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lásd a 3. oldalon

Kálvin Téka

Köszöntés a az Olvasónak!
(Heródes) Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte
tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: „A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem
származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.” (Mt 2,7)

Amikor új lelkész érkezett a gyülekezetbe, csak néhány megmaradt gyülekezeti tag hallgatta az első igehirdetését. Az annyira megragadta őket, ahogy
a keresztyén életről beszélt, hogy elhívták rokonaikat a következő vasárnapra. Ekkor a lelkész elmondta ugyanezt az igehirdetést. Újra sokakat megragadott, így a barátaikat is elhívták, a harmadik vasárnap már szép számmal
megjelentek a templomban. A lelkész ismét ugyanazt az igehirdetést mondta
el. A gondnok ezután vette a bátorságot, és bement a lelkészhez: Tiszteletes
úr, nagyon sokakat megfogott a prédikációja, sokan örülnek, hogy itt szolgál
közöttünk. De ugye jövő vasárnap már nem ugyanezt az igehirdetést fogja elmondani? A lelkész visszakérdezett: Miért, már csinálják?
Karácsony a szeretet ünnepe, amikor nem a sok ajándékkal, a bevásárlással, a főzéssel kellene foglalkoznunk, hanem ezek helyett vagy legalább mellett
(dolgozó családanyaként egyre megengedőbb vagyok) sok időt, teret hagyni
annak, hogy átéljük, mi a várakozás adventben, és mit ad nekünk Isten Jézus
születésével. Olyan dolgok ezek, amelyek nem könnyen fogyaszthatók. Nem
következnek a dolgos hétköznapokból, ezért el kell távolodnunk mindattól,
ami lefoglal a megszokott napokon.
Ezt tudjuk, nem? Hallottuk, halljuk sokszor. De csináljuk?
Amikor a bibliai történet napkeleti bölcsei megkérdezték, hol kell megszületnie a Messiásnak, nem maradtak válasz nélkül. Heródes is tudta, kikhez kell
fordulnia, és a válasz megérkezett: az isteni gyermek cseppet sem jelentéktelen
születésének helye az ez okból cseppet sem jelentéktelen Betlehem lesz. Elindulni viszont csak a bölcsek indultak el. Sem azok, akik már rég tudták, sem
mások, akik akkor tudták meg, nem léptek rá erre az útra. Milyen lesz idén a
mi karácsonyunk?
Reméljük, könyveinkkel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a karácsony
valódi jelentősége, Isten hozzánk lehajló szeretete megjelenjen olvasóink előtt.
Áldott ünneplést kívánok minden Olvasónknak a Kiadó munkatársai
nevében:
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Mucsi Zsófia

Győri Katalin–Gellén Sára
Az első karácsony
203×225 mm • 48 oldal • keménytáblás • 1800 Ft

Jézus Krisztus Isten legnagyobb ajándéka, az ő
születéséről szól a karácsony ünnepe. Angyalok
hozták hírét, pásztorok imádták, hatalmasok és
királyok félték, csillag vezette bölcsek ajándékokkal hódoltak előtte. Ez a könyv úgy vezet végig Jézus
születésének eseményein, hogy hű marad a bibliai
történethez, és közel hozza azt a mai gyermekek
világához. A bibliai karácsonyi történet részleteiben is gazdag üzenetet hordoz. Jézus születése
által Isten egészen megváltoztatta először Mária
és József, majd a pásztorok és az idegen országból származó bölcsek és rajtuk keresztül minden
ember életét. Szeretnénk, ha az óvodás és általános iskolás gyerekek könyvünk segítségével elmerülhetnének ennek az izgalmas történetnek a részleteiben is. Győri Katalin
elbeszélését Gellén Sára rajzai illusztrálják.

