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Nem könnyű várni. Nem könnyű szembenézni azzal, hogy még ha
meg is teszünk mindent, mégsem a mi kezünkben van a megoldás,
a feloldás, a gyógyulás, a szabadulás.
De mégis jó várni. Mert van Kire. Arra, aki eljött, és aki eljövendő.
E várakozás közösségében köszöntjük olvasóinkat, remélve, hogy
nemcsak új bibliáink és új énekeskönyvünk, de minden más kiadványunk is ebben nyújt segítséget.
Galsi Árpád
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A várakozás közösségében

És ímé, vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt,
és ez az ember igaz és istenfélő vala, aki várta az Izráel vigasztalását, és a Szentlélek vala őrajta. És kijelentetett néki a Szentlélek
által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak
Krisztusát. És ő a Lélek indításából a templomba méne, és mikor
a gyermek Jézust bevivék szülői, hogy őérette a törvény szokása
szerint cselekedjenek, akkor ő karjaiba vevé őt, és áldá az Istent,
és monda: Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded
szerint, békességben! Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára, világosságul a pogányok megvilágo sítására és a te népednek, az Izráelnek
dicsőségére.
Lk 2,25–32
Revideált Károli-Biblia (1908),
a mai magyar helyesíráshoz igazítva (2021)
Jöjj, áldott nagy Királyunk, / Szívünk csak téged vár,
Újítsd meg szent Egyházad, / A gonoszt űzd el már!
Add igéd tiszta fényét, / Gyújtsd fel szívünk reményét,
Ó, Jézus, jöjj hozzánk!
Ha elcsügged a lelkünk, / Te adsz reménységet,
Ha megfárad a testünk, / Elnyerjük erődet.
Megváltónk, arra kérünk, / Védjed, óvjad az éltünk!
Ó, Jézus, jöjj hozzánk!
Református énekeskönyv (RÉ21), 386
szöveg: Csorba I. | dallam: Erfurt, 1524
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Károli 21
Szent Biblia
Károli Gáspár fordításának revideált kiadása (1908),
a mai magyar helyesíráshoz igazítva (2021)
A/5; 1312 oldal; keménytáblás; 7000 Ft
A/5; 1312 oldal; bőrkötés, arany élmetszés; 20 000 Ft
B/5; 1312 oldal; keménytáblás; 9300 Ft
Bibliakiadásunk a Károli-Biblia szöveggondozásának egy újabb állomása. Az 1908as Biblia szövegét megőrizve igyekszünk azt a mai magyar helyesírás kívánalmainak megfelelve hűségesen közölni. A szöveget, a fordítási megoldásokat, illetve a
tulajdonneveket érintetlenül hagytuk. A tördeléssel és a betűtípussal is arra törekedtünk, hogy a Károli-Biblia olvasói egy ismerős, megszokott bibliakiadást vehessenek kézbe. Csak ott változtattunk az 1908-as Károli-Biblia 19. századi helyesírást
követő gyakorlatán, ahol az a mai szabályok szerint már egyértelműen hibásnak
bizonyult. A ma már egyáltalán nem használt régi magyar szavak jelentését jegyzetben adtuk meg, és elhagytuk a régi kiadásokban megszokott dőlt betűs jelölést: a
régi bibliakiadásokban még azokat a magyar szavakat jelölték így, amelyeknek nem
volt héber vagy görög megfelelője az eredetiben, de ma már ez a jelölés nem hasznos, inkább csak félreértésekre ad okot, ráadásul fordításelméleti szempontból
igencsak kérdéses a létjogosultsága. A régies hangzású szakaszcímeket (amelyek
nem tartoznak az eredeti bibliai szöveghez) a mai szóhasználathoz igazodva újraírtuk. A legnagyobb változtatás a kiadás kereszthivatkozásait érintette: a megszokott,
versek alatti hivatkozási rendszert ebben a kiadásban felváltják az alaposan átvizsgált és javított lapalji kereszthivatkozások a ma használatos bibliai könyvcím-rövidítésekkel. Reméljük, hogy a Magyar Bibliatársulat szöveggondozó szolgálatának
eme új eredménye éppen úgy szolgálja továbbra is Jézus Krisztus egyházát és a
bibliaolvasók sokaságát, ahogyan a revideált Károli-Biblia tette azt több mint egy
évszázada.
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„A Szentírás nem olyan, mint más könyvek.”
A címbeli állítás háromszáz éves, Bethlen Miklóstól való. És hogy mi is a Biblia?
– kérdezné az Irodalom, ha egy ilyen kérdésnek egyáltalán lenne értelme… De
válaszunk azért lehet. A Biblia foglalata mindannak, ami az irodalomnak is anyaga és tárgya, témája és eszköze. A Biblia – ha eltekintünk attól, amitől nem lehet
egy pillanatra sem eltekinteni: a „könyvek könyve” üdvtörténeti szerepétől –
maga a teljes szókincs, ugyanakkor és ennek megfelelően, a Biblia minden fontos
emberi helyzet, kihívás, érzelem és történet gyűjteménye. Egyszerre Isten „igéje”,
és az embernek a „szava” – közös nyelv tehát, amin Isten üzen, s amit az embernek érdekében áll megérteni, tisztelni és elfogadni, de a Bibliában az ember is
megszólítja Istent, akinek az összes kérdésre érvényes válasza mindössze ennyi:
„Vagyok, aki vagyok”.
A Biblia egyszerre a kinyilatkoztatások könyve és a talányoké, kristályosan
tiszta, ugyanakkor mégis rejtélyes, és – egyebek mellett – azért tudja lelki utazásokra hívni az olvasóját, mert a kérdésekre néha távoli szöveghelyeken rejti el a
választ.
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Károli 21

