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Biblia (RÚF 2014) kartonált
Középméretű
B/6; 1360 oldal; kartonált;
1500 Ft
Nagy méretű
A/5; 1360 oldal; kartonált; 3800 Ft
Teljes bibliák, színes térképekkel,
a legkedvezőbb áron. A középméretű kivitel után már nagy méretben is kapható a kartonált, revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014). Diákoknak, valamint missziói célokra is a legjobb választás.
Nagy családi Biblia (RÚF 2014)
B/5; 1360+8 oldal
Fekete vászonkötés; 8900 Ft
Bőrkötés, arany élmetszés; 17000 Ft
Tartós, jó minőségű, fekete kötésben megjelentetett kiadás családi adatok és események bejegyzési lehetőségével, az eddigi legnagyobb betűs kivitel, amely akár
az úrasztalára, akár idősek és gyengébben látók számára megfelelő választás. A
bőrkötéses kivitel kitűnő ajándék.
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„Meddig tart ez, Uram?”
Zsolt 13,2

Nem nevezi meg a zsoltáros, ki az ellensége, mi az „ez”, ami még tart. Ezzel
a névtelenséggel válik szinte univerzálissá az imádsága, így lehet ez a pár
régi sor minden kor, minden szenvedő, tűrő emberének az Istenhez szálló
fohásza.
Gondolom, mindenki tudja, 2020 őszén mire vonatkozik ez a kérdés. Már
több mint 20 millióan fertőződtek meg a világon, már tudjuk, milyen, amikor
veszélyhelyzet és különleges jogrend lép életbe egy járvány miatt, és milyen,
amikor feloldják; már megtapasztaltuk, milyenek a bezárt templomok, és tudjuk, mennyire jó újra megnyitni azokat; már sejtjük, milyen hosszú saját, családunk és országunk veszteségeinek listája, és talán látjuk azt is, hogy mit
kaptunk ez alatt az időszak alatt, amit máskor nem tapasztalhattunk meg. De
nem tudjuk, meddig tart. Próba alatt van a feszültségtűrésünk, az alkalmazkodóképességünk, a fegyelmezettségünk, a kreativitásunk.
Imádságaink azonban nem csak panaszból és elkeseredett kérdésekből
állhatnak. Az Istent ostromló imádkozó ember választ is kap. Eszébe jut,
mennyi jót tett már vele az Úr. Felidéződnek azok a napok, évek, amikor
minden kétséget kizáróan megismerhette és megtapasztalhatta Isten szeretetét. Erre alapozva felébredhet benne a bizalom Isten felé, és a remény a jövővel kapcsolatban.
Istennek az a tulajdonsága, hogy egyszerre Teremtője és Ura az egész világnak, és egyszerre tud egy emberre, rám is egészen személyesen odafigyelni,
most különösen fontos. A világunk sorsát és a saját sorsunkat is az ő kezében
tudhatjuk. Elmondhatjuk Istennek, hogyan éljük meg ezeket a napokat, és
utána csendben várhatjuk, mit felel. Vajon hogyan lát minket? Vajon merre
vezet minket az, aki mindent lát ezen a világon? Imádkozhatunk azokért,
akikért aggódunk, és meghallhatjuk Isten ígéreteit. Vajon mit ígérhet nekünk
Isten ezekben a napokban? Jézus azt mondta, hogy „veletek vagyok minden
napon...” (Mt 28,20). Ez ma is igaz, rábízhatjuk magunkat. Ámen.
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Köszöntés az Olvasónak

Új kiadványaink közül szeretném kiemelni Karsay Eszter És velem ki törődik?
című könyvét, amelyben a szerző értő és szeretetteljes módon segít elmélyülni lelkünk és hitünk titkaiban. Szőke Attila Szilárd és Szőke Etelka pedig
Közeledjetek! címmel a párkapcsolatok dinamikáját térképezi fel, és hívja a
házaspárokat önmaguk és egymás megismerésére.
Mucsi Zsófia