Kálvin Téka

Karácsonyi újdonságunk

A könyv bemutatója
Szeretettel várunk mindenkit
2013. november 28-án 17 órakor
a Bibliás Könyvesboltba (IX. Budapest, Ráday u. 28.).
A könyvet bemutatja és a beszélgetést vezeti:
Pompor Zoltán gyermekirodalom-kutató.
A gyerekeket zenével, felolvasással és adventi kézműves
foglalkozással várjuk.
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Szerzői pályázatunk díjnyertes művei
Szabó György
Kincsek és kacatok
Egy keresztyén apuka feljegyzései
168×188 mm • 96 oldal • kartonált • 1300 Ft

Egy kisgyermekes apuka hétköznapjai bőven kínálnak
szokatlan, izgalmas és humoros eseményeket. Könyvünk
szerzője azonban nem csak ezeket osztja meg eleven, játékos, szórakoztató stílusban. Továbbgondolja a mindennapok élményeit, és engedi, hogy a mennyei Atya formálja,
vezesse, elgondolkodtassa és néha felrázza a családi élet tapasztalatain keresztül. Szabó György feljegyzései nem idealizálják a „keresztyén apukaság” nemes hivatását, hanem arra hívják az olvasót, hogy ne ítéljen elsőre. Mert a
hétköznapok látszólagos nyűgjei között is meg lehet találni az örömöt, a szeretetet,
a reményt és az értelmes feladatot. Életünk kicsi és nagy dolgai lehetnek kincsek és
kacatok, és hogy melyik micsoda, az dönti el, hogyan nézünk rájuk. Ebből a könyvből
világosan kiderül, hogy a keresztyén hit szó szerint „életre való”.

Tóth-Máthé Miklós
Kossuth papja
Regény Könyves Tóth Mihályról
124×183 mm • 176 oldal • keménytáblás • 1700 Ft

Az 1848–49-es szabadságharcban lelkészként és íróként tevékenyen részt vevő, majd ezért a megtorlás idején halálra ítélt
Könyves Tóth Mihály alakját Debrecen főterén megörökíti a Kossuth mellett állók szoborcsoportja, és természetes, hogy egyháza is őrzi emlékezetét. Mégis érdemes és szükséges őt a mai
olvasónak bemutatni, és Tóth-Máthé Miklós – folytatva a Károli
Gáspártól Szenci Molnár Alberten és Méliusz Juhász Péteren
Ráday Pálig futó sorozatát – ezt teszi meg ebben a kötetben. A Könyves Tóth Mihály
elleni vádat a szabadságharc megtorló „bírósága” előtt beszédei és írásai jelentették.
Ahogy Zichy gróf mondja a regényben: „Főleg lázító beszédei, írásai, melyekkel több
kárt okozott őfelségének (...) még egy hadseregnél is.”
A harmadik díjnyertes műben, Bakó Hedvig Sarolta hazamegy című novellájában
Sarolta, az „öregasszony” sürgeti a nagy család eltávozását. Végül egyedül marad legkisebb lányunokájával, felkészül a saját halálára, de a készülődés rítusába bevonja a kis
Gizellát is. A meghalást kegyelmi állapotként, az Istennel bekövetkező találkozásként
megélő Sarolta évszázados családi hagyományt ad át, és az életre felkészítő üzenetet
hagy hátra: „A Bibliát forgassátok... Az énekeskönyvet viszem.” A novella megjelent a
2014. évi Képes Kálvin Kalendáriumban.
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Szarka Miklós
Lelkipásztor házaspárok kapcsolati konfliktusainak
kezelése
Pasztorál-pszichoterápia a gyakorlatban
A/5 • 252 oldal • kartonált • 2500 Ft

„...sokszor a lelkészházaspár krízise az a válsághelyzet, amelyen
a legkevésbé lehet segíteni. A legtöbben értékorientált emberek,
ezért a házasság »szent« voltának értelmezése távol tartja őket
elsősorban attól a gondolattól, hogy az ő házasságukkal valami baj
lehet, másodsorban pedig attól a gondolattól, hogy konfliktusukat
mások előtt felfedjék.”

