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Könyvajánló

Szarka Miklós
Házasságra felkészítő beszélgetések
Útmutató lelkipásztoroknak és segítőknek
2500 Ft; internetes ár: 2125 Ft
A házassági problémákat a jegyespárokkal
való foglalkozásban lehet megelőzni. Az ehhez szükséges ismeretet és szemléletet adja
át ez a könyv.

Kelly James Clark–Richard Lints–
James K. A. Smith
Filozófiai–teológiai kislexikon
101 kulcsfogalom
Fordította: Balla Ibolya
2500 Ft; internetes ár: 2125 Ft
A keresztyén hit és teológia számára jelentős filozófiai fogalmak és filozófusok munkájának ismertetése és a teológiával való
kapcsolatuk összefoglalása.
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Miatyánk –
felfedezések az Úrtól tanult imádságban
Fordította: Sághy Balázs
1400 Ft; internetes ár: 1190 Ft
A legtöbbet elmondott imádságunk mélyére tekinthetünk ennek a könyvnek a segítségével.
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Történeteink
25 éves a KIMM Ráckeresztúri
Drogterápiás Otthona
800 Ft; internetes ár: 680 Ft
25 drogfüggő fiatal írása a küzdelmeikről, kiútkeresésükről, reményeikről és a gyógyulás
útjáról.

Jézus „így szólt: »Jöjj!«
Péter erre kiszállt a hajóból, elindult
a vízen, és Jézus felé ment.”
Mt 14,29 (Mt 14,22–33-ból)

Semmi szükség nem volt arra, hogy
Péter vízen járjon. Jézus odaért volna
hozzájuk, és hajózhattak volna tovább
arcukon boldog döbbenettel, de egészen biztosan megerősödve abban, hogy
Isten Fia az, aki velük van. Péter egy
kísérletet végzett. Kipuhatolta, mi lesz
abból az emberből, aki közvetlen kapcsolatban van az élő Istennel. Ugyanannyira vezette a kíváncsiság és az ismeretlen felfedezésének az izgalma,
mint a hit Jézus hatalmában és a bizalom az Úr iránt. Vagány volt és merész,
de Jézus nem hűtötte le. A víz, amibe
kezdett belesüllyedni, annál inkább.
Nagy felismerésekre tett szert. Megtudhatta, hogy aki Jézus közelében él,
nagy dolgokra lesz képes, akár csodá-

latos tettekre is. De azt is megtudhatta,
hogy ugyanolyan földhözragadt ember
marad, és mindig érvényes lesz rá a tömegvonzás. Kipróbálhatta, meddig tud
Jézusra koncentrálni teljes odaadással,
és mikor vonja el más, a szél, a vihar, a
veszély, az aggódás a figyelmét. Átérezhette, milyen segítséget kérni, és az életét féltve Jézusban bízni. És megtudta,
milyen megmentettnek lenni.
Így alakul a keresztyén és az emberi identitásunk sok élet- és hittapasztalaton keresztül. Nem kétséges, hogy
a Csillagponton bőségesen és sűrítve
lesznek élményeitek, amiből építkezhettek. Mi a könyveinkkel, a Tékában
található idézetekkel, egy előadással és
egy csendes, olvasós hellyel szeretnénk
ehhez hozzájárulni. Keressetek minket, és olvassatok!
A Kálvin Kiadó munkatársai nevében:
Mucsi Zsófia
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Köszöntés az Olvasónak!

A Kálvin Kiadó programja fiatal családosoknak
A GYERMEK ISTEN AJÁNDÉKA
VAGY A MI TERVEZÉSÜNK GYÜMÖLCSE?
Szarka Miklós előadása
Gyakran meg vagyunk győződve arról, hogy a gyermek a mi tervezésünk gyümölcse, ugyanakkor egyre gyakrabban ütközünk tehetetlenségünk kemény falába. A baba akkor jelentkezik, amikor a házaspár egészen mást akart tervezni.
Vagy a baba éveken át nem jelentkezik, mikor ők mindent megtettek, hogy legyen. Ilyen élmények és kudarcok között felvetődik a kérdés: valóban mi alkotunk családot, vagy Isten ajándéka a gyermek? Vagy is-is? Jöjjetek, 22-30 évesek,
akik már együtt tervezitek a jövőt...

