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Köszöntés az Olvasónak!
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„Mielőtt megformáltalak az anyaméhben,
már ismertelek...”
Jeremiás könyve 1,5

Nagyobbik fiam mostanában filozofikusan tekint a létezésére, és ebből egy
kis büszkeséget is merít. Időnként elcsodálkozik azon, hogy ő már tulajdonképpen a születése előtt is élt, és ha azt
a kilenc hónapot hozzáadjuk a korához,
akkor a jelenlegi állapot szerint nem
nyolc-, hanem kilencéves. Méltán lehet
büszke az érettebb korára, nem gátolom ebben, hiszen nem halványuló édes
émlékeim vannak arról, mennyire élt,
létezett a születése előtt is.
A létezés öröme valami mással nem
pótolható alapot nyújt az életünkhöz.
Az igében a már fiatal felnőtt prófétát
megszólító Isten úgy mutatkozik be,
mint aki a legelső pillanattól alakítója
volt az életének, sőt titokzatos módon
már a testi létezése előtt is ismerte. Ezzel ad erőt, biztonságos hátteret ahhoz
a küldetéshez, amit rábíz Jeremiásra.
Megrendítő belegondolni abba, hogy
Istent nem csak akkor kezdjük el érdekelni, amikor hittanra járunk, konfirmálunk, szolgálunk, bizonyságot teszünk. Minden tudatos aktivitásunkat
megelőzi az ő ránk irányuló figyeleme.
A létbiztonságunk abban van, hogy „Isten előbb szeretett minket”.
Ezzel a címmel nemrég megjelent
könyvünk azokhoz a szülőkhöz és keresztszülőkhöz szól, akik egy gyermek
megkeresztelésére készülnek. Statisztikák szerint tízezer körül van az egyházunkban egy évben megkeresztelt

gyermekek száma, és ez csaknem negyvenezer felnőttet is érint. A keresztelés
szentsége szerteágazó, mély tartalmat
hordoz magában: befogadás Isten szövetségébe, emlékeztetés a bűnbocsánatra,
„az újjászületés fürdője”. A gyermekek
keresztelése ugyanakkor Isten feltétel
nélküli, megelőző szeretetének a jele is.
„Isten kezét nyújtja gyermekünk felé.
Ez a kézfogás egyben bátorítás is: értékes vagy nekem!... Talán még olyan kicsi, hogy járni vagy beszélni sem tud,
és Isten létezését sem tudja felfogni.
A vele való kapcsolatot azonban Isten
már most kezdeményezi! Jelenlétének
a gyermek életében nincs emberi feltétele, nem teljesítményhez, korhoz vagy
ismerethez kötött. Isten megelőző szeretete minden ember életének kezdőpontja. Figyelme azonban nemcsak a
kezdetekre irányul, hanem életünk teljes kibontakoztatására is... Szülőként,
keresztszülőként Isten munkatársaivá
válhatunk a gyermek nevelésében. Istentől mint mennyei Atyánktól kérhetünk okos szeretetet a róla való gondoskodáshoz” (14. o.).
Reméljük, könyvünk segítséget nyújt
abban a felkészítő, kapcsolatépítő munkában, amellyel gyülekezeteink a keresztelős családok felé fordulnak.
A Téka további oldalain olvashatnak
más könyvújdonságokról, a revidált új
fordítású Biblia bemutatásáról és nyári
vásárainkról. Minden Olvasónknak áldott pünkösdöt kívánok!
Mucsi Zsófia

Fodorné Ablonczy Margit
Isten előbb szeretett minket
Családi könyv keresztelőre
Rajzolta: Michna Ágnes
200×210 mm; 60 oldal; keménytáblás; 1400 Ft
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Új könyvünk keresztelőre

