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Sally Ann Wright

Családi áhítatok
a Bibliával
365 áhítat és imádság az egész családnak
Rajzolta: Honor Ayres, Paola Bertolini Grudina,
Estelle Corke, Frank Endersby, Melanie Florian
Fordította: Szabadi István
195×230 mm; keménytáblás; 384 oldal; 5900 Ft

Az év minden napján együtt olvashatja a
család a bibliai történeteket és üzeneteket. A színes képek és az egyszerű szövegek a gyerekek számára is érdekessé és
érthetővé teszik Isten igéjét. Reméljük,
hogy az áhítatok utáni közös beszélgetések és imádságok közelebb hozzák a
családtagokat Istenhez és egymáshoz is.

Isten szerinti szomorúság
„Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez
az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.”
2KOR 7,10

Talán nem vagyok egyedül azzal a téveszmével, hogy valamiféle egyenes vonalú
fejlődést várok önmagamtól, az egyháztól, sőt – bevallom – a világtól is. A kísértés
sajátos formája, hogy az ember mindig az ötről a hatra akar jutni – minden értelemben. Nehéz elviselni – önmagunkban és másokban is –, hogy aki A-t mondott,
miért nem mondja a B-t is, hogy tehát se a fejlődés, se a logika, se a történelmi
tapasztalat nem jelent szinte semmit se. A szavak pedig – amelyek „rangját” számunkra Isten adta, adja, és a testté lett „szó”, Jézus Krisztus – még úgynevezett
keresztyén, sokszor egyházi környezetben is többnyire a gondolatok elfedésére,
eltitkolására használtatnak.
Minden okunk megvan tehát a szomorúságra, és sokszor úgy érezzük: csak arra
van okunk. De vajon Isten szerint való szomorúság a miénk? Mert a világ szerint
való szomorúság mindannyiunk számára világos, az már kevésbé, hogy az végül is
a halál – függetlenül attól, hogy test szerint élünk-e még. A világ szerint való szomorúság azért „halálos”, mert reménytelen: az ember nem fejlődik, az állandóan
cserélődő történelmi díszletek között ugyanaz az „ember tragédiája” játszódik le
évezredek óta. Az Isten szerint való szomorúság mindenekelőtt azért nem „halálos”, mert a remény erősebb, az a remény ugyanis, hogy Isten szakadatlanul hív,
visszahív magához, megtérít tévútjaimról, és ez a szakadatlan lehetőség megbánhatatlan, visszavonhatatlan, mert nem rajtunk múlik, hanem a minket felfoghatatlan módon szerető Istenen, aki szabadulást (= üdvösséget) ad minden béklyónkból, önmagunktól is.
Isten szerint megszomorodva, egyszer már megtértekként, térjünk vissza tékozló
fiúkként Atyánkhoz, hogy örömünk legyen, és örömöt tudjunk sugározni e világban!

Tarr Kálmán
(1947–2020)

Életének 74. évében elhunyt Tarr Kálmán lelkész, a Magyarországi Református Egyház
Kálvin János Kiadójának alapító igazgatója, a Magyar Bibliatársulat egykori főtitkára.
Nevéhez és szöveggondozói tevékenységéhez fűződik az elmúlt negyven év református
könyv- és folyóirat-kiadásának számtalan könyvcíme, valamint a Magyar Bibliatársulat
bibliakiadásának sok százezres példányszáma. Életére és szolgálatára hálás köszönettel
tekintünk, szeretteinek Isten vigasztaló kegyelmét kívánjuk.

ÚJDONSÁG: A BÖLCSESSÉG KEZDETE
Lovas András

A bölcsesség kezdete
A/5; 232 oldal; kartonált; 2000 Ft

Lovas András református lelkipásztor, egyházkerületi missziói referens Példabeszédek könyvéről szóló
igehirdetései a gazdagréti református gyülekezetben
hangzottak el. Ebben a könyvben ezeknek a tematikus
megközelítésben megfogalmazott igehirdetéseknek a
szerkesztett kiadását olvashatjuk.
A szerző arra törekszik, hogy a mai olvasó számára is
kibontakozzon a helyes élet, a jó döntéshozatal titka
gondolkodásunk és jellemünk alakításában, a különböző
élethelyzetekben – a bibliai bölcsesség: az ószövetségi
kijelentés és Jézus Krisztus evangéliuma fényében.