Kálvin Téka

Lelkipásztorok házasságának gondozása

„Mindennapi munkám során tapasztalom a krízisbe került, válás közelében vergődő
házaspárok, családok, gyermekek mély sebeit – ezért nem hallgathatok. De ezen belül
tapasztalnom kell a válságban lévő házaspárok napi lelki kínjait is, és tapasztalataimat el
kell mondanom az emberi kapcsolatok és a lelkek kegyetlenségeiről, és a kegyelmes Isten
hozzánk hajló kegyelméről.” (Részlet a könyvből)

Az év könyve
Szarka Miklós
Házasságra felkészítő beszélgetések
Útmutató lelkipásztoroknak és segítőknek
A/5 • 180 oldal • kartonált • 2500 Ft

A könyv szerzője, Szarka Miklós református lelkész, pár- és családterapeuta 1940-ben született Budapesten. A teológia elvégzése és skóciai tanulmányok után 25 éven keresztül gyülekezeti
lelkipásztorként szolgált, ebből másfél évtizedig Bián. 1990–2010
között a Református Házasság- és Családsegítő Szolgálat elindítója, munkatársa és vezetője volt. 1997–1999 között pár- és családterápiás tanulmányokat folytatott Berlinben, 2006–2008 között a Semmelweis Egyetem
Mentálhigiéné Intézetében pasztorálpszichológusi végzettséget szerzett. A Debreceni
Református Hittudományi Egyetemen doktorált 2013-ban. Egyházi és világi konferenciákon, presbiter- és lelkésztovábbképző alkalmakon gyakori meghívott előadó.
A családi és párkapcsolati problémák megelőzéséhez és gyógyításához lelkigondozói
és terápiás munkájával, igehirdetéseivel, előadásaival, cikkeivel és könyveivel széles
körben, gyakorlatban és elméletben is jelentős mértékben hozzájárult. Kiadónknál
2012-ben megjelent könyvét a Doktorok Kollégiuma ajánlására az MRE Zsinata az „Év
könyve” díjjal jutalmazta.
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Alapismeretek önkéntes beteglátogatóknak
Gál Judit (szerk.)
A jó hír felüdíti a testet
Amit a beteglátogatóknak tudni kell
AK/40 • 80 oldal • kartonált • 700 Ft

„A beteglátogatás a segítségnyújtás egyik legkevésbé látványos
formája... Az irgalmasság cselekedeteinek mégis egyik legszebb
lehetősége. Ami nagyon egyszerű, annak sok a csapdája is. Érdemes ezért újra és újra elgondolkodni a motivációkon, a saját
személyiség karbantartásán, a keresztyén hit gondozásán, a látogatás apró és nagyobb részletein, a meghallgatás és a szólás
művészetén, az idős emberek megértésén, a haldoklás irgalmas
kísérésén. Ez a könyv segít ebben. Lassan, átgondoltan olvasva az írásokat, azok szemlélete, gyakorlati tanácsai beépülhetnek a beteglátogatás folyamatába, a beteglátogatók
segítségnyújtásába. Kiderülhet, hogy ebben a kevésbé látványos segítségnyújtásban
olyan mélységű találkozások történhetnek, amelyek egyaránt bátorítják, gazdagítják a
beteget és a beteglátogatót is.” (Részlet Bodó Sára ajánlásából)

Gál Judit (szerk.)
„Uram, akit szeretsz, beteg...”
Lélekerősítő írások betegágyon
fekvőknek
AK/40 • 52 oldal • irkafűzött • 260 Ft

Gál Judit (szerk.)
Fájdalmak iskolája
Lélekerősítő írások betegágyon
fekvőknek
AK/40 • 52 oldal • irkafűzött • 260 Ft

A betegágy fájdalmakkal teli hely, ugyanakkor nagy iskola is. Sok mindenre megtanít.
Aki hosszabb-rövidebb ideig betegeskedik, átélheti, hogy a betegség számos dolgot
megváltoztat benne, családjában, körülményeiben. Különös felfedezni, hogy Isten
kezében áldásokkal szegélyezett útszakasszá válhat. Ebben segíthet ez a két kis kötet,
amely református kórházlelkészek beteglátogatási tapasztalataiból született, akik évek
óta járják a kórtermeket, ülnek csendben betegágyak mellett, keresik az igét, a vigasztaló szót, a megszólaló és megszólító lelki gyógyszert.
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Képes Kálvin Kalendárium a 2014. évre
A Magyarországi Református Egyház évkönyve
A/5 • 240 oldal • keménytáblás • 460 Ft

