
rendezvényeken.
Februárban ott voltunk a Kálvin egy
napja – Budapesti Református Ifjúsági
Találkozón és a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Előtalálkozón, Orosházán. Márciusban a Budapesti Történeti Múzeumban a Kálvin Hagyománya kiállításhoz
kapcsolódóan megtartott II. Horvay
János Emlékkonferencián, majd a Magyar Református Presbiteri Szövetség éves
közgyűlésén a Károli Gáspár Egyetem
Hittudományi karán és a Bölcsészkar
épületében is tartottunk egy Húsvéti
Könyvvásárt. Kaptunk egy kedves meghívást a Királyhágómelléki Református
Presbiteri Szövetség közgyűlésére, Nagyváradra is, s örömmel mondhatjuk el,
hogy mindenütt nagy szeretettel fogadtak bennünket, és szép érdeklődés mutatkozott kiadványaink iránt.
Alig szusszantunk, mindjárt ott találtuk magunkat Berekfürdőn, a Kárpátmedencei Református Diakóniai Munka-

társak Találkozóján, majd következett a
XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál,
ahol a Harmat és a Luther Kiadóval, valamint a katolikus Szent István Társulattal közös standon vártuk a könyvet
szerető embereket. Itt két könyvbemutatót is tartottunk: egy beszélgetőset, játékosat, mesélőset a gyerekeknek (Bojti,
Döme, Bibliai állatok) és egy komolyat a
felnőtteknek (Tatai István: Az Egyház és
Izrael), mindkettőt nagy sikerrel. Május
1-jén pedig a VI. Gyermekirodalmi Fesztivál és Vásár programjaként „Milyen vagy,
Istenem?” címmel megtartott, a vallásos
gyermekirodalommal foglalkozó kerekasztal-beszélgetésnek és könyvbemutatónak lehettünk részesei szerzőinkkel és
könyveinkkel együtt.
Ha Isten megsegít bennünket, nyáron
sem állunk meg. Érdemes hát visszavisszatérni kiadónk blogjára (http://
kalvinkiado.blogspot.com), és rendszeresen tájékozódni arról, hogy legközelebb hol kínáljuk ismét engedményes
vásár keretében olvasni való portékánkat.
Fodor Csaba,
a Kálvin Kiadó terjesztési vezetője

Kedvezményes könyvvásárlási alkalmak a közeljövőben
2010. június 4–6. Ünnepi Könyvhét és Református Zenei Fesztivál, Budapest IX. ker., Bakáts
utca–Bakáts tér
2010. június 11. Református Diakóniai Munkatársak Találkozója, Debrecen, Dorcas Kemping
2010. június 18–19. 17. Nemzetközi Presbiteri Konferencia, Debrecen, Hittudományi Egyetem
2010. június 25–27. REND – Református Egyházi Napok Dunántúl, Pápa, Kastélykert
2010. július 14–18. Szélrózsa – Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó, Szarvas.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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A Z Á LDOTT ORVOS –
BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS

A

BIBLIÁBAN

A Magyar Bibliatársulat támogatóinak
segítségével megvalósult adománygyűjtő akció az egészségügyi intézmények dolgozóit és ápoltjait helyezi a
középpontba: a Portugál Bibliatársulattól átvett vándorkiállítás most indult
útjára. A kórházak, egészségügyi intézetek, gondozó központok várótermeibe vagy folyosóira kihelyezhető kiállítás feladata az elgondolkodtatáson túl
az, hogy reményt adjon a betegséggel
küzdő embereknek és családtagjainak,
és bátorítsa őket a betegség enyhülése
vagy a gyógyulás felé vezető úton. A
Biblia üzenetét az elesett és szükségben lévő embereknek hitelesen tolmácsolja a plakátok szövegén keresztül. A
kiállítás tizenkét kihúzható plakátból,
valamint két állványra helyezett Bibliából áll, amelyeket azért mellékeltünk
a kiállításhoz, hogy az érdeklődők utánanézhessenek a plakátokon megadott
bibliai idézetek tágabb szövegkörnye-

zetének is. A plakátok a betegségről és
a gyógyulásról szólva kiemelik, hogy az
ember
testi-lelki egységet alkot. A beem
tegség
nem büntetés, a reménységnek
te
pedig
még tudományos szempontból is
p
kiemelten
fontos szerepe van a gyógyuki
lásban.
lá
A képes tablók gyorsan áttekinthetők,
tő és olyan környezetet igyekeznek
teremteni,
ami segíti a gyógyulást. Első
te
alkalommal
2010. március 30-án keal
rült
rü bemutatásra a kiállítás a Bethesda
Gyermekkórházban,
de reményeink
G
szerint
eljut mind egyházi, mind pedig
sz
nem
egyházi kórházakba is, Budapesn
ten és vidéken egyaránt, ahogyan azt a
nagyszámú érdeklődés is előre jelzi. Az
érdeklődők további tájékoztatást kaphatnak a kiállításról: Burján Tamástól
(burjan.tamas@bibliatarsulat.hu).