FOTÓ: Füle Tamás

A szerzőről
Lovas András 1966-ban született Budapesten. A Budapesti Református Teológiai Akadémia (ma Károli Gáspár Református Egyetem) elvégzése után huszonkét éven keresztül a Gazdagréti Református Egyházközség vezető lelkipásztoraként szolgált. 2016 óta a Dunamelléki Református Egyházkerület missziói
referenseként új gyülekezetek plántálását segíti.

TOVÁBBI AJÁNLATUNK
Rudolf Smend

Keresztyén prédikációk
az Ószövetségről
Fordította: Szabó Csaba • Fr/5; 200 oldal; kartonált; 990 Ft

A kötetben Rudolf Smend göttingeni (Németország) ószövetséges professzor 1967 és 1998 között elmondott prédikációiból
kapunk válogatást, amelyek nagy része egyetemisták számára
tartott istentiszteleteken hangzott el.

• Szűcs Ferenc: Titkok peremén • Igehirdetések
• Benkő István: Lelkek találkozása • Válogatott igehirdetések és írások

ÚJDONSÁG: KÉT PERCBEN
Fekete Károly

Két percben
Ige – gondolat – fohász
Fr/5; 248 oldal; keménytáblás védőborítóval; 2500 Ft

„Jól megválaszolt Jézus a kísértőnek, amikor azt
mondta: »Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik« (Mt 4,4).
Lelkünk állóképessége olykor fontosabb, mint a fizikai,
anyagi vagy szellemi állóképességünk… Lelkünk állapotát Isten igéje tartja karban.”
Fekete Károly református püspök, egyetemi tanár
kétperces időkeretben elhangzott elmélkedéseiből,
az ige – gondolat – fohász vázra épülő „kétperceseiből”
adunk közre válogatást, amelyeket a szerző a Kossuth Rádió hajnal hat órai hírek előtt
elhangzó „napi imádsága” számára fogalmazott. Keresztyén ünnepeink üzenete, a zsoltárok hangja, az evangéliumokban írásba foglalt jézusi szavak és az apostoli intelmek abban
segítik az olvasót, hogy a lélek belső derűje és állóképessége mindennap növekedjék.

Fekete Károly 2015 januárja óta a Tiszántúli Református Egyházkerület
püspöke. Ezt megelőzően a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének vezetője, 2011-től az egyetem
rektora, valamint a Református Doktorok Kollégiumának alelnöke volt.
Igehirdetői pályáját a debreceni Nagytemplomban kezdte, tudományos
munkáját 2004-ben Károli Gáspár-díjjal ismerték el.
A SZERZŐ TOVÁBBI, KIADÓNKNÁL MEGVÁSÁROLHATÓ KÖNYVEI:

• A Heidelbergi Káté magyarázata ∙ Hálaadásra vezető vigasztalás
129 kérdés-feleletben

• A Barmeni Teológiai Nyilatkozat
• Egyházunk egyik ébresztője: Makkai Sándor
A MAGYAR REFORMÁTUS IGEHIRDETŐK SOROZAT SZERKESZTŐJEKÉNT KÖZREMŰKÖDÖTT:

• Rózsai Tivadar: Álmokat álmodni – Látásokat látni • Válogatott igehirdetések Rózsai
Tivadar vallástanártól

• Czeglédy Sándor: Jézus, segíts! • Válogatott igehirdetések

FOTÓ: Bazánth Ivola

A szerzőről

A REFTANTÁR ÚJDONSÁGA: ANGYALMESE
Miklya Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt (szerk.)

Angyalmese
Irodalmi szöveggyűjtemény 3–4. évfolyam
210×210 mm; 240 oldal; kartonált; 2200 Ft

Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt 4 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 második kötete is elérhető már
kínálatunkban (a Kezd őszülni a nyár… című első kötetet követően). Sásdi Laura és Séllei Nóra Valéria illusztrációival.
A REFORMÁTUS TANANYAGTÁR EDDIG MEGJELENT KÖTETEI:

ELŐKÉSZÜLETBEN:

• Miklya Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt

csokija című könyvéhez • 2. osztály

(szerk.): Kezd őszülni a nyár... • Irodalmi
szöveggyűjtemény 3–4. évfolyam

• Lackfi János: Jóság néni csokija
• Iskolaböngésző

• Munkafüzet Lackfi János Jóság néni
• Munkafüzet Tóth-Máthé Miklós
Pecúrok című könyvéhez • 5–6. osztály