3

Kálvin Téka

Újdonság: Evangéliumi harmónia
Kálvin János
Evangéliumi harmónia I–III.
Máté, Márk és Lukács evangéliumának magyarázata
Református Egyházi Könyvtár, Új folyam 11.
Fordította: Buzogány Dezső
B/5; 348+352+344 oldal; keménytáblás; 7900 Ft
Kálvin a négy evangélium magyarázatát együtt adta
ki 1555-ben, János evangéliumának már két évvel
korábban megjelent kommentárjához hozzáfűzve
Máté, Márk és Lukács „egybehangzó harmóniaként” megszerkesztett magyarázatát. „Kálvin célja
nem az, hogy egyetlen művet komponáljon a három
(...) evangéliumból, vagy rövidítések és kihagyások
elbeszéléssel mutassa be Jézus életét, vagy könnyen kezelhető
révén egybevont elbeszélésse
szöveget és prédikációforrást szerkesszen a katekizálás és misszió számára. A célja
elsősorban az evangéliumi szövegek teljesebb megértése, azaz egy olyan összeállítás (compedium) közreadása, amely lehetővé teszi, hogy – Máté evangéliumát
vezérfonalul véve – egymás mellé helyezve olvashassuk a három evangélium teljes
anyagát, és így nyomban láthassuk a hasonlóságot és a különbséget. »Semmit sem
hagyok ki abból, amit a három közül valamelyik leírt, ugyanakkor azt, ami mindnyájuknál megvan, egy kontextusba rendezem« – mondja Kálvin.” (Bogárdi Szabó
István Előszavából)
A szinoptikus evangéliumokhoz írt kommentárt Buzogány Dezső fordításában adjuk
közre, a bibliai szakaszok szemléletes egymás mellé rendezésével, jegyzetekkel.
A Református Egyházi Könyvtár sorozat korábban megjelent, még kapható kötetei:
• Institutio I–II.
• A Galata, az Efezusi, a Filippi, a Kolosséi és a Thesszalonikai levelek magyarázata I–II.
• Az első Korinthusi levél magyarázata
• A második Korinthusi levél magyarázata
• A katolikus levelek magyarázata
A fordítóról:
Buzogány Dezső (1957) református lelkész, egyháztörténész, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és a BabeşBolyai Tudományegyetem tanára. Az ő fordításában jelent
meg Kálvin Institutiója mellett többek között A Második
Helvét Hitvallás új kiadása és A Geleji-kánonok is.
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A Magyarországi Református Egyház
hitvallási iratai
A Heidelbergi Káté • A Második Helvét Hitvallás
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Újdonságaink: Hitvallás