A teljes Szentírás magyar szavakba foglalójáról, Károli
Gáspárról írja Németh László, hogy „ő a szándék, aki
magyarul akarta hallani és hallatni Istent, s mert nagyon
akarta, hallatta is”. És – folytatja – a Vizsolyi Biblia „nemcsak
Isten magyarba ültetett igéje, de egy változatos és kimeríthetetlen költői antológia” is.
Tehát mindennemű későbbi irodalmi alkotás forrása,
ihletője, témakínálata és zsinórmértéke. A magyar nyelvű
Biblia létezése olyan ajándéka a reformáció századának,
ami nélkül nincs magyar beszéd, azaz tudatosult magyar
sors.
Örkény István A 137. zsoltár című írása életkép a második világháborúból, a front
mögül. Erdőirtást végző munkaszolgálatosok: egyikük haldoklik a hevenyészett
műtőasztalon, meztelenül, remény nélkül. Talán zsidó, talán nem. Felül, majd halkan elmond egy verset, egy „nem közönséges verset”, ez a 137. zsoltár, „annak is
valamilyen régi református fordítása”: „Babilonnak vizei mellett ültünk, és siralommal,
Siont emlegettünk. / Hegedűnket azon a földön fűzfákra függesztettük…” Tehát a Biblia
szava: az életen túli helytállás beszéde.
Alexa Károly
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Biblia neked

Biblia neked
Interaktív kiadás fiataloknak
B/5; 1584 oldal; keménytáblás; 12 000 Ft
Ez a könyv neked szól, függetlenül attól, hogy forgattad-e eddig a Bibliát, vagy
éppen milyen közel érzed magad Istenhez.
Ha csak most ismerkedsz Isten szavával, akkor a hozzá fűzött magyarázatok és
útmutatások biztos támpontként szolgálhatnak a sokszor nehéznek tűnő út során,
és segíthetnek abban, hogy a gyakorlatba is átültesd az olvasottakat. Akkor is érdemes kézbe venned, ha a Biblia rendszeres olvasója vagy, hiszen sok új szempontot
és információt találhatsz, amelyekre eddig talán nem is gondoltál, tovább mélyítve
az Istennel való kapcsolatodat.
A Biblia neked fiatalok közreműködésével jött létre, és rengeteg izgalmas dolgot
tartalmaz:
•
•
•
•

30 bibliai témát feldolgozó videólinket;
több száz interaktív, az elmélyülést segítő feladatot a szövegrészek mellett;
szabad felületeket, hogy írj vagy rajzolj;
egyoldalas bevezetést minden könyv elején, ami bemutatja, miről szól az
adott könyv, és hogyan kapcsolódik a Biblia nagy történetébe;
• 32 színes oldalt kulcsfontosságú információkkal a Bibliáról és a nehezebben
érthető témákról.
Nézz! • Gondolkozz! • Tanulj! • Színezz! • Cselekedj! • Alkoss!
A Kálvin Kiadó és a Harmat Kiadó közös kiadása.
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Református énekeskönyv (RÉ21)
Négyféle kivitelben: sötétkék, csillaggal; sötétkék, mintás, csillaggal;
világoskék, csillaggal; világoskék, mintás, csillaggal
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Református énekeskönyv