Ez a könyv egyszerre emlék és emlékeztetés
azoknak a családoknak, akik megkereszteltették gyermeküket egy református gyülekezetben. Emlék a keresztelésről, a szentségről,
amely kifejezi, hogy Istennek mennyire fontos
az ő gyermekük. Egyben emlékeztetés arra,
amit a szülők, a keresztszülők és a gyülekezet
is megfogadott a keresztelőn a hitben való nevelésről, neveltetésről. Támpontokat ad
ahhoz, hogyan érdemes hitelesen vezetni egy gyermeket, míg eljuthat a személyes és
önálló keresztyén hitvallásra.
Ezzel a könyvvel el is kezdhet készülni a család (akár a lelkipásztorral beszélgetve)
a keresztelőre, hiszen az istentisztelet rendje a keresztelési kérdésekkel megtalálható
az első fejezetben. A továbbiakban „titkok tudói” lehetnek, hiszen megismerkedhetnek a keresztség tartalmával, szimbólumával.
Egy fejezet kifejezetten a keresztszülőknek szól, akik jelenlétükkel, imádságaikkal,
idejükkel, ajándékaikkal támogathatják a gyermeket és egész családját. A teológiailag
megalapozott, mégis közérthető magyarázatokat egy-egy bibliai ige és Barczáné
Michna Ágnes illusztrációi kísérik minden oldalon.
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Bibliafordítások és használatuk
F
Fabiny
Tibor – Pecsuk Ottó – Zsengellér József (szerk.)
Felebarát vagy embertárs
F
Bibliafordítások és használatuk
B
a mai Magyarországon
160×237 mm; 248 oldal; kartonált; 2300 Ft
1
Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon
B
ccímmel rendeztek konferenciát 2013. április 2–3. közzött a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán (KRE-HTK). A konferencia létrehozásában
n
eegyüttműködött a KRE-HTK, a KRE Bölcsészettudományi Karán működő Hermeneutikai Kutatóközpont
m
és a Magyar Bibliatársulat;
mindenki a maga sajátos szempontjaival igyekezett
ibli
l
gazdagítani az eseményt. A konferencia célja a mai Magyarországon használatban
lévő bibliafordítások áttekintése és a különböző felekezetek bibliahasználati szokásainak és szempontrendszereinek megismerése volt. A szervezők arra törekedtek,
hogy az egyes bibliafordításokat olyanok mutassák be, akik vagy egy felekezet,
vagy a bibliafordítás elkészítőinek és kiadóinak képviseletében hitelt érdemlő módon tudtak megszólalni a témában.
A konferencia előadásainak anyagát a szervezők tanulmánykötetbe szervezték,
hogy a bibliafordítások iránt érdeklődő olvasók is megismerkedhessenek a konferencián felvetett fontos fordításelméleti, hermeneutikai kérdésekkel.
A TARTALOMBÓL:
Fabiny Tibor: Felebarát vagy embertárs – gerjedező vagy lángoló szív?
Köves Slomó: A Tanach fordításai és az IMIT-fordítás
Zsengellér József: Az 1908-as „Károli-Biblia”
Győri Tamás József: Az újonnan revidált Károliról
Jelenits István: Katolikus bibliafordítás a második vatikáni zsinat után
Tarjányi Béla: A Káldi-Neovulgáta bibliafordítás
Karasszon István: A Magyar Bibliatanács 1975-ben megjelent új bibliafordítása
Pecsuk Ottó: Az 1975-ös protestáns új fordítás 2014-es revíziója
Tunyogi Lehel: Kecskeméthy István bibliafordítása
Szalai András: A Jehova Tanúi „Új világ”-fordítása
Ruff Tibor: A Szent Pál Akadémián készülő Újszövetség-fordítás
Szőcs Zoltán: Az egyszerű fordítású (EFO) Biblia
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Tanulmányok a vallásközi párbeszédről
Kovács Ábrahám (szerk.)
Vallási pluralizmus, vallásközi párbeszéd
és kortárs ideológiák
Magyar protestáns teológiai kitekintések
A/5; 268 oldal; kartonált; 2400 Ft
Korunk egyik legnagyobb globális veszélyforrását a
vallási türelmetlenségből fakadó konfliktusok eszkalálódása jelenti. Ezért üdvözlendő, hogy hazánkban
is terjedőben van a felismerés: a vallásközi párbeszéd
kérdéskörével foglalkozni kell, hiszen a leegyszerűsítő
világmagyarázatok és a rövidzárlatos vallási fundamentalizmusok – akár „keresztyén” változatban – a vallásilag
lá il egyre sokszínűbbé
k í űbbé
váló Közép-Európában is robbanékony gyúelegyet alkothatnak akár a közeljövőben. A Kovács Ábrahám debreceni teológiai tanár szerkesztette kötet épp ezért
hiánypótló: a teológiai tudományosság széles spektrumát felölelő tanulmányok
olyan témákat érintenek, melyek mindenképpen érdemesek a továbbgondolásra:
arra ösztönöznek, hogy folytassuk a teológiai dialógust a vallásközi párbeszédről.
Gonda László
TARTALOM:
Szentpétery Péter: Dietrich Bonhoeffer és a mai vallási pluralizmus
Kovács Ábrahám: Karl Barth és a vallási pluralizmus – Vallás, hit és hitetlenség
Rezi Elek: Az erdélyi unitarizmus hozzájárulása a világvallások közötti
párbeszédhez
Bernhardt Dóra: Transzverzális racionalitás és vallástudomány – Kosuke Koyama
„transzverzális” vallásteológiája: egy esettanulmány
Füsti-Molnár Szilveszter: Vallás és keresztyénség az átmenetiség korában
Szent-Iványi Ilona: Az egyezkedés lehetőségei a keresztyén–iszlám vallásközi
párbeszéd legújabb történetében
Cs. Molnár János: Egyes teológiai fogalmak keresztyén és moszlim értelmezése
Fischl Vilmos: Az iszlám civilizáció mai hatásai;
Czövek Tamás: Babilon és Genezis – Egy bibliai szakasz értelmezése 21. századi
kitekintéssel
Zsengellér József: „Sem zsidó, sem görög...” Samaritánusok a zsidóság
és a keresztyénség peremén
Enghy Sándor: Isten népe és a környező népek vallása
Peres Imre: A vallások konfrontációja a páli keresztyénségben
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Életrajzok
TEMATIKUS