TOVÁBBI AJÁNLATUNK - ÚJRA KAPHATÓ
Mercé Segarra – Francesc Rovira

Játékosan a Bibliáról
43 bibliai történet – Szórakoztató feladatok és bibliai
tanulságok gyermekeknek
225×267 mm; 96 oldal; kartonált; 3500 Ft

A Biblia tartalmára épülő könyvben 25 ó- és 18 újszövetségi
történetről olvashatunk.
Az egyszerűen elbeszélt történetek mellett találhatunk
ügyességi feladatokat, közösségi játékokat, recepteket, és
a témákhoz kapcsolódó érdekességeket. Sok vidám ötlettel találkozunk e kötetben, amelyek nemcsak szórakoztatóak, de egy játék erejéig összehozhatják a családot, s hasznosnak bizonyulhatnak az óvodai és általános iskolai nevelési
munka során is. A könyvet barátságos, mosolyt fakasztó, színes rajzok illusztrálják.

ÚJDONSÁG: PONTOS. TERMÉSZETES. ÉRTHETŐ
Pecsuk Ottó

Pontos. Természetes. Érthető
A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai
B/5; kb. 312 oldal; kartonált; 2500 Ft

Pecsuk Ottó 2019-ben megvédett habilitációs értekezésének
témája a bibliafordítás. Fontos helyet kap benne a történeti áttekintés, a fordításelméleti megközelítések, a konkrét bibliafordítói
gyakorlatok, a világszerte tapasztalható és Magyarországon is
érzékelhető folyamatok és trendek kritikai értékelése, rendszerezése. A könyv középpontjában E. A. Nida elmélete és gyakorlata,
illetve a bibliatársulati keretek között végzett bibliafordítás áll, kitekintéssel a tervezett
magyar ökumenikus bibliafordítás kérdéseire.
TOVÁBBI AJÁNLATUNK A TÉMÁHOZ:

• Jan de Waard – Eugene A. Nida: Egyik nyelvről a másikra ∙ Funkcionális ekvivalencia a
bibliafordításban

• Fabiny Tibor, Pecsuk Ottó, Zsengellér József (szerk.): Felebarát vagy embertárs ∙
Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon

• Pecsuk Ottó (szerk.): A bibliarevízió műhelyéből ∙ A Doktorok Kollégiuma Újszövetségi
Szekciójának előadásai az új fordítású Biblia (1975, 1990) revíziójához kapcsolódva

• Tóth Kálmán: Bibliafordítás – Bibliamagyarázás

ÚJRA KAPHATÓ, MEGÚJULT KÜLSŐVEL
Varga Zsigmond J.

Görög–magyar szótár
az Újszövetség irataihoz
A/4; 532 oldal; keménytáblás; 6500 Ft

Varga Zsigmond J. református teológus átfogó és részletes, több
mint 6000 szócikkes görög–magyar szótára évtizedek óta szolgálja az újszövetségi könyvek eredeti szövegét olvasó, kutató,
elemző teológusokat és lelkipásztorokat, bibliaolvasókat. A szótár hangsúlyozottan újszövetségi, ami nemcsak szókincsében,
hanem felépítésében és tartalmában, így exegetikai magyarázataiban is megmutatkozik. Az először 1992-ben kiadott mű most
harmadik alkalommal, változatlan utánnyomásban jelenik meg.

A Magyar Bibliatársulat hírei
A Magyar Bibliatársulat Alapítvány idén ősszel is megrendezte
online bibliaismereti játékát. Ez már a tizenkettedik ilyen megmérettetés, amely az elmúlt évek során egyre népszerűbbé vált
a középiskolás diákok és a fiatal(os) felnőttek körében. Az öt
héten át tartó vetélkedőbe felekezeti hovatartozástól függetlenül lehetett jelentkezni, egyéni versenyzőként vagy legfeljebb
háromfős csoportban.
A játék nem titkolt célja rávenni a fiatalokat arra, hogy minél
gyakrabban és minél nagyobb kedvvel vegyék a kezükbe a
Szentírást. A résztvevőknek minden héten néhány egyszerű kérdésre kell választ találniuk, amihez forgatniuk kell a Bibliát.
Az online játékok során a résztvevők egy-egy bibliai témát járhatnak körül, vagy a
Szentírás nagy összefüggő történetére összpontosítanak. A feladványokat zenés videók, idézetek, animációs rövidfilmek vagy művészeti alkotások teszik színesebbé.