Július 24-én, szerdán 16.00 órakor az 1. előadóban
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: Erényi Ágnes
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Isten számon tartó szeretete
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a csekély értékű
Örömforrás, hogy
Fekete Károly
drahmát megveti,
az Isten szeretete
Példázatos szavak – életes példák
vagy ha csak leszámon tartó szeA/5; 168 oldal; kartonált;
gyint az egyre „veretet. Ahogyan a
990 Ft; internetes ár: 842 Ft
szett több is Mofigyelmes asszony
hácsnál” alapon.
és a gondos pásztor rögtön észreveszi a hiányt, úgy Is- Baj van ott, ahol csak a sok, a tömeg, a
tennél sem fordulhat elő, hogy elnézi, nevesek és a statisztika számít. Ott van
elszámolja, vagy talán bújtatja a hiányt. igazi közösség, ahol a számontartás
Szívügy ez a javából! Csak velünk, em- felelősségével rögvest indulnak a veszberekkel eshet meg, hogy nem vesszük ni készülő után, s megtalálják, elérik,
észre valakinek a kallódását, életve- visszahelyezik a helyére.
Örömforrás, hogy az Isten szereteszélybe „gurulását”. Nem vesszük észre
a lazuló kötelékeket, csak a magányra te kereső szeretet. Gazdánk soha nem
döbbenünk rá. Nem tűnik fel a kérdé- áll meg a regisztrálásnál, a ténymegsek elmaradása, csak a megszólítha- állapításnál. Ő nem könyveli a hiányt.
tatlanság dühít. Szemet hunyunk az A testté lételig menően keres. Lépett,
otthontalanság, a hazátlanság felett, elindult, fáradt: azért jött az Isten Fia,
csak a dermesztő idegenség fájdalma hogy megkeresse és megtartsa, ami
emészt. Lavinák indulhatnak el guruló elveszett. Örömforrás, hogy az Isten
szeretete közösségteremtő szeretet. Az
drahmákból...
Isten számon tartó szeretete azonban ég és a föld nagy pillanata az, amikor
nagyobb, mint a mi figyelmetlen fi- Isten megtalál valakit. A megtalálás
gyelmünk. Isten tudja, hogy veszendők örömébe másokat is hív, beleölel...
Ennek a teljes közösségnek a megszüvagyunk. A legbensőségesebb hajlék,
a leghűségesebb baráti kör, a legbiz- letéséért ült le Jézus a bűnösök, vámtonságosabb hely sem biztosíték afelől, szedők, farizeusok és írástudók mellé,
hogy el ne veszítsen a saját tehetetlen- mert Ő az Isten egész népéért küldeségünk és tökéletlenségünk. Önmagá- tett. Sokakat megtalált már, de ma is
ban sem az akol, sem a drahma gyűjtő- figyelmesen számon tart, fáradhatathelye nem biztosíték. Sem az akol, sem lanul keres és számunkra is közösséget
a már együttlévők nem jelentenek ön- kínál, hogy sokféle zúgolódásunkból
magukban garanciát az elveszés ellen. örömre jussunk. Így lesz teljesebb a mi
Az egyház soha el nem bízhatja magát, örömünkkel az Isten öröme, s mondmert mindig vesznek el belőle. Ha nem hatjuk tovább: „Örüljetek velem!”
veszi észre, s nem gyújt lámpást, vagy (Részlet az Örömszerző Isten című fejelusta keresni, akkor lassan elveszti zetből, a Lk 15,1–10 magyarázatából,
kincseit és híveit. Elveszti akkor is, ha 24–26. o.)