20. SZÁZADI
OLVASÓINK FIGYELMÉT.

AJÁNLÓNKBAN

NÉNK FELHÍVNI

ÉLETRAJZI KÖTETETEINKRE SZERET-

Ravasz László
Emlékezéseim
B/5; 428 oldal; keménytáblás; 1500 Ft
„Ravasz László (1882–1975) saját magáról ír, emlékezik
ebben a kötetben, amelyet gyermekeinek és unokáinak
szánt. Ám, kit ne érdekelne személye, és egyetemes magyar és egyháztörténeti szempontból az a kor, amelyben
élt, és kortársai, akikkel kapcsolatba került ez a történelmi jelentőségű és sok kegyelmi ajándékkal megáldott
ember, egyházunk egyik legnagyobb, ha nem legnagyobb
püspöke” – írja Gyökössy Endre a kötet előszavában.
Fenyő D. György (szerk.)
Áprily tanár úr
Tanulmányok és emlékezések Áprily Lajos nagyenyedi,
kolozsvári és budapesti éveire
A/5; 192 oldal; keménytáblás; 2500 Ft
Áprily Lajosra (1887–1967), az erdélyi költőre és tanárra
emlékeznek személyes hangvételű írásokban tanítványai
és költőtársai. „Költő és tanár, tanár és költő: milyen távoli területei ezek az életnek! A költő alkot, a tanár átad,
a költő eredeti, a tanár közvetítő. A költő szabad, a tanár
végrehajt, a költő alkotó értelmiségi, a tanár fegyelmezett
közalkalmazott. Költőt ismerni: kiváltság, tanárt ismerni:
mindennapos tapasztalat. Költő
csak a kiemelkedőkből lehet, tanár mindenkiből.”
Fekete Károly
Egyházunk ébresztője: Makkai Sándor
A/5; 119 oldal; kartonált; 750 Ft
1890–1951 között élt e megkerülhetetlen alakja a 20. századi református egyház- és teológiatörténetnek, aki szerint
„az egyháznak akkor lesz jövője, ha meg mer maradni egyháznak, ha nem akar se több, se kevesebb lenni, mint aminek az Egyház Ura szánta”.
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Dizseri Eszter
Fülep Lajos élete
B/5; 312 oldal; keménytáblás; 1900 Ft
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Életrajzok