Egyházunk évkönyvének írásaival ebben az esztendőben a 450
éve elhunyt Kálvin Jánosra emlékezünk, de nemcsak azzal, hogy
életrajzát felelevenítjük, hanem elsősorban azáltal, hogy teológiai, egyházi munkájának központi gondolatait és azok aktualitását keressük. Az egyházkerületek életét bemutató cikkek,
a gazdag gyülekezeti beszámolók és a határokon átívelő összefogások szép példái mellett megemlékezünk a 100 éve született
Farkas Józsefről és a 75 éve elhunyt Kecskeméthy Istvánról. A
missziói szolgálatok közül a cigány- és a börtönmisszióról, illetve
a Református Nevelőszülői Hálózat szolgálatáról olvashatnak.

•
•
•

Kálvin Téka

Évkönyvek és folyóiratok

Bibliaolvasó Kalauz a 2014. évre – Fr/5 • 128 oldal • kartonált • 280 Ft
Így szól az Úr!
A Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala a 2014. évre – A/6 • 16 oldal • irkafűzött • 70 Ft
Reformátusok falinaptára 2014. – 580×450 mm • 95 Ft
Confessio 2013/3
A Magyarországi Református Egyház Figyelője
B/5 • 128 oldal • kartonált • 1300 Ft

A folyóirat témája a 450 éves Heidelbergi Káté. Az évforduló kapcsán Bagdán Zsuzsa és Kiss Sándor készített interjút Fekete Károllyal,
Ferencz Árpáddal és Marton Filitzcel. Olvashatjuk még Héder Barna
és Szűcs Ferenc tanulmányát, illetve Csorba Péter gondolatait az új
kátémagyarázatos kötetről.

Theologiai Szemle 2013/3
A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának folyóirata
A/4 • 72 oldal • kartonált • 1575 Ft

A tartalomból: Czövek Tamás: Biblia és kijelentés; Hubai Péter:
Egy gnosztikus motívum nyomában; Czagány Gábor: Az interkommunió elméletének és gyakorlatának néhány szempontja
protestáns és római katolikus megközelítésből; Az Európai Egyházak Konferenciája 14. nagygyűlésén elhangzott beszédek.
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Hírek, események

Könyvbemutató Tinnyén
Fotó: Bäck Konstantin

Találkozó Szovátán

A kevesen is hűen, sokak előtt bátran
Amikor meghívják a Kálvin Kiadót, nem mérlegelünk, hogy várhatóan sokan
lesznek-e kíváncsiak ránk, vagy alig maroknyian: néhány családból álló missziói,
s idős falusi gyülekezetbe pont úgy örömmel elmegyünk, mint nagy konferenciákra;
teológus hallgatók előtt éppoly fontosnak tartjuk bemutatni, mivel foglalkozik az
MRE könyvkiadója, mint helyi bibliakörökben; hosszú autós utazást is szívesen vállalunk a határon túli testvérekhez – jó előre egyeztetett időpontban –, akárha egy
szomszédos fővárosi gyülekezetbe készülnénk.
Az elmúlt esztendőkben kiadott, zömmel kortárs hazai szerzők könyveit mind többször író-olvasó találkozókon mutatjuk be, hogy olvasóink személyesen ismerkedjenek meg az alkotókkal. Így került sor idén több alkalommal Kármán Tibor: Egy
focista naplójából című ifjúsági könyvének – dekázóversennyel egybekötött – bemutatójára, legutóbb például a Kulcs-rácalmási és a Tinnyei Református Missziói Gyülekezet családi napján. Szarka Miklós családterapeuta és Mucsi Zsófia író-szerkesztő
számos gyülekezetben tartott előadást, vetített képes beszélgetést a házasság és családi kapcsolataink, problémáink témakörében, ki-ki a saját könyvéhez kapcsolódóan
(Hatszemközt, Házasságra felkészítő beszélgetések, Házasságkönyv).
Ezek mellett szeptemberben részt vettünk Lugoson a Királyhágómelléki Református
Presbiteri Szövetség Konferenciáján, valamint október 15–16-án Szovátán az Erdélyi Református Lelkészértekezleten. Mindkét rendezvényen az új fordítású Heidelbergi Kátét és annak Fekete Károly tollából nyáron megjelent, már most nagy sikerű
kommentárját mutattuk be. Október végén újra résztvevői voltunk a Győri Könyvszalonnak, Dunántúl legnagyobb nem egyházi könyves rendezvényének, és tervezzük
a visszatérést a XII. Győri Adventi Könyvvásárra, a helyi Ökumenikus Egyetemi
Lelkészség szervezésében. Adventi naptárunk lassacskán megtelik, de felkészülve
várjuk a gyülekezetek, iskolák, egyházi szervezetek meghívását a jövő esztendőben is.
							Fodor Csaba
							terjesztési vezető
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Hírek, események