B/6; 1020 oldal; keménytáblás; 3300 Ft
Új énekeskönyvünk megújult tartalommal és megújult beosztással kívánja segíteni
istentiszteleteinken az éneklés liturgikus funkcióját, az adott istentisztelet rendjének és
az egyházi év ünnepi időszakainak megélését. Ezért rendeztük egyházi énekeinket
három nagy fejezetbe. Az első fejezetbe kerültek a Zsoltárok mint az Isten igéjéhez
legközelebb álló énekes imádságok. A Dicséretek alkotják énekeskönyvünk második
nagy fejezetét, egyben gerincét, mely az istentisztelethez kötődő énekekkel kezdődik.
A Hitünk alapjai címet kapott következő egység a két sákramentumhoz kapcsolódó
énekek mellett egyéb alapvető hitigazságokhoz és szentírási helyekhez kapcsolódó
énekek gyűjtőfejezete. Az énekeskönyv legnagyobb fejezete Az egyházi év énekeit tartalmazza. Ez a csoportosítás hangsúlyt helyez a nagyobb ünnepek mellett az azokat
körülölelő ünnepi időszakokra is. A Dicséretek zárófejezete a Napi énekek, amely
reggeli és esti énekeken túl néhány asztali áldást is tartalmaz. Új énekeskönyvünk
harmadik fejezetében az egyéni hangú lelki énekek kaptak helyet. Míg a zsoltárok és
dicséretek elsősorban az istentiszteletre valók, a Bibliaköri énekek című harmadik
fejezet a különböző közösségi csoportok alkalmain használatos énekek gyűjteménye
tematikus elrendezésben, öt alcsoportban: Könyörgés – Bizalom Istenben – Hitvallás,
hála – Keresztyén élet – Áldás.
Elhagytunk nem használt énekeket, megtartottunk minden ismert, használatban
lévő éneket, szükség esetén igazítva azok kottaképén, szövegezésén. A kevéssé ismert,
ám értékes tételeknél szöveg- és dallamigazítással próbáltuk növelni azok használatának jövőbeni esélyeit, végül pedig kiegészítettük az énekeskönyvet már ismert és igényelt, valamint az eddigi énekanyagot témában, illetve stílusban gazdagító új énekekkel. Mintegy félszáz ének elhagyásával, több mint kétszáz új ének felvételével gazdagodik most a magyar református énekrepertoár.
Az énekeskönyvet kibővített istentiszteleti rész, illetve részletes függelék egészíti ki.
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Menekülők: történelmi dráma
Győri L. János – Győri Katalin
Menekülők
Történelmi dráma két felvonásban
Fr/5; 140 oldal; keménytáblás; 2600 Ft
A történelmi dráma 1660-ban, Debrecenben játszódó események három napját
eleveníti fel, miután a török seregek elfoglalják Váradot, és a menekülők egy része,
köztük a református iskola közel száz diákja és tanára itt keres menedéket.
A színdarab nemcsak a Kollégium történetében meghatározó eseményeket
jeleníti meg a mai olvasó számára is befogadható formában, hanem érzékletesen ragadja meg a közösségi
és egyéni sors, a nélkülözés és kilátástalanság, illetve
a keresztyén hit, reménység és felelősség feszültségeit
és összefüggéseit is.
„A kortárs színház nem a nézőt viszi a múltba, és nem a
múltat emeli át a néző jelenébe, hanem a nézők közösségének
saját valóságát szeretné átélhető jelenné tenni, azaz létezésünk igazolására javasol rejtélyes bizonyítékokat... A
Menekülők az emelkedettnek ható régi nyelvezete ellenére a
közvetlenségével lep meg.” (Visky András)
„A színdarab azokat az erkölcsi dilemmákat veti fel, hogyan
is cselekszünk nehézségek, ránk nehezedő terhek, háborúk,
kataklizmák idején. Amikor a normális cselekvésnek nincs normája, a törvény és törvénytelenség közt keskeny a határ, a rend rendetlenségben nyilvánul meg. Az erre adott válasz
hitünk és életünk állapotát is tükrözi.” (Bölcsföldi András)
Győri L. János (1958) a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának tanára,
irodalom- és művelődéstörténész.
Győri Katalin (1982) a Baár-Madas Református Gimnázium tanára, író, műfordító.
A szerzők korábbi, kiadónknál kapható könyvei:
Győri L. János: A magyar reformáció irodalmi hagyományai
Győri L. János: Református identitás és magyar irodalom
Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok
Győri Katalin: Felhők szigete
Győri Katalin: Bojti színező. Történet egy nagyszívű kiskutyáról
Győri Katalin: Az első karácsony (2013)
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Alec Ryrie (szerk.)
A kereszténység történeti atlasza
Fordította: Szabadi István
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A kereszténység történeti atlasza

A/4; 224 oldal; keménytáblás; 8000 Ft
A napjainkban több mint kétmilliárd
hívőt számláló kereszténység csaknem az
egész világon otthon van. Hatása
Európában és az amerikai kontinensen
különösen is alapvető. Több mint száz
színes térkép és illusztráció segítségével
atlaszunk ennek a vallásnak a történetét
követi végig, bemutatva a kereszténység
dinamikus és alkalmazkodásra képes
valóságát a kezdetektől rendkívül sokszínű történelmi, kulturális, vallási, illetve
egyre táguló földrajzi keretek között. Az
ókortól napjainkig ívelő történetet a térképek és ábrák, grafikonok mellett rövid összefoglalók segítik megérteni. A
kereszténység nemcsak a világ csodálatos műemlékei, irodalmi, zenei, képzőművészeti és építészeti alkotásai számára jelentett és jelent mindig megújuló inspirációt, hanem a világ politikai, történeti folyamataiban is fontos szerepet játszott.
Korunk kihívásai ellenére (ateizmus, szekularizmus, belső feszültségek és
konfliktusok) a kereszténység ma is megkerülhetetlenül jelen van életével és üzenetével. A máig tartó történelemnek ehhez a gazdag tárházához ad kulcsot a
kezünkbe ez a történeti atlasz.
„Keresztény történelmi atlaszt írni – első hallásra – különös vállalkozás. Vallás és földrajz
között nem feltétlenül egyértelmű a kapcsolat… Mégis, a kereszténység velejéig földrajzi
jellegű vallás, a térképek pedig különösen hatékonyan beszélik
el a történetét.
A héber Biblia narratívája sziklaszilárdan gyökerezik a fizikai térben. A keresztények szemében Jeruzsálem teológiai alapelv, az eljövendő mennyei város, de egyszersmind valós hely is,
tele relikviákkal, konfliktusokkal, és olyan emberekkel, akik a
városra egyszerűen otthonként tekintenek.”
Alec Ryrie történész, a Brit Akadémia tagja, az angliai
Durhami Egyetem és a londoni Gresham College tanára.
Elsődleges kutatási területe a reformáció és a protestantizmus története, számos könyv és publikáció szerzője.
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Igehirdetésről és spiritualitásról
Fekete Károly, Literáty Zoltán, Steinbach József
(szerk.)
Igehirdetők kézikönyve
B/5; 600 oldal; keménytáblás; 4900 Ft
Ez a kötet az igehirdetés tudománya, a homiletika
legfontosabb területeit veszi sorra, felhasználva
elhívott szakértőink idevonatkozó tudását, kiemelve
az újabb aktuális kérdéseket. Az igehirdetők kézikönyve ugyanakkor olvasóbarát, tehát minden hívő,
szolgáló, bizonyságtevő, Bibliát tanulmányozó testvérünk haszonnal forgathatja. A kötet a prédikáció,
az írásmagyarázat, az ünnepkörök, a különböző
igehirdetési alkalmak mellett az újabb homiletikai
útkeresések bemutatását is tartalmazza.
Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Lányi Gábor (szerk.)
Lelki éhség
Protestáns spiritualitás a 21. században
B/5; 348 oldal; kartonált; 2800 Ft
„Tagadhatatlan jelenség a korunkat átható spirituális nyitottság és érdeklődés,
az egyházi kultúrán kívül és belül egyaránt.
Az egyházban ugyanakkor óvatosság, visszafogottság, sőt talán félelem is kapcsolódik hozzá. A spiritualitás személyes, belső út, szubjektív, egyénre szabott.
Egyesekben aggodalomra ad okot, hogy a spirituális ember esetleg elveszti a közösséggel, így az egyházzal való kapcsolódást. Másrészt a korunkat
átható, mindent egybemosó spiritualitás piacán
nehéz megtalálni, hogy mi az, ami a sajátunk, mitől
lesz valami a Krisztusban önmagát nekünk ajándékozó Istenbe vetett hit mély megélése.” (Részlet az
Előszóból)
A kötetben olvasható tanulmányok szerzői: Barta
Zsolt, John Brouwer, Bernhardt Dóra, Fazakas
Sándor, Fabiny Tibor, Fodorné Ablonczy Margit,
Hanula Gergely, Kovács Endre, Lányi Gábor, Mucsi
Zsófia, Németh Dávid, Siba Balázs, Szabóné László
Lilla, Szászné Lázár Eszter Csenge, Thoma László,
Tóth Sára, Varga Gyöngyi és Votin Dóra.
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Balogh Klára – Hézser Gábor – Krasznay Mónika
Beszélgetések a családról
Gondolatok, tapasztalatok, kérdések családterápiáról
és -lelkigondozásról
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Családról és szorongásról