A/5; 312 oldal; kartonált; 1100 Ft
A Heidelbergi Kátét (1563) Ursinus Zakariás és
Olevianus Gáspár írta. Magyar szövegét az eredeti,
egymással egyenrangú német és latin szöveg alapján,
a Victor János által átdolgozott Erdős József-féle és a
Tavaszy Sándor-féle elterjedt fordítások figyelembevételével szerkesztette a Magyar Református Egyház
Generális Konventjének kátészerkesztő bizottsága
(2013).
A Második Helvét Hitvallást (1566) Bullinger
Henrik írta. Christophorus Froschoverus 1568. évi zürichi
fordíichi kiadása alapján fordí
totta és jegyzetekkel ellátta Buzogány Dezső (2017).
A két hitvallási irathoz Fekete Károly, illetve Nagy Barna tanulmánya nyújt
bevezetést.
A Geleji-kánonok
A Szatmárnémeti Nemzeti Zsinat végzései • A Ruberféle egyházi törvények
Fordította: Buzogány Dezső
A/5; 120 oldal; kartonált; 1500 Ft
A kötetben A Geleji-kánonok, A Szatmárnémeti
Nemzeti Zsinat végzései, illetve A Ruber-féle egyházi
törvények szövegét Buzogány Dezső fordításában
olvashatjuk.
„Mi indokolja az egyházi törvények újrafordítását és
kiadását? Mindenekelőtt az, hogy szeretnénk ráirányítani a figyelmet az egyházi szerkezet működését
biztosító törvények történelmi jelentőségére. Geleji
püspökkel
ugyanaz a szerepe az egyházban, mint az idegekkk l szólva,
ól a törvényeknek
é k
nek a testben: a jól összehangolt működést biztosítják. Ezt tették évszázadokon át,
és teszik ma is. Jelen egyházi törvényeink, ha nem is vették át szó szerint a régieket,
a szellemüket annál inkább megőrizték. (...)
Geleji a szabályokat valóságos hitvallási tételekbe ágyazta, s ezzel a törvénykönyv
fegyelmező, suhogó pálca helyett gyönyörűre csiszolt hitvallássá szelídült, amely
megállja helyét bármelyik egyetemes református hitvallás mellett.” (A fordító
Előszavából)
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A Magyar Bibliatársulat hírei
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segítsék olyan kisebb gyülekezetek munkáját, amelyekben bár aktív gyermek- és
hittanmunka folyik, gyermek-istentiszteletekkel és -táborokkal, anyagi lehetőségeik miatt nem rendelkeznek megfelelő szakirodalommal ehhez a feladathoz. A
támogatóinktól érkezett adományokból egyenként mintegy 30 ezer forint értékű,
16 címből álló könyvcsomagokat állítottunk össze a támogatásba bevont gyülekezeteknek, amelyeket egyházvezetők, esperesek és püspökök megkérdezésével választottunk ki.
A koronavírus miatt sajnos az időzítés nem volt a legszerencsésebb, a karantén
miatt a gyülekezeti összejöveteleket, így a gyermekmunkát is sok helyen fel kellett
függeszteni, valamint a könyvcsomagok személyes átadására sem volt lehetőségünk.
A tavasz óta eltelt időszakban több helyen újraindult – legalábbis részlegesen – a
gyülekezeti gyermekmunka, és pozitív visszajelzéseket is kaptunk az érintett gyülekezetektől. Hadd idézzünk pár sort Füller Tímeától, a tengelici evangélikus gyülekezet hitoktatójától:
„Könyvcsomagjuk nagy meglepetést és örömet szerzett nekünk. A tengelici evangélikus gyülekezet elég kis létszámú, így már szolgálatunk elején azt a döntést
hoztuk, hogy a közösség ellátása mellett misszióra biztosan szánunk majd időt. Az
évek során az egyik fontos területünk a gyermek- és ifjúsági munka lett.
Kiadványaikkal sok olyan könyvhöz hozzájutottunk, amit jól tudunk használni.
Az iskolai hit- és erkölcstanoktatás mellett gyülekezeti gyermek-istentisztelet,
gyerekklubok és táborok zajlanak a körzetünkbe tartozó településeken. Idén ugyan
kisebb létszámmal, óvatosabban táboroztunk, de azért örömmel voltunk együtt
Istent dicsérve, és nyitott szívvel figyelve az igére.
Közösségükre továbbra is Isten áldását kívánjuk, és a könyveket még egyszer
nagyon köszönjük!”
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Egyéves bibliaolvasó vezérfonal
A/6; 16 oldal; irkafűzött; 200 Ft
A Biblia sokak számára mindennapi olvasmány. Ez a kis
füzet azt hivatott segíteni, hogy minél többen kapjanak kedvet a Biblia olvasásához és megismeréséhez. Aki naponta
képes 15-20 perc nyugalmat teremteni önmaga körül, hatalmas eredményt érhet el: egy esztendő leforgása alatt végigolvassa a teljes Bibliát, sőt a Zsoltárok könyvét kétszer is.
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Bibliás újdonságaink