A Ráday utcai Bibliás Könyvesbolt adott otthont Élettérkép című új kiadványunk
könyvbemutatójának november 5-én. A könyvet bemutatta és a lelkész szerzőpárossal,
Siba Balázzsal és Siba-Rohn Hildával munkatársunk, Mucsi Zsófia beszélgetett.
Az élettörténeti munka elmélete és gyakorlata alcímet viselő könyv segíti az egyén
kibontakozását, a benne található gyakorlatok az életesemények feldolgozását.

Könyvterjesztési ötletek
2014 elején indítja el az IFUA Nonprofit Partner az iratmissziót és az iratterjesztéseket
támogató honlapját: www.irottmisszio.hu. Ez év végén azonban már hat alkalommal
küldenek ki e-mailben praktikus ötleteket azoknak a könyvterjesztőknek, akikkel kapcsolatba kerülnek. Munkájukkal Kiadónk is együttműködik a Harmat és a Luther
Kiadók mellett. Azoknak a jelentkezését, akik szeretnék megkapni az iratterjesztési
ötleteket tartalmazó körlevelet, és szívesen továbbküldik azokat egyházmegyéjükön
belül, a következő e-mail címen várjuk: fodor.csaba@kalvinkiado.hu.

Közelgő kedvezményes könyvvásári alkalmaink

• Adventi Könyvvásár

Győr, Széchenyi István Egyetem aulája
(9026 Győr, Egyetem tér 1.)
2013. december 4-én, szerdán, 9–17 óráig

• Keresztyén Karácsonyi Könyvvásár

Lónyay Utcai Református Gimnázium
(1092 Budapest, Kinizsi u. 1–7.)
2013. december 6–7. (pénteken 14–20 óráig, szombaton 9–17 óráig)
Sajtónapok református gyülekezetekben:

• Piliscsaba – 2013. november 24.
• Budapest-Rákosfalva – 2013. december 1.
• Császár – 2013. december 15.
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A Magyar Bibliatársulat hírei
A 2013 telén meghirdetendő adománygyűjtő akciónk célja az lesz, hogy támogathassuk a Mari Köztársaságban beszélt mari (cseremisz) nyelven elkészült Újszövetségkiadás 2014 tavaszi megjelentetését. A programot, hasonlóan a többi finnugor nép
között végzett bibliafordítási munkákhoz, a Finn Bibliatársulat hordozza anyagilag
és szakmailag. Ez lesz az első alkalom, hogy ebben a felelősségben (tagegyházaink és
támogatóink segítségével) részt tud venni a Magyar Bibliatársulat is. Támogatásunk
feltehetően az Újszövetség-kiadás teljes költségeinek mintegy 30-40%-át fogja fedezni.
Ez a tervünk párhuzamos az Evangéliumi Aliansz tavalyi Cape Town-i világgyűlésének
egyik javaslatával, amely a fejlettebb és anyagilag erősebb finnugor népek (finnek, észtek, magyarok) felelősségének nevezte az Oroszország területén élő kisebb, sokszor
még ma is törzsi vallásokat követő népeinek misszióját. Kérjük a Magyar Bibliatársulat
támogatóit és a református egyház gyülekezeteit, hogy imádságaikkal is segítsék ennek
a gyűjtésünknek a sikerességét.
Pecsuk Ottó
							