A játék honlapja: www.bibliatarsulat.hu/jatek
AZ ELŐZŐ BIBLIAISMERETI JÁTÉK RÉSZTVEVŐI ÍRTÁK:

Köszönöm, hogy részt vehettem, idén is színvonalas játék volt. - S. V.
Nagyon élveztem végig a feladatokat, és izgalmas volt megkeresni a válaszokat. Köszönöm, hogy veletek játszhattam! – SZ. CS.
Köszönöm, hogy részt vehettem a játékban, most is élveztem nagyon. – K. ZS.
Csodálatos útra hívtatok el újra ezzel a versennyel, hálás vagyok Istennek és
nektek, hogy a részese lehettem! – V. T.
Köszönöm az elmúlt heteket, nagy öröm volt leülni hétről hétre és foglalkozni
a szövegekkel, az igével, az énekeket meghallgatni. Áldás fakadt belőle! Köszönöm! Isten áldjon Benneteket! – Ő. K.
Nagy élmény volt ezzel a játékkal játszani! Köszönöm, hogy megengedték,
hogy ilyen fiatalon is részt vegyek a játékban! – F. D. (13 ÉVES)
Hálásan köszönöm, hogy részt vehettem ebben a játékban, lelki útban! Köszönjük, hogy ennyit dolgoztatok az anyaggal, szuper lett! – T. A.
Hálás szívvel köszönöm az elmúlt hetek biztató szavait, elgondolkodtató feladatait. Jó érzéssel töltött el a közös bibliatanulmányozás. Istenünk gazdag
áldását kívánom Rátok, és munkátokra. – SZ. G.

ÉVKÖNYVEINK, KÖNYVESBOLTJAINK

Képes Kálvin Kalendárium
a 2021. évre
A Magyarországi Református Egyház évkönyve
A/5; 224 oldal; kartonált; 500 Ft

A 2021. évi Képes Kalendárium középpontjában Jézus Hegyi Beszéde áll: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti
mennyei Atyátokat” (Mt 5,16). A Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala
mellett a Hegyi Beszéd igéi és Hajdú Zoltán Levente szóládi lelkipásztor imádságai
vezethetik végig az olvasót az éven. Baráth Béla Levente egyháztörténész bőséges
válogatást ad 2021 jelentősebb egyház- és művelődéstörténeti évfordulóiról, majd lelkipásztorok áhítatai bontják ki sokféle szempontból a Hegyi Beszéd aktuális üzeneteit.
Az Évfordulók rovatban a száz éve megalakult SDG történetére és egyik jelentős alakjára, Soos Gézára emlékezünk. Egyházkerületeink és gyülekezeteink képes beszámolói
mellett az SDG, a református cigánymisszió és a debreceni teológusok hétköznapjairól
szóló írásokat is olvashatunk a Magyarországi Református Egyház évkönyvében.

Bibliaolvasó kalauz a 2021. évre
Fr/5; kartonált; 128 oldal; 300 Ft

Reformátusok falinaptára 2021
540×450 mm; 100 Ft

Így szól az Úr!
A Bibliaolvasó kalauz vezérfonala a 2021. évre
A/6; irkafűzött; 16 oldal; 70 Ft
VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT KÖNYVESBOLTJAINKBAN BUDAPESTEN:

Központi raktár és Protestáns Könyvesbolt Református (Zsinati) Könyvesbolt
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Nyitvatartás: H–P.: 9–15.30 óráig
Tel.: 06-1-386-8267/105-ös mellék, 06-30-276-7343

1146 Budapest, Abonyi u. 21.
Nyitvatartás: H–Cs.: 10–16.00 óráig; P.: 10–14
óráig ∙ Tel.: 06-1-220-6626

Webáruházunkban 15% kedvezményt, bankkártyás fizetési lehetőséget és magánszemélyeknek 10 000 Ft felett ingyenes kiszállítást biztosítunk belföldön.
www.kalvinkiado.hu

KARÁCSONYI AJÁNLATUNK
Bölcsföldi András
(szerk.)

Karácsony
ideje

Magyar írók novellái
adventtől vízkeresztig
Fr/5; keménytáblás;
188 oldal; 2000 Ft

A karácsonyi ünnepkör szép ívét követi ez a novelláskötet. Az advent beköszöntétől az ünnep
elhagyásáig 15 magyar író rövid történetével
hozza közelebb a karácsony idejét.

Fekete Ágnes

4 hét

Adventi gondolatok
Ak/40; 88 oldal;
kartonált; 800 Ft

Karácsonyra lélekben,
hitben is lehet készülni. Aki elindul ezen
az úton, vegye kézbe ezt
a könyvet, és olvasson el mindennap egy
bibliai igét, áhítatot. Fekete Ágnes írásai
arra indítanak, hogy Isten jelenlétének
fényében lássuk az ünnepet.

Dávid Gyula (szerk.)

Reményik Sándor összes verse I–II.
A/5; 680+512 oldal; vászonkötés; 6000 Ft

A két kötet tartalmazza az 1943-ban megjelent Összes versek
anyagát, amely kiegészült a 2000-ben, Dávid Gyula gondozásában megjelent Hátrahagyott versek című kötet több mint kétszáz,
a korábbi gyűjteményekből hiányzó versével. A tartalomjegyzék
mellett betűrendes címmutató is segíti a tájékozódást. A Kálvin
Kiadó, a Luther Kiadó és a Polis Könyvkiadó közös kiadása.

Biblia magyarázó
jegyzetekkel (RÚF 2014)
B/5; 1908 oldal; keménytáblás; 9900 Ft
B/5; 1908 oldal; fekete bőrkötés, arany élmetszés; 18 000 Ft

A kétféle kivitelben hozzáférhető ún. Magyarázatos Biblia a 2014-ben revideált új fordítású Biblia
(RÚF 2014) szövegéhez illeszti az új Stuttgarti Biblia alapján átdolgozott magyarázatokat. Az egyes
bibliai könyvekhez történeti és tartalmi bevezetések, szövegközi magyarázatok, térképek és rövid
konkordancia is található.

Elena Pasquali – Priscilla Lamont

Kicsik képes Bibliája
Fordította: Mucsi Zsófia
175×215 mm; 192 oldal; keménytáblás; 3500 Ft

Kisebbeknek szóló képes Biblia, a gyermekek fantáziáját
megragadó illusztrációkkal és könnyen érthető szöveggel. A
történetekből a kicsik is megérezhetik, hogyan gondoskodik
Isten az emberekről, hogyan tartja meg ígéreteit, és miként
hív bennünket, hogy szeressük őt és egymást.

Marijke ten Cate

Nagy családi gyermekbiblia
Fordította: Szabó T. Anna
225×250 mm; 280 oldal; keménytáblás; 5700 Ft

A könyv az egész család számára kínál bibliaolvasós, beszélgetős, képekben gyönyörködős programot. A legkisebb
gyermekek általa ismerkedhetnek meg először a Biblia örök
történeteivel. Az illusztrációk önmagukban is szemet gyönyörködtető tablói a Biblia világának. A magyar kiadás szövege pontos, mégis egyszerű, a legkisebbek számára is érthető.

Győri Katalin – Gellén Sára

Az első karácsony
203×225 mm; 48 oldal; keménytáblás; 1800 Ft

Ez a könyv úgy vezet végig Jézus születésének eseményein,
hogy hű marad a bibliai történethez, és közel hozza azt a mai
gyermekek világához. Jézus Krisztus Isten legnagyobb ajándéka, az ő születéséről szól a karácsony ünnepe. Győri Katalin elbeszélését Gellén Sára rajzai illusztrálják.

Bethan James – Honor Ayres

101 karácsonyi fejtörő
Fordította: Győri Katalin
210×280 mm; 48 oldal + matricák; kartonált, fülekkel; 1400 Ft

Olvass velünk a legelső karácsony igaz történetéről, és ragassz,
keress, párosíts, színezz ebben a 101 fejtörőt tartalmazó matricás foglalkoztatófüzetben, miközben visszaszámolod a napokat az ünnepig! 6-8 éves gyerekeknek ajánljuk.

A borítón Miklya Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt (szerk.): Angyalmese című irodalmi szöveggyűjtemény egyik rajza látható (a kötetet Sásdi Laura és Séllei Nóra illusztrálta).
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