Pecsuk Ottó (szerk.)
P
Vele vacsorálok, és ő énvelem
V
Bibliai szövegválogatás
B
Fr/5; 68 oldal; kartonált; 600 Ft
F
B
Bibliai
szövegválogatásunk középpontjában az úrvacsora
((eucharisztia) áll. A válogatott idézetek megmutatják az
aasztalközösségnek mint a barátság és a szövetség megpeccsételésének hátterét. Jézus életében és szolgálatában is
ffontos volt a közös étkezés, az első keresztyének pedig folyttatták az asztalközösség és az utolsó vacsora hagyományát.
A bibliai szövegrészletek mellett az egyetemes egyház
Szentírás-értelmezésének
gyümölcseivel is találkozhaS
tunk
Az éévszázadok során sajnos az eucharisztia inkább elválasztó
t k a kiadványban.
ki d á b
A
szentségévé vált a felekezeteknek. Ez a kis könyv mégis felmutatja mindazt, ami
Jézus Krisztus jelenlétében összeköt bennünket.
Pecsuk Ottó – Kiss B. Zsuzsanna (szerk.)
Legyetek férfiak!
Bibliai szövegválogatás
Fr/5; 84 oldal; kartonált; 600 Ft
Egyes férfiak hajlamosak azt gondolni, hogy mindent
meg tudnak oldani csak azért, mert ők az „erősebbik
nem”. Mások boldogtalanok, mert nem felelnek meg
ennek az elvárásnak. Valójában azonban az erős férfi is
rászorul a tanításra, bátorításra és vigasztalásra. A Biblia sok segítséget ad abban, hogyan legyünk Isten szerinti
férfiak, akik felvállalják a küldetésüket, Istentől kapott
megbízatásukat, ugyanakkor nem önmagukban bíznak,
hanem Istenben, akitől a feladataikat kapták, és aki ezek
elhordozásához erőt is ad nekik.
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Újdonságaink
Karsay Eszter
És velem ki törődik?
A/5; 196 oldal; kartonált; 1500 Ft
„TÉNYLEG, KI TÖRŐDIK VELEM? Az első válaszom, hogy én magam. Nekem kell törődni magammal, és nekem kell választ adni saját kérdéseimre,
akkor lesz jó a magányom.
A második válasz: hogyha igazán jól tudok egyedül
lenni, jól tudok önmagammal párbeszédet folytatni,
akkor lesznek jó társas kapcsolataim... Ha jó kapcsolatban vagyok magammal, akkor emberséges kapcsolataim lesznek, és magam is emberséges leszek. Helyes
önértékelésre jutok, és arra az emberségre, amire Isten
teremtett. Végül megértjük, hogy Isten törődik velünk.”
Karsay Eszter református lelkipásztor, lelkigondozó és szupervizor előadásait vehetik kézbe az olvasók új kiadásban. Írásaival kimozdít abból az elkeseredettségből és
tehetetlenségből, amit az élet nehézségei keltenek bennünk, és arra hív, hogy bizalommal induljunk el önmagunk megismerése, emberi kapcsolataink javítása és
Isten gondoskodásának felismerése útján.
Siba Balázs – Siba-Rohn Hilda
Élettérkép
Az élettörténeti munka elmélete és gyakorlata
Második, javított kiadás
B/5; 120 oldal; kartonált; 1500 Ft
„Életünk bölcsőtől a koporsóig rendelt idő, mellyel jól
kell gazdálkodnunk, tudva azt, hogy nincs minden a
hatalmunkban, és hogy kegyelemből élünk és tartatunk meg. Az élettörténeti munka célja az, hogy tudatosabban sáfárkodjunk életünk idejével.
Könyvünk első részében az élettörténeti munka
elméletének főbb témáit vázoljuk fel, a második részben tematikus rendbe gyűjtöttünk olyan gyakorlatokat, melyek segítenek a személyes élettörténettel dolgozni egyénileg és csoportban.”
Siba Balázs református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi
Karán, a Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék docense. Felesége,
Siba-Rohn Hilda református lelkész, lelkigondozó. Könyvük második kiadása új
részekkel bővült.
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Szőke Attila Szilárd – Szőke Etelka
Közeledjetek!
A párkapcsolat dinamikája
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Újdonság: Közeledjetek!

A/5; 240 oldal; kartonált; 2000 Ft
Életünk legfontosabb személyeihez való kötődésünk alapvetően meghatározza kapcsolatainkat,
párkapcsolatunkat is.
Finom, nem mindig tudatos motívumokról van
szó, amelyek mégis örömtelivé vagy nehézzé tehetik a házaspárok életét.
Hogyan lehet a házastársi kapcsolaton belül
megtalálni azt a közelséget, amelyben valóban
mindkét fél szeretve érezheti magát? Milyen
hatással van a férfi- és a női szerepek változása a
házastársi kapcsolatra? Megmaradhat-e a szenvedély egy életen át? Mi köze van egymáshoz a hitünknek és a kapcsolatunknak?
Ezeket a kérdéseket feszegeti a párkapcsolat dinamikájáról szóló könyvében
Szőke Attila Szilárd és Szőke Etelka, akik házastársak és munkatársak is.
A témák feldolgozásában segítenek a fejezetek végén található kérdések. A
Baranyai (b) András illusztrációival készült kötetet ajánljuk pároknak és csoportoknak, egyházi házaspárköröknek.
Attila és Etelka mindketten református lelkipásztorok. Etelka mint házaspár- és
családterapeuta a Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat munkatársa, tizenöt éve dolgozik ezen a területen, közösen nyolc éve foglalkoznak
házassággondozással. Szívügyüknek tekintik a lelkészpárokkal való munkát. A
gyógyító beszélgetések mellett preventív tréningeket, előadásokat is
tartanak: jórészt ezek anyagából állt
össze mostani munkájuk. Imádságaikban kérik, hogy könyvük nyomán elmélyülő beszélgetések bontakozzanak ki, melyek megújítólag hatnak a házasságokra, illetve őszintén
remélik, hogy a témák házasköri
alkalmak alapjául szolgálnak majd.
További érdeklődésre honlapot is
készítettek könyvük címével:
www.kozeledjetek.hu.
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Hírek, események
Tervezett őszi programjaink:
Szlovákiai Református Lelkésztovábbképző Konferencia
2020. november 10., Berekfürdő, Megbékélés Háza
20. Győri Könyvszalon
2020. november 20–22., Győri Nemzeti Színház
Tervezett programjaink a Győri Könyvszalonon:
Lackfi János: Jóság néni csokija – Könyvbemutató
A Református Tananyagtár bemutatkozása
Kérjük, az aktuális információkért figyeljék honlapunkat:
www.kalvinkiado.hu.