Kálvin Téka

A Magyar Bibliatársulat kórházi kiállítása

A plakátok témái:
• Mi a fájdalom?
• A Biblia és az elveszett egészség
drámája
• Amikor a fájdalom összezúz
• Amikor a remény gyógyulást jelent
• Amikor a remény életet jelent
• Jézus és a betegek
• Együttérzés a fájdalomban
• Együttérző szavaink és gesztusaink
• Mi az egészség?
• Egészséges életvitel
• Imádságok a nehéz pillanatokban
dr. Pecsuk Ottó,
a MBTA főtitkára
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A gyülekezeti könyvtár lehetőségei
Sok gyülekezeti tagnak (kisnyugdíjasnak, nehéz anyagi hátterű diáknak, de
lassan egyre több embernek) kétszer is
meg kell gondolnia, hogy megvesz-e
egy könyvet. A sokat emlegetett „fogyasztói kosárban” a könyv helye
valóban más, mint 20-30 évvel ezelőtt,
és ez független attól, hogy keresztyén,
egyházi könyvről beszélünk-e, vagy
szakmai, ismeretterjesztő könyvekről,
illetve szépirodalomról.
Ez a folyamat újra felértékeli a könyvtárak szerepét: a városi, községi, iskolai
könyvtárak mindenki számára hozzáférhetővé teszik a könyveket – már ha
az adott könyvek megvannak az adott
könyvtárban.
Ezért is érdemes felhívni a figyelmet
egy nem eléggé kihasznált lehetőségre:
a gyülekezeti könyvtárakra is.
Minden gyülekezet költségvetésében
van egy sor a gyülekezeti könyvtárak
bővítésére. Vannak is gyülekezetek,
amelyek élnek ezzel a lehetőséggel,
csak éppen a könyvek ott vannak valahol a lelkészi hivatal polcain, az átlag
gyülekezeti tag pedig nem tud róluk.
Pedig kis szervezéssel sokat lehetne
segíteni.
Nem elég panaszkodni, hogy nem
vesznek könyvet és nem olvasnak a
gyülekezeti tagok – tenni is lehet és
kell ez ellen.
– Indítsunk egyszerű gyülekezeti kölcsönkönyvtárat! Csak fel kell írni egy
füzetbe, hogy ki mit és mikor vitt el.
– Hirdessük rendszeresen az istentisz-

–

–

–

–

–

teleten a gyülekezeti kölcsönkönyvtárat is!
Ne csak általánosságban hirdessük,
hanem egy-egy téma kapcsán, vagy
egy-egy új beszerzés alkalmából konkrétan is! Tegyünk könyvajánlókat a
gyülekezeti újságba, hírlevélbe, honlapra!
A legtöbb gyülekezetben viszonylag
egyszerűen láthatóvá is lehet tenni a
könyveket. Egy könyvespolc a gyülekezeti teremben máris felkeltheti a
figyelmet.
A vásárolt könyveket természetesen
úgyis leltárba vesszük. Ez alapján
nem nagy munka egy egyszerű katalógust is készíteni.
Ha van egy lelkes olvasó testvérünk,
esetleg egy könyvtáros gyülekezeti
tagunk, az ő ajánlása, témaismerete
mindennél többet érhet.
Bővítsük rendszeresen a könyvtárat!
A Kálvin Kiadó gyülekezeteknek
adott kedvezményével egy-egy évben
egy havi gyülekezeti gázszámlánál
valószínűleg olcsóbban meg lehet
vásárolni egy-egy év összes újdonságát.

Osszuk meg egymással a tapasztalatainkat, ötleteinket! Várjuk a hozzászólásokat blogunkon: http://kalvinkiado.blogspot.com /2010/03/egy-kihasznalatlan-lehetoseg.html
Dr. Galsi Árpád
igazgató