főtitkár

Mit tudunk távoli rokonainkról, a mari népről?
A marik többségükben Oroszországban, a Mari Köztársaságban
élő, finnugor nyelvű nép. Lélekszámuk az 1989-es népszámlálás
idején 670 686 volt, azonban a mariknak csupán kb. a fele él a köztársaságon belül, a többi részük a volt
Szovjetunió más területein, legtöbben Baskíriában (105 000 fő).
Nyelvük a mari nyelv, melynek két
eltérő dialektusa a hegyi és a mezei
mari. A Mari Köztársaságban gyakorolt főbb vallások az orosz ortodox (47,8%), a hagyományos mari vallás (6%) és az
iszlám (6%). A lakosság 25%-a „spirituális, de nem vallásos”.
(forrás: www.wikipedia.org)

Újra kapható:
Újszövetség – Zsoltárok könyve
B/6 • 376 oldal • kartonált • 990 Ft
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Megrendelheti könyveinket webáruházunkból
Állandó 15% kedvezménnyel és rendkívüli akciós ajánlatokkal várjuk:

www.kalvinkiado.hu
Weboldalunkon belelapozhat könyveinkbe, olvashatja hírlevelünket,
a Kálvin Tékát, értesülhet akcióinkról, könyvvásárainkról.

Kálvin Téka

Vásárlási, megrendelési lehetőségek

Magánszemélyek esetében 15 000 Ft-os megrendelés felett
átvállaljuk a postaköltséget.
Belföldi csomagok házhozszállítása a GLS futárszolgálattal.
Személyes átvétel országszerte több mint 400 Pick Pack Ponton
vagy könyvesboltjainkban.

Várjuk könyvesboltjainkban:
Központi raktár és Protestáns könyvesbolt
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Nyitva tartás: H–P.: 9–15.30 óráig
Tel.: 06-1-386-8267/105 mellék,
06-30-276-7343

Református (Zsinati) Könyvesbolt
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
Nyitva tartás:
H–Cs.: 9–16.00 óráig; P.: 9–15.30 óráig
Tel.: 06-1-220-6626

Keresse fel partnereinket országszerte vagy határon túl!
Viszonteladó partnereinkről bővebben tájékozódhat honlapunkon
(Rólunk – Könyvesboltok).
Az Önhöz legközelebb eső könyvesboltunkat, terjesztő partnerünket vagy
egyházmegyei lerakatot könnyen megtalálhatja térképes keresőnk segítségével.
A Kálvin Kiadóval kapcsolatos hírek, információk a facebookon is követhetők:
facebook.com/kalvin.kiado

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 a HVG Press Kft. 2013-ban • Felelős vezető: Tóth Péter
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Karácsonyi könyvajánlatunk
Bölcsföldi András (szerk.)
Karácsony ideje
Magyar írók novellái adventtől vízkeresztig
Fr/5 • 188 oldal • keménytáblás • 2000 Ft

Peter Spangenberg
Kiscsacsi útja a jászolig
A karácsonyi történet
Fordította: Zámbóné Tóth Emese
B/5 • 64 oldal • keménytáblás • 1700 Ft

Felicity Henderson–Chris Saunderson
Képregényes Biblia
Fordította: Görgey Etelka
210×280 mm • 126 oldal • keménytáblás
3200 Ft

A Biblia bölcsessége – Zsoltárok
B/6 • 60 oldal • keménytáblás • 1500 Ft

A Biblia bölcsessége – Jézus
B/6 • 60 oldal • keménytáblás • 1500 Ft

Stephen M. Miller–Robert V. Huber
A Biblia története
A Biblia keletkezése és hatása
Fordította: Csontos József
A/4 • 256 oldal • keménytáblás • 5900 Ft

www.kalvinkiado.hu