„A válogatás kérlelhetetlen mestere” – írja róla Takáts
Gyula. „A keserű igazságok prófétája” – vallja Lakatos
Kálmán. „Autonóm ember volt, etikailag ritka gyönyörű
figura” – mondja Lackó Miklós. „Völgyek imbolygó tornyait / és csonttal telt hajlékokat / mint kondát, makkoltatni hajtja” – veti papírra költői képét Weöres Sándor.
Egy meglehetősen ellentmondásos tulajdonságokkal
rendelkező, ámde zseniális személyiség, az író-filozófusművészettörténész-kritikus-református lelkész Fülep Lajos (1885–1970) életrajzát
ismerhetik meg a kötet olvasói.
Kövy Zsolt
Hazádnak rendületlenül
Gulyás Lajos emlékezete
A/5; 176 oldal; karotnált; 260 Ft
Gulyás Lajosnak (1918–1957), a koncepciós politikai perben elítélt, kivégzett és jeltelen sírban elföldelt néhai levéli lelkipásztornak állít emléket ez a könyv. A magyarországi református lelkészi karból ő volt az egyetlen kivégzett lelkipásztor. Életének, pályájának és korai halálnak
krónikáját barátja és lelkésztársa gondosan összegyűjtött
forrásanyagok felhasználásával írta meg.
Cs. Kiss Andor
„Ez jutott nekem...”
Egy református lelkipásztor életútja
B/5; 272 oldal; kartonált; 1400 Ft
Cs. Kiss Andor (1926–2012) lelkipásztor visszaemlékezéseinek minden sora az isten- és emberszeretet teljes
harmóniájáról tanúskodik. Teljesen hiányzik belőle a
műfajt oly gyakran ellenszenvessé és olvashatatlanná tevő
önmegszentelési, előtérbe-tolási kísérletek sora. A szerző
olyan keresztyéni életmintákat, túlélési stratégiákat kínál
saját, igen változatos életútja fordulóival, amelyek méltán
érdekelhetik az olvasókat.
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Az új Biblia bemutatása a Zsinaton
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„A BIBLIA ÜGYE NYERÉSBEN VAN”
A Zsinat 2014. április 23-i ülésén mutatták be a revideált új fordítású Bibliát. Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára beszélt a most megjelent
fordítás megszületésének történetéről
és szerkesztési folyamatairól. „A Biblia
ügye nyerésben van” – mondta, utalva
arra, hogy a világon egyre nagyobb Vladár Gábor és Pecsuk Ottó bemutatják
mennyiségben van szükség Bibliá- a revideált Bibliát a Zsinaton (fotó: Vargosz)
ra. Magyarországon az 1975-ös fordítás progresszív volt, erősen törekedett arra,
hogy hűségesen adja vissza Isten igéjének jelentését. Az 1990-es revideálás egyfajta
egyházi szempontú finomhangolás volt, ezt a munkát folytatta a most megjelent
kiadás. Három szempont érvényesült a munkában leginkább: a magyar nyelvi, a
tudományos szempont, és hogy ez a szöveg a kibővült piaci könyvkínálatban is az
egyház Bibliája akar lenni.
Vladár Gábor, a Pápai Református Teológiai Akadémia rektora, a szöveggondozói és revíziós munkabizottság vezetője az átültetés kulisszatitkaiba nyújtott betekintést. „Több módosítást szerettünk volna, de végül önuralmat gyakoroltunk”
– mondta. „Célunk az volt, hogy a szöveg megteremtse azt a valóságot, ami ott és
akkor volt” – hangzott el.
Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó igazgatója az új Bibliáról mint könyvről beszélt.
Örömmel jelentette be, hogy a számos kiadástípus mellett a missziói szemlélet is
érvényesült: lehet teljes Bibliát kapni 1500 forintos áron is.
A Zsinat megállapította, hogy istentiszteleti, liturgiai használatra és az egyéni csendesség pillanataira az
1908-ban megjelent revideált Károli-fordítás mellett
a 2014-ben megjelent revideált új fordítású Szentírást
fogadja el. Az MRE a Szentírás szövegének gondozását továbbra is a Magyar Bibliatársulat keretein belül, a
testvéregyházakkal együttműködve végzi. A Zsinat azt
is megállapítja, hogy istentiszteleti, liturgiai alkalmakon a Biblia szövege kizárólag könyv formájában használható. A nem könyv formájú kiadásokat a misszió és
az egyéni csendesség eszközeiként ajánlják.
Forrás: www.reformatus.hu