„A könyvek száma végtelen, a te éveid pedig
végesek…” (Kölcsey Ferenc)
A nagy költő mindkét állításának érezzük valóságát és súlyát. Egyre több és
egyre érdekesebb könyv jelenik meg,
miközben egyre kevesebb az időnk minden tekintetben. Ebből a kevésből pedig
egyre többet tölt a mai ember a képernyő
előtt – amiből bizony kevés válik hasznára
és lelki épülésére. És talán ennek következtében is, egyre kevesebbet olvasunk.
Az igazi érték pedig állandó marad.
Walter Scott a halálos ágyán azt mondta
fiának: „Add ide a könyvet!” – „Melyik
könyvet?” – kérdezte a fia, hiszen apja
rengeteg könyvet írt. Mire Scott azt
mondta: „Csak egyet lehet könyvnek
nevezni, és ez a Biblia.” Jó, amikor szomjazni kezdi az ember az Isten közelségét,
és elkezd érdeklődni az ő szava iránt.
Ha bemegyünk egy könyvesboltba, és
keresünk valamilyen vallásos könyvet,
Bibliát, szinte biztos, hogy olyan másik
kiadványok közt találjuk ezeket, amelyek
a különféle szekták, az okkult irodalom,
a hindu, buddhista és más vallások, sőt a
paranormális jelenségek területéről
származnak. Ahogy gyógynövényt sem
az ipartelepeken gyűjtenek, jó ezeket is
tiszta környezetből beszerezni.
A Kunszentmiklósi Református Egyházközségben már hosszú ideje lelkes
odaadással végzi szolgálatát a gyülekezet
könyvterjesztője, Ájpli Katalin. Nemcsak
segít kiválasztani a megfelelő műveket,
hanem az istentiszteleten időről időre

Kálvin T
Téka

A kunszentmiklósi gyülekezeti iratterjesztés

be is mutat egyet-egyet a gyülekezetnek.
Ami nem található meg a készletben,
annak utánajár, megrendeli, és a következő vasárnapi istentiszteletek egyikén
át is vehetik az olvasók. Az is könnyebbséget jelent, hogy hét közben a lelkészi
hivatalban, sőt időnként még az ő saját
– más jellegű – üzletében is lehet vásárolni, illetve nála érdeklődni egy-egy könyv
után.
Örvendetes, hogy a legjobban keresett
könyv a Biblia és a református énekeskönyv, de ez nem jelenti azt, hogy más
nem fogy. A hitmélyítő irodalom, az
ajándéktárgyak, időszaki kiadványok is
fontos szerepet játszanak.
Szeretettel buzdítunk mindenkit arra,
hogy válassza az életre segítő szót, és azzal
töltse meg a szívét. S ha nemzeti imánk
szerzőjének gondolatával kezdtük, fejezzük is be azzal: „Mint üres beszédű társalkodót, úgy kerüld a tartalmatlan könyvet.”
Pintér Gyula
lelkipásztor
Elérhetőségeink:
6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 3.
Tel.: 76/550-155
E-mail: lelkhiv@krk.sulinet.hu
11

Kálvin Téka

Határon túli és határon túlra szállító partnereink
Madách Posonium
945 01 Komárno, Nám. gen. Klapku 9.
www.madachposonium.webnode.sk
madachkonyv@gmail.com
Tel.: 00421 357-731-904
Madách-Posonium
– Tompa Mihály Könyvesbolt
97901 Rimaszombat, Fő tér 17.
www.konyvrs.sk
eva.imrecze@post.sk
Tel.: 00421 903-302-416
Botanica S.R.L.
417052 Niuved, Str. Mare nr. 6. Jud.
Bihor
www.botanica.ro
the98mgi@yahoo.com
Tel.: 0040 359-314-102
„Manna” Keresztyén Misszió
440115 Szatmárnémeti,
Str. Iuliu Maniu nr 3/1.
www.mannamissio.ro
mana.missio@gmail.com
Tel.: 0040 744-244-525
Corvina Könyvesház SRL.
530230 Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 32.
ferenczk@corvina.ro
Tel.: 0040 266-372-018

S.C. Casa de Editura Viata Si Sanata
S.R.L.
030715 Bukarest, Str. Valeriu Braniste
nr.29. Sect3
adventszemle@yahoo.com
Tel.: 0040 745-513-229
S.C. Livres Atlantis SRL
– Phoenix Könyvüzlet
400344 Kolozsvár, Str. Iuliu Maniu nr. 6.
Tel.: 0040 264-594-126
Societatea Biblica Interconfessionale
din Romania
(Romániai Felekezetközi Bibliatársulat)
– Kolozsvári iroda
400219 Kolozsvár, Str. Suceava, nr.
17, Jud. Cluj sbircluj@gmail.com
Tel.: 0040 364-143-365
Molnár Áron
540004 Marosvásárhely,
Str. Budai Nagy Antal nr. 24.
moltrans@yahoo.com
Mobil: 0040 754-200-020
Szent Maximilian Kiadó Kft.
– Egyházi Könyvklub
www.egyhazikonyv.hu
maximil2@t-online.hu
Tel.: 06 (1) 328-0196
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R EFORMÁTUS (ZSINATI)
KÖZPONTI RAKTÁR ÉS PROTESTÁNS
KÖNYVESBOLT
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Tel.: 06-1-386-8267/105 mellék
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Tel.: 06-1-220-6626
A címlapon: Gellén Sára, Győri Katalin és Petri Nóra
a könyvfesztiválos gyerekkönyv-bemutatón. Fotó: Füsi György
Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Felelõs kiadó: Galsi Árpád igazgató
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