B/5; 308 oldal; kartonált, füles; 3500 Ft
Ezúttal nem tanulmányokat, hanem beszélgetéseket
olvashatnak azok a családokkal foglalkozó szakemberek – lelkészek, pedagógusok, családterapeuták, lelkigondozók –, akik kézbe veszik ezt a könyvet. Hézser
Gábor és Balogh Klára 2001 óta öt olyan családterápiás képzést vezettek együtt, amelyeken folyamatosan
keresték a kapcsolatot a keresztyén családpasztoráció
gyakorlatához is. Az itt szerzett tapasztalataikat osztják meg Krasznay Mónikával beszélgetve, megszólaltatva az általuk képviselt különböző tudományterületek egymást kiegészítő ismereteit, szempontjait. A teológia, az orvostudomány és a családterápia egyaránt „szóhoz jut” egy-egy, a családokat érintő téma kapcsán. Számos nagy témakört érintenek a szerzők, többek között a hatalom, a szexualitás, a betegség, a meddőség és az
örökbefogadás kérdését is.
Csoma Judit Margit
Megszelídített szorongás
A szorongás jelenségének teológiai és pasztorálpszichológiai szemlélete
a 20. században
B/5; 188 oldal; kartonált; 3000 Ft
Haszonnal forgathatják ezt a könyvet lelkipásztorok,
pasztorálpszichológusok és lelkigondozók, akik munkájuk során segítenek másoknak, hogy az élet élhető
legyen a szorongással is, és önismereti folyamatuk
során megtanulják kezelni a saját szorongásaikat.
A szerző szembenéz a szorongás jelenségével, összegyűjti és rendszerbe illeszti a teológiai, filozófiai,
pszichológiai és pasztorálpszichológiai leírásokat és
felismeréseket, s ezekből a gyakorlatban is alkalmazható következtetéseket von le.
A könyv Csoma Judit Margit, a berekfürdői Megbékélés Háza lelkészének doktori disszertációja, amelyet
2012-ben a Debreceni Református Hittudományi
Egyetemen védett meg.
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Imádságról és Nőszövetségről
Miskolczi Enikő (szerk.)
Imaséták
Példatár
A/4; 120 oldal; kartonált; 1500 Ft
Különleges és egyre népszerűbb formája a vezetett imádságoknak az imaséta. Ezek gyülekezeti
táborokban, csendesnapokon, egyházi rendezvényeken az Istennel való beszélgetésre kínálnak
alkalmat. A résztvevők az állomásokon igék, idézetek, egyszerű, de mély gyakorlatok segítségével
merülhetnek el az imádságban. Ez a válogatás 23
imaséta leírását és a megvalósításukhoz szükséges instrukciókat tartalmazza. Vannak egyedül
járható, és csoportok számára készített imaösvények, az egyik házaspároknak, a másik családoknak szól, de lelkészek és munkatársi közösségek lelki épülésére valót is találunk
közöttük.
A könnyebb felhasználhatóság érdekében az imaséták állomásainak szövege
letölthető a Kálvin Kiadó honlapjáról.
Bagdán Zsuzsanna
Az asszonyokat nem lehetett megszüntetni
Életutak és emlékképek a Magyarországi Református
Nőszövetségből
A/5; 248 oldal; keménytáblás; 2200 Ft
A kötet negyvenhét nő életútját foglalja össze, akik a
maguk helyén, lehetőségeivel, stílusával építették – és
sokan közülük ma is építik – Isten országát a református
egyház egyik országos belmissziói szervezete, a Magyarországi Református Nőszövetség kötelékében.
Kiadványunkban a szervezet első elnökéről, Zsindelyné Tüdős Kláráról elnevezett díjjal 2010 és 2019 között
kitüntetett asszonyokat mutatjuk be, akik munkájukkal jelentősen segítették a
szövetség céljainak elérését a keresztyén hit- és életvitel, az egyházi munka, a diakónia, a missziói munka és az evangéliumi szellemű közösség építése terén.
A díjátadókon elhangzott laudációkból elénk tárul a Magyarországi Református
Nőszövetség másképpen meg nem ragadható karaktere is, amelyben egyformán
fontos a lelkiség, a megküzdés, az összefogás, a szeretetszolgálat, az imádság, egymás terhének hordozása és Krisztus irántunk való szeretete.
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Alison Mitchell – Catalina Echeverri
A karácsonyi ígéret
Réges-régen – annyira régen, hogy elképzelni is nehéz – Isten megígérte, hogy eljön
egy új király. Ő más lesz. ÚJ KIRÁLY lesz, SZABADÍTÓ KIRÁLY, ÖRÖKKÉVALÓ
KIRÁLY! Csatlakozz Máriához és Józsefhez, a pásztorokhoz, a bölcsekhez és sokSOK angyalhoz, hogy te is megtudd, hogyan teljesítette Isten a karácsonyi ígéretét!
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Gyerekeknek: igaz történetek