mes Jézushoz forEzen a ponton tenSzarka Miklós
dulni. Jézusnak kell
nem kell három fonHatszemközt
feltenni a kérdést:
tos teológiai megÉgető kérdések – éltető válaszok
„Uram, mit szólsz
jegyzést.
A/5; 156 oldal; kartonált;
hozzá, hogy ilyen és
Először, más a kar990 Ft; internetes ár: 842 Ft
ilyen vágyakat észlerier, más a siker és
lek
(...) Boldogok voltak a
más az áldás. A karrier az, hogy
mindenh
i d
l k önmagamban?”
b
képpen a csúcsra kell jutnom, mert egyéb- tanítványok, hogy Jézust kérdezték, mert
ként nem teljesedik ki az erre irányuló Jézus egy egészen sajátos utat ajánlott,
vágyam. A siker esetében nem kifejezetten aminek a lényege nem a karrierút. Visza csúcsra jutás érdekel, hanem az, hogy én szautasítja a „nagyobb vagy még nagyobb
sikeres legyek. Az áldás pedig az, hogy mi- a mennyeknek országában” című prognél többet adhassak át az Istentől kapott ramot, és valami egészen másról beszél.
ajándékokból, mert Isten az, aki kiteljesíti Jézust csak az az ember kérdezi, akinek
a bennem lévő értékeket mások javára, és Jézus a legnagyobb, az etalon, a minta.
áldássá leszek. Jó, ha különbséget teszünk Bárki kérdezheti őt, te is, kedves olvasó.
ezen fogalmak között. Nem ellenzem sem Nagyon egyszerűen megteheted. Merd
a sikert, sem a karriert, csak szeretném csendben megfogalmazni a kérdéseidet
felhívni a figyelmet ezeknek a veszélyeire. és Jézus elé vinni őket így: „Uram, te mit
Ezért tartom fontosnak az áldást. Az áldás szólsz hozzá? Mi van ebben az országban?
fogalmának fényénél érzékeljük a karrier Hadd foglaljak állást úgy, ahogy te állást
foglalnál! Hadd keressem azokat az értéés a siker veszélyeit.
Másodszor, a megtérés nem azonos a keket, amelyek neked értékek! Ha neked
gyermekké válással. Jézus mondatának ez tetszik, ments meg attól, hogy belekerüla teljes félreértése lenne. A megtérés után jek én, vagy belekerüljön a fiam, vagy az
nem válunk gyermekké, különösen nem unokám egy ilyen karriervágy mókuskeinfantilissé. Isten megtérést ad, és mi elin- rékbe, amiből az első infarktus előtt nem
dulunk a növekedés útján. Ez a növekedés lesz megállás...”
Az ember nem tud másképp élni, csak
más, mint a lelki karrier.
Harmadszor, a karrier is és az áldás is úgy, ha megragad egy erősebbet, aki
lemondást kíván. A siker vagy a karrier bennünket érintett. Jákób így kiáltott fel:
érdekében böjtölve lemondunk az em- „Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz enberségünkről, és addig böjtölünk, hogy gem” (1Móz 32,27). „Megragadlak, Uram,
eltorzulunk, és elveszítjük az Istentől nyert az én igaz hitemmel” (RÉ 240) – énekelszép emberi méltóságunkat. Az áldásáért jük az istentiszteleteken. Amikor Jézus
is böjtölni kell: lemondani dicsőségvá- megérint, te ragadd meg őt! Mert ha éringyamról. Ennek viszont az az eredménye, tett, akkor azt akarja, hogy te is akarj kaphogy a helyemre kerülök. Ez az első lépés csolatba kerülni vele.
(Részlet a Karrier. Siker vagy áldás? című
a megoldás irányában.
Karrier, siker és áldás ügyében érde- fejezetből, 78–81. o.)
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Karrier, siker, áldás
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Vallásos hazugságok
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A hívő ember arra
mint ahogy világKálmánchey Márta
törekszik, hogy egyra jöttünk, és az ő
A belső ember növekedése
re jobban előrehaszeretete örök, válAz önismeret útján a hit
ladjon a keresztyén
tozatlan, akkor is
és a pszichológia segítségével
életúton a megszenmegmarad, ha mi
Ak/40; 132 oldal; kartonált;
telődés folyamatáméltatlanná válunk.
690 Ft; internetes ár: 587 Ft
ban. Ezért tanulmá