A DOMÁNYKÖNY VEK

A DUNAÚJVÁROSI REFORMÁTUS DROGAMBULANCIÁNAK

Számos szociális és egészségügyi
ellátással, keresztyén szemlélettel
igyekeznek segíteni a függőknek az
MRE Újváros Drogambulanciáján.
A Magyar Bibliatársulat és a Kálvin
Kiadó bibliák, segítő szakkönyvek
és hitmélyítő könyvek adományozásával támogatta a szolgálatukat.
Kérdésünkre, hogy kik és hogyan
tudják használni ezeket a könyveket, Centgraf Károly, az intézmény
vezetője válaszolt:
– Például saját bibliájából olvashatja az igét a félutasház egyik lakója. Vannak kollégák, akik kórházba és hospice-házba is
járnak látogatni, ők is találtak a munkájukat segítő lelkigondozói kiadványokat. A magyarázatos Biblia is érdekelte a munkatársakat, akik rendszeresen vesznek részt áhítatokon. A
megtéréstörténeteket, szabadult alkoholisták és kábítószerfüggők vallomásait tartalmazó
könyvek a közösségi térben kerülnek elhelyezésre, hogy a kliensek és
hozzátartozóik kézbe vehessék.
Czeglédy Sándor (szerk.)
Mindennapi kenyerünk (RÚF 2014)
Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira
A/6; 128 oldal; kartonált; 350 Ft
A Magyar Bibliatársulat revideált új fordítású Bibliájának
(RÚF 2014) szövegével.
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A Református Tananyagtár
Kálvin Kiadónál eddig megjelent kötetei:
Lackfi János
Jóság néni csokija
Bertóthy Ágnes rajzaival
Fr/5; 88 oldal; kartonált; 1200 Ft
Kicsoda Jóság néni? Miért az eperbefőzés a legjobb
segítés? Miért kell olyan sokat várni a karácsonyi
ajándékra? Milyen volt nagyi kiskorában? Nyolc kis
történetben hallgathatunk bele fiatal hősünk gondolataiba, ismerkedhetünk meg mindennapjaival,
családi és iskolai örömeivel, bánataival. Mindeközben mi magunk is jobban megértjük, hogyan válhat
életünk gyümölcsözőbbé. Közös olvasásra 6, önálló olvasásra 9 éves kortól
ajánljuk.
Miklya Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt
(szerk.)
Kezd őszülni a nyár...
Irodalmi szöveggyűjtemény 3–4. évfolyam
Sásdi Laura és Séllei Nóra illusztrációival
210×210 mm; 216 oldal; kartonált; 2200 Ft
Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt négy
kötetnyi verset, mesét, történetet válogatott
össze kortárs és klasszikus magyar szerzők
írásaiból, több évtizedes pedagógiai tapasztalattal. A református iskolák pedagógusai által kipróbált és véleményezett sorozat első, őszi kötete már elérhető
kínálatunkban.
Iskolaböngésző
Rajzolta: Vajda Melinda
A/4; 20 oldal; irkafűzött; 900 Ft
A református iskolába készülő vagy éppen
annak első napjaival ismerkedő gyerekek számára készült képes kiadványunk a család-iskola-gyülekezet kapcsolódásairól mesél szavak
nélkül is szemléletesen.

A borítón Miklya Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt (szerk.): Kezd őszülni a nyár... című
irodalmi szöveggyűjtemény egyik rajza látható (a kötetet illusztrálta: Sásdi Laura és Séllei Nóra)
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: Innovariant Nyomdaipari Kft., Algyő • Felelős vezető: Drágán György