Az egyórai csoda
Igaz történet a Jézus szavába vetett bizalomról
Élt réges-rég egy ember, aki a király szolgálatában állt. A fia nagyon beteg lett.
Halálos beteg… és senki sem tudott segíteni rajta. De aztán hallott Jézusról…
A lecsendesített vihar
Igaz történet arról, kicsoda Jézus valójában
„Jézus felállt a hajóban. A vihar még mindig tombolt. A hullámok minden eddiginél magasabbra csaptak... A hajó süllyedni kezdett! De aztán Jézus valami elképesztőt tett…” Fedezd fel ebből az igaz történetből, kicsoda Jézus valójában!
Dan DeWitt – Catalina Echeverri
A megbocsátó barát
Igaz történet Péter kudarcáról és Jézus megbocsátásáról
Veled is megtörténik, hogy azelőtt szólsz, mielőtt gondolkoznál? Hagytad már
cserben a barátodat? Péterrel ez történt, újra meg újra. Ki akarna egy ilyen ember
barátja lenni? Van valaki, aki igen. Péter számára ez egy nagy tó partján lett igazán
világos…
Lauren Chandler – Catalina Echeverri
Búcsú a búcsúzástól
Igaz történet Jézusról, Lázárról és az üres sírról
Olvasd végig ezt az igaz történetet arról, hogy Jézus meglátogatja a barátait – és
mindent megváltoztat.
Fordította: Koczó Dávid
220×260 mm; 32 oldal; keménytáblás; 2800 Ft (kötetenként)
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Gyerekeknek a teremtésről
Steph Bryant – Lizzie Henderson
Teremtés: a világűr
Teremtés: a Föld
Teremtés: az állatok
Rajzolta: Steph Marshall • Fordította: Faragó Dávid
200×200 mm; 32 oldal; kartonált; 1200 Ft (kötetenként)
A teremtésről szóló sorozat arra szeretné ösztönzi a gyermekeket, hogy a körülöttük
lévő világot felfedezve és megismerve, minél többet tudjanak meg arról a szerető
Istenről, aki mindezt megteremtette. Korunk meghatározó tudományos elméleteit
az eleven elbeszélő stílus és a megkapó illusztrációk hozzák közel a gyermekekhez,
érthetően magyarázva el bolygónk létrejöttét, hogy a legkisebbek is ámulva csodálkozzanak rá Isten kreativitására, szeretetére és hatalmára.
A kötetekhez digitális tartalmak is elérhetők a Református Tananyagtárban.
Teremtés: a világűr
Rengeteg nyoma van annak, hogyan alkotta Isten a világűrt. A tudományt segítségül hívva megláthatjuk Isten teremtő és gondviselő munkáját a világegyetem végtelen csodáiban. Fedezzük fel együtt a csillagok, aszteroidák, üstökösök, holdak és
bolygók keletkezésének elképesztő, még ma is tartó folyamatát.
Teremtés: a Föld
Rengeteg nyoma van annak, hogyan alkotta Isten a világot. Minden az ő bámulatos
csillagaiban kezdődött. Ismerjük meg együtt azokat a tudomány által leírt folyamatokat, amelyek által Isten a mi bolygónkat és az azt betöltő csodálatos életet is
megteremtette, és hogy miként visel gondot minderről még ma is.
Teremtés: az állatok
Rengeteg nyoma van annak, hogyan alkotta Isten az állatokat. Rácsodálkozhatunk,
hogy minden élő teremtmény különleges, belső kóddal rendelkezik, és hogy Isten
örömét leli az élővilág változatosságában. Fedezzük fel és értsük meg együtt azokat
a folyamatokat, amelyek által Isten sokszínű élővilága betöltötte bolygónkat.
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Történetek a Bibliából – Stories from the Bible
Bertóthy Ágnes, Czuder Tamás és Csigó Vivien rajzaival
Szöveg: Szászi Andrea • Angol fordítás: Póka Zsófia
Szerkesztette: Pompor Zoltán
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A Református Tananyagtár újdonságai