fotó: Vargosz

Április 24. és 27.
között
került
megrendezésre
a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Millenárison. Az idén
rekordot döntő
látogatottságú
rendez vényen
a Kálvin Kiadó
és a Magyar
Bibliat á rsu lat
közös standján
dők ahol
h l a legnagyobb
l
bb éérdeklődés
d klődé az új fordítású
f dítá ú Bibli
vártuk az érdeklődőket,
Biblia új
újonnan revideált kiadását övezte.
Az új bibliakiadás bemutatóját április 24-én, pénteken a Supka Géza teremben
tartottuk. A Magyar Bibliatársulat által szervezett programon a szép számban öszszegyűlt hallgatóság előtt a revideált Biblia szöveggondozói munkálatairól, valamint az új bibliakiadás megszületéséről beszélgetett Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó
igazgatója, Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára,
Kustár Zoltán, a Debreceni Hittudományi Egyetem profeszszora, Tokics Imre, az Adventista Teológiai Főiskola tanára,
Vladár Gábor, a Pápai Református Teológia Akadémia professzora és Bácskai Károly, az Evangélikus Hittudományi
Egyetem oktatója. Közreműködött Kubik Anna színművész
és Kéringer László előadóművész.
Az emeleti galérián a Könyvfesztivál ideje alatt a látogatók megtekinthették a Bibliatársulat plakátkiállítását,
melyeken az érdeklődők bibliai eredetű szólásokat és közmondásokat olvashattak a mai korból merített, időnként
meghökkentő képekkel illusztrálva.
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Hálaadás az új bibliakiadásért

Ökumenikus hálaadó istentiszteletet tartottak a revideált új fordítású Bibliáért a
budavári evangélikus templomban április 27-én 18 órakor a Magyar Bibliatársulat
tagegyházainak közreműködésével, melynek képviselői jelképesen befogadták az
új Szentírást.
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Híreink
KÖNY V VÁSÁROK ,

KÖNY VÁRUSÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT PROGR AMOK
A KÖZELJÖVŐBEN, AHOL SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET :

Ünnepi Könyvhét
2014. június 12–16.
Budapest, Vörösmarty tér
REND (Református Egyházi
Napok, Dunántúl)
2014. július 4–6.
Őriszentpéter
Generális Konvent
2014. július 9–11.
Sepsiszentgyörgy
Református Egység Fesztivál
2014. május 24.
Debrecen, Kossuth tér

Doktorok Kollégiuma
2014. július 14.
Sárospatak

Pünkösdi bibliaolvasás
2014. június 9.
Budapest, Deák Ferenc tér

Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó
2014. július 18–20.
Soltvadkert

Örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy még kedvezőbb feltételeket biztosítunk
vásárlóink számára.
Szállítási díjként (akár Pick Pack Pont, akár futáros kézbesítés)
egységesen 990 Ft-ot számítunk fel.
Magánszemélyek esetén 10 000 Ft, közületek esetén 25 000 Ft fölötti
vásárlás esetén a szállítási költséget átvállaljuk.

Legyen Ön is tagja a Kálvin Kiadó Baráti Körének, és használja ki
a könyveinkre adott 20% kedvezményt!
Jelentkezni lehet személyesen könyvesboltjainkban, e-mailben a
kalvin.kiado@kalvinkiado.hu
címen. E-mailes jelentkezésnél, kérjük, adja meg nevét,
lakcímét és e-mail címét.
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A Hetednapi Adventista Egyház kiadványai az Advent Kiadó gondozásában jelennek meg. Az Advent Kiadó
több mint negyed százados múltra
tekint vissza, amióta részint magyar
szerzők, részint a világ különböző
táján élő vallásos írók tollából jelentet meg könyveket. Megalapítása óta
nagy hangsúlyt fektet az evangelizációs munkához felhasználható könyvek megjelentetésére. Alapvető tevékenysége az evangélium hirdetését, valamint a lélek és test egészségének megőrzését segítő kiadványok forgalmazása. Kiemelt célja a Biblia válaszának továbbítása
egy-egy aktuális társadalmi, erkölcsi, egészségügyi kérdésre. Jelentős ifjúsági és
gyermekkönyvek, foglalkoztatók is a tevékenységi körébe tartoznak.
Bár elsősorban az egyház hitéleti tevékenységét vagyunk hivatottak segíteni az
irodalmi termékekkel, kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy az egyházközösség
tagjai mellett minden érdeklődő elérhesse kiadványainkat.
Az Advent Kiadó legfontosabb feladata mégis az, hogy a Bibliát kínálja, forgalmazza, minél több emberhez eljuttassa. Hosszú évek óta szoros kapcsolatban állunk a Kálvin Kiadóval, és a Magyar Bibliatársulat tagjaként támogatjuk és nagyra
értékeljük a Biblia új kiadásait, a szent szöveg feletti hűséges őrködést. Munkatársaink szeretettel ajánlják Isten beszédét, a „teljes Írást”, amelyet Isten ihletett.
Advent Kiadó
1171 Budapest, Borsfa utca 55.
tel./fax: +36-1-256-5205
mobil: +36-30-664-3272
e-mail: info@adventkiado.hu
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Bibliát az emberek kezébe!

honlap: www.adventkiado.hu
Nyitva tartás:
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Pénteken: 9–12 óráig

A Kálvin Kiadónak még számos partnere van országszerte és határon túl is!