Fr/5; 236 oldal; kartonált, füles; 2000 Ft
Bár az első emberpár bűne megrontja Isten és az
ember viszonyát, a Teremtő egy pillanatig sem távolodik el a teremtett világtól, hiszen terve van az
emberrel. Ezért köt szövetséget Nóéval, ad ígéretet
Ábrahámnak, nem engedi el József kezét, az első
karácsonykor pedig elküldi a Szabadítót, aki tanít,
gyógyít, példát mutat, és húsvétkor meghal mindannyiunkért a kereszten… A feltámadás csodája és a
Szentlélek vigasztalása teszi teljessé az örömhírt.
Tíz történetben olvashatunk a szabadító szeretetről
magyar és angol nyelven, a Biblia világa pedig három
fiatal illusztrátor csodálatos képein elevenedik meg.
Családi, gyülekezeti, iskolai használatra, nyelvgyakorláshoz egyaránt ajánljuk a
könyvet: közös olvasásra 5, önálló olvasásra 9 éves kortól.
A Nap háza
Kortárs versek és mesék
Szerkesztette: Miklya Zsolt
Bertóthy Ágnes, Czuder Tamás, Fazekas Edina
és Vincze Dóra rajzaival
Fr/5; 156 oldal; kartonált, füles; 1600 Ft
A könyvet lapozgatva versekkel, mesékkel, képekkel
találkozhatnak a gyerekek.
„Visszük a telet messze-messze, a világ végi házba”
– mondta az öt lehunyt szemű madár. A Nap épp
akkor húzta el felhőfüggönyét, hogy háza ablakán
kikönyököljön, és tündökölve nézzen a világra.
„Elengedtem a telet” – gondolta. S hozzátette: „Jó a hír, jó a hír, Isten hozott,
gólyahír!”
A kötetben Békés Márta, Csukás István, Géczi János, Kiss Judit Ágnes, Kiss
Lehel, Kollár Árpád, Marék Veronika, Mészöly Ágnes, Miklya Zsolt, Mosonyi Aliz,
Sarkady Sándor, Tóth Bálint és Zelk Zoltán versei, valamint Bertóti Johanna, Lázár
Ervin és Miklya Luzsányi Mónika meséi olvashatók.
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A Református Tananyagtár újdonságai
Az idő kereke
Magyarország képes krónikája
Szöveg: Gál Zsolt, Kojanitz László, Pompor Zoltán
Illusztrációk és tördelés: Digitális Legendárium Kft.
A/4; 64 oldal; keménytáblás; 1800 Ft
A kiadvány 10 színes, látványos tablóképben mutatja be
Magyarország történetét a honfoglalástól a 20. század
végéig. Az egyes tablókat magyarázó oldalpár követi,
amelyen információkat, érdekességeket találunk.
Az idő kereke átfogó képet ad egy-egy történelmi korszakról, az egyes korokat a rájuk jellemző művészeti stílusban jelenítve meg. A kötet képei és a leírásokhoz kapcsolódó kérdések, feladatok segítik a diákokat a történelmi, irodalmi és művelődéstörténeti összefüggések meglátásában. Felső tagozatosoknak, középiskolásoknak ajánljuk.
Miklya Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt (szerk.)
Gólyahír
Irodalmi szöveggyűjtemény 3–4. évfolyam
210×210 mm; 224 oldal; kartonált; 2200 Ft
Miklya Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt (szerk.)
Napraforgó
Irodalmi szöveggyűjtemény 3–4. évfolyam
210×210 mm; 224 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 harmadik és negyedik (tavaszi és nyári) kötete is elérhető már
kínálatunkban (a Kezd őszülni a nyár… és az Angyalmese
című őszi, illetve téli szöveggyűjteményt követően).
Sásdi Laura és Séllei Nóra Valéria illusztrációival
Kálvin Kiadó – Reftantár
A Református Tananyagfejlesztő Csoport által fejlesztett kiadványok, digitális változataik, valamint a hozzájuk készült pedagógiai felhasználási javaslatok elérhetők
a reftantar.hu-n.
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Kovács Zsuzsanna – Sándor Csilla Mária – Pompor Zoltán
Munkafüzet Lackfi János Jóság néni csokija című könyvéhez 2. osztály
B/5; 68 oldal; kartonált; 1100 Ft
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A Református Tananyagtár újdonságai

Lackfi János Jóság néni csokija című könyvének feldolgozását segíti ez a munkafüzet
játékok, feladatok segítségével.

Peresztegi-Nagy Lídia – Varga-Amár Lászlóné
Fogalmazás munkafüzet C. S. Lewis Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény
című könyvéhez 3–4. osztály
A/4; 160 oldal; kartonált; 1500 Ft
C. S Lewis nem mindennapi történetének megismerése során lépésről lépésre
elmélyítjük a fogalmazásórákon tanultakat. A munkafüzet feladatait megoldva
jártasságot szerezhetsz a szövegalkotásban. Idővel pedig egészen biztosan ráérzel
az olvasás és az írás gyönyörűségére.
Tomcsányiné Lucz Szilvia, Velkey György László
Munkafüzet Kármán Tibor Egy focista naplójából című könyvéhez 5–6. osztály
Szerk.: Farkas Judit, Velkey György László
B/5; 64 oldal; kartonált; 1000 Ft
Kármán Tibor Egy focista naplójából című könyvében a tizenéves focista fiú lelki
fejlődését követhetjük nyomon, és közelebb kerülését Istenhez. A munkafüzet szövegértési, szövegalkotási és kreatív feladatai segítik az összefüggések megértését, az
olvasás élménnyé válását.
Tomcsányiné Lucz Szilvia – Velkey György László
Munkafüzet Tóth-Máthé Miklós Pecúrok című könyvéhez 5–6. osztály
B/5; 96 oldal; kartonált; 1200 Ft
Tóth-Máthé Miklós saját élményei alapján írt ifjúsági regénye a sárospataki kisdiákok második világháborút követő kalandos mindennapjaiba enged bepillantást. A
könyv megismerését, feldolgozását segíti ez a munkafüzet.
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Magyar Bibliatársulat hírei
Programsorozat
a Váradi Biblia évfordulóján
Idén 360. évfordulóját ünnepli az
1661-ben megjelent Váradi Biblia,
amely fontos helyet foglal el a régi
magyar bibliafordítások között.
Ez alkalomból a Magyar Bibliatársulat Alapítvány kuratóriuma a
közelmúltban Nagyváradra látogatott, hogy az évfordulót a vendéglátó Királyhágómelléki Református
Egyházkerülettel és a Romániai Felekezetközi Bibliatársulattal közösen ünnepelje.
Az érdeklődők változatos programokon vehettek részt, kezdve a vár 1660. évi
ostromát és a Váradi Biblia keletkezésének kalandos történetét előző este bemutató,
néptáncos misztériumjátékkal. Másnap a Bibliatársulat kihelyezett kuratóriumi
ülést tartott a nagyváradi vár épületében, ezt követően sor került az 1908-as KároliBiblia mai helyesírás szerint revideált kiadásának bemutatására, amely már megtekinthető a megújult abibliamindenkie.hu bibliaolvasó oldalon. Ezután közös
online konferenciát tartott a két Bibliatársulat, ahol megosztották egymással bibliafordítási és -terjesztési tapasztalataikat, valamint megemlékeztek a Váradi Biblia
keletkezésének körülményeiről, és az I. Rákóczi György fejedelem által támogatott
első román nyelvű Újszövetség időben ehhez közeli kiadásáról. A nap zárásaként a
résztvevők meghallgatták az evangélikus templomban tartott, helyi kórusokból
alakított énekkar hangversenyét.
Pecsuk Ottó – Kiss B. Zsuzsanna (szerk.)
Ahol a kincsed van
Szólások és közmondások a Bibliából
Fr/5; 100 oldal; kartonált; 700 Ft
A Biblia ismerete nélkül nehéz tájékozódni az irodalom, a történelem és a művészetek világában. De ez az
ősi könyv áthatja mai beszélt nyelvünket is. Kötetünkben
a Bibliából eredő leggyakoribb szólások és közmondások mai jelentését, használatát mutatjuk be. Elsősorban
az általános iskolás korosztály tagjainak szeretnénk a
mindennapi életben még használatos, de a forrásuktól
már elszakadt kifejezések segítségével is rámutatni a
Biblia és az abból eredő nyelvi kincseink fontosságára.
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Közelgő könyvvásárok a Kálvin Kiadó részvételével:
20. Győri Könyvszalon
2021. november 19–21.
Győri Nemzeti Színház

Adventi Könyvvásár
2021. december 1.
Győr, Széchenyi Egyetem aulája

Kálvin Téka

Hírek, események

Keresztyén Karácsonyi Könyvvásár
2021. december 3–4.
Lónyay Utcai Református Gimnázium

Kö n yvbe m u t at ó i n k:
November 17. 17 óra • Debreceni Hittudományi Egyetem
Győri L. János – Győri Katalin: Menekülők Történelmi dráma két felvonásban
című könyvének bemutatója.
November 25. 14 óra • Debreceni Hittudományi Egyetem, Kis díszterem
A mai magyar helyesírás szerint revideált 1908-as Károli-Biblia (Károli21)
és Csoma Judit Margit: Megszelídített szorongás A szorongás jelenségének teológiai
és pasztorálpszichológiai szemlélete a 20. században című könyvének bemutatója
a Magyar Tudomány Napján.
November 25. 16 óra • Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi kar
Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Lányi Gábor (szerk.): Lelki éhség
Protestáns spiritualitás a 21. században című könyvének bemutatója
a „Lelki éhség 3.0” konferencián

Vi sszat e k i n t ő
• Október 9-én mutattuk be Bagdán Zsuzsanna: Az asszonyokat nem lehetett
megszüntetni Életutak és emlékképek a Magyarországi Református Nőszövetségből
című könyvünket Budapesten a Pozsonyi úti református templomban, a
Nőszövetségi konferencián.
• Október 21-én az online térben tartottuk Miskolczi Enikő (szerk.): Imaséták
Példatár című kiadványunk bemutatóját, amely az elmélyülés különleges útjait ajánlja a közösségvezetők figyelmébe.
• November 2-án A mai magyar helyesírás szerint revideált 1908-as KároliBiblia (Károli21) új kiadásának bemutatóját tartottuk a Károli Gáspár
Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán.
• November 3-án Beszélgetések a családról Gondolatok, tapasztalatok, kérdések
családterápiáról és -lelkigondozásról című kötet bemutatójára került sor a
Kálvin Kiadó Bocskai úti székházában.
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Évkönyveink
Képes Kálvin Kalendárium a 2022. évre
A Magyarországi Református Egyház Évkönyve
A/5; 248 oldal; kartonált, 500 Ft
A politikusokat, az egyházat, a gyülekezeteket, a lelkészeket is váratlanul érte a világjárvány. A 2022. évi
Képes Kálvin Kalendárium középpontjában a közösség áll, az evangélium fényében: „...nektek is közösségetek
legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával
és az ő Fiával, Jézus Krisztussal” (1Jn 1,3). Mind az ige,
mind a Kalendáriumban olvasható, a témát több
szempontból körbejáró írások, mind pedig a képekkel illusztrált beszámolók azt erősíthetik az olvasóban, milyen nélkülözhetetlen erőforrást, reménységet,
irányt és feladatot jelentett és jelent számunkra, keresztyének számára akár az ilyen
válsághelyzetekben is az élő Isten közössége és az általa teremtett testvéri közösség.
A gyülekezeteiben élő egyház életét kiegészítik a határon innen és túli református
egyházkerületek, illetve fontos küldetést végző szervezetek beszámolóin túl az éven
végigkísérő igék és imádságok gyűjteménye.
Bibliaolvasó kalauz a 2022. évre
Fr/5; 128 oldal; kartonált; 300 Ft
Reformátusok falinaptára 2022
540×450 mm; 100 Ft
Így szól az Úr!
A Bibliaolvasó kalauz vezérfonala a 2022. évre
A/6; 16 oldal; irkafűzött; 70 Ft

Várjuk vásárlóinkat könyvesboltjainkban Budapesten:
KÖZPONTI RAKTÁR ÉS P ROTESTÁNS KÖNYVESBOLT

R EFORMÁTUS (Z SINATI) KÖNYVESBOLT

1113 Budapest, Bocskai út 35.
Nyitva tartás: H–P: 9–15.30 óráig
Telefon: 06-1-386-8267/105 m
06-30-276-7343

1146 Budapest, Abonyi utca 21.
Nyitva tartás:
H–Cs: 9–16.00, P: 9–14 óráig
Telefon: 06-1-220-6626

Webáruházunkban 15% kedvezményt, bankkártyás fizetési lehetőséget
és magánszemélyeknek 10 000 Ft felett ingyenes kiszállítást biztosítunk belföldön.
www.kalvinkiado.hu
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Fekete Ágnes
4 hét
Adventi gondolatok
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Karácsonyi könyvajánlatunk

Ak/40; 88 oldal; kartonált; 800 Ft
Karácsonyra lehet lélekben, hitben is készülni. Fekete Ágnes
írásai arra indítanak, hogy a szeretet, a várakozás, az idő mélységeiről elgondolkodjunk, és Isten jelenlétének fényében lássuk
az ünnepet.
Bölcsföldi András (szerk.)
Karácsony ideje
Magyar írók novellái adventtől vízkeresztig
Fr/5; 188 oldal; keménytáblás; 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.
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. (Kálvin–Luther–Polis)
Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF 2014)
B/5; 1908 oldal; keménytáblás; 9900 Ft
B/5; 1908 oldal; fekete bőrkötés, arany élmetszés;
18000 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.
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Karácsonyi könyvajánlatunk
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. Győri Katalin
elbeszélését Gellén Sára rajzai illusztrálják.
Bethan James –
Honor Ayres
101 karácsonyi fejtörő
Színes matricákkal
Fordította: Győri Katalin
210×280 mm; kartonált, 8 oldal + matricák; 1400 Ft
Olvass velünk a legelső karácsony igaz történetéről, és
ragassz, keress, párosíts, színezz ebben a 101 fejtörőt
tartalmazó foglalkoztató füzetben, miközben visszaszámolod a napokat az ünnepig!
Alison Mitchell – Catalina Echeverri
A karácsonyi ígéret
Fordította: Koczó Dávid
220×260 mm; 32 oldal; keménytáblás; 2800 Ft
Csatlakozz Máriához és Józsefhez, a pásztorokhoz, a
bölcsekhez és sok-SOK angyalhoz, hogy te is megtudd, hogyan teljesítette Isten a karácsonyi ígéretét!
Christina Goodings –
Maria Royse
Kicsoda Jézus?
Fordította: Győri Katalin
220×265 mm; 64 oldal; keménytáblás; 2600 Ft
Fedezd fel te is azt a kort, amelyben Jézus élt! Ismerd
meg, milyen volt a családok élete, mit tanultak az iskolában a gyerekek, hogyan értették az emberek Jézus
tanítását, és miért változott meg azoknak az élete,
akik elkezdték követni őt.
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Elena Pasquali – Priscilla Lamont
Kicsik képes Bibliája
Fordította: Mucsi Zsófia
175×215 mm; 192 oldal; keménytáblás; 3500 Ft
Kisebbeknek szóló képes Biblia, a gyerekek fantáziáját
megragadó illusztrációkkal és könnyen érthető szöveggel.
Marijke ten Cate
Nagy családi
gyermekbiblia
Fordította: Szabó T. Anna
225×250 mm; 288 oldal; keménytáblás; 5700 Ft
A könyv az egész család számára kínál bibliaolvasós,
beszélgetős, képekben gyönyörködős programot. A legkisebb gyermekek is megismerkedhetnek a Biblia örök
történeteivel.
Bibliai történetek gyerekeknek
202×226 mm; 228 oldal; keménytáblás; 3400 Ft
A kötetben több mint száz ószövetségi és újszövetségi
történetet találunk a gyerekek nyelvén elbeszélve,
Keresztes Dóra által gazdagon illusztrálva. Olvasókönyvként is szolgálhat az iskoláskorú gyermekeknek,
segítséget nyújtva a családi áhítatokhoz és a hitoktatáshoz is.
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; 384 oldal; keménytáblás; 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.

A borítón Catalina Echeverri egyik illusztrációja látható A karácsonyi ígéret című könyvünkből.
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