Keresse fel partnereinket!
Viszonteladó partnereinkről bővebben tájékozódhat honlapunkon (Rólunk –
Könyvesboltok)
Az Önhöz legközelebb eső könyvesboltunkat, terjesztő partnerünket vagy egyházmegyei lerakatot könnyen megtalálhatja térképes keresőnk segítségével.
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Partnereink országszerte, könyvesboltjaink
Bibliás Könyvesbolt
1092 Budapest, Ráday u. 28.
Tel: 06-1-476-3207; 06-30-867-9403
E-mail: biblias.konyvesbolt@gmail.com

Nagytemplomi Református Könyvesbolt
4026 Debrecen, Piac u. 4–6.
Tel./fax: 06-52-418-886
E-mail: kovacsnekatika@gmail.com

Örömhír Keresztyén Könyvesbolt
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 15.
Tel.: 06-20-410-2496
E-mail: konyvesbolt@oromhir.hu

Pro Credo Keresztyén Könyvesbolt
4400 Nyíregyháza, Színház u. 12.
Tel.: 06-42-411-557; fax: 06-42-509-029
E-mail: procredo@axelero.hu

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

Sola Scriptura Nonprofit Kft.
3888 Vizsoly, Szent János út 123.
E-mail: vizsolyibiblia@gmail.com

Perpéth Kft.
2800 Tatabánya, Kőrösi tér 9.
Tel.: 06-34-309-102
E-mail: perjesi@perpeth.hu

Parakletos Könyvesház
6100 Kiskunfélegyháza, Pacsirta u. 10.
Tel.: 06-76-463-106; fax: 06-76-560-161
E-mail: parakletoskonyveshaz@gmail.com

Tiszta Forrás Könyvesbolt
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 2.
Tel./fax: 06-96-314-616
E-mail: postmaster@tisztaforrasbt.t-online.hu

Titus Hitéleti Alapítvány
4516 Demecser, Kálvin tér 1.
Tel.: 06-42-233-103; 06-30-972-6082
E-mail: titus@titus.hu

Immánuel Alapítvány
9700 Szombathely, Szelestey L. u. 62.
Tel.: 06-94-319-601
E-mail: immanuel@immanuel.hu

Kőszikla Keresztyén Könyvesbolt
4700 Mátészalka, Szalkai L. u. 34/b.
Tel.: 06-44-310-446; 06-30-318-6444
E-mail: koszikla@enternet.hu

Ég-Ígérő Keresztyén Könyvesbolt
8900 Zalaegerszeg, Eötvös u. 1–3.
Tel.: 06-92-695-536; 06-20-266-9705
E-mail: eg-igero@egigero.hu
Református Könyvesbolt
6000 Kecskemét, Szabadság tér 6.
Tel.: 06-76-501-659
E-mail: konyvesbolt@reformatus-kkt.sulinet.hu
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Kálvin Antikvárium
6800 Hódmezővásárhely, Kálvin tér 7.
Tel.: 06-62-239-957
E-mail: kalvinantikvarium@invitel.hu

Szegedi Clarisseum
6721 Szeged, Kálvin tér 2.
Tel.: 06-62-420-965
E-mail: kalvinter@reformatus.szeged.hu
Líra, Libri és Shopline könyvesboltok

KÖNY VESBOLTJA I

KÖZPONTI RAKTÁR ÉS PROTESTÁNS KÖNYVESBOLT
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Nyitva tartás: H–P: 9–15.30 óráig
Mobil: 06-30-276-7343
Telefon: 06-1-386-8267
Fax: 06-30-276-7343/106 mellék

BUDA PESTEN

R EFORMÁTUS (ZSINATI) KÖNYVESBOLT
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
Nyitva tartás:
H–Cs: 9–16.00, P: 9–15.30 óráig
Telefon: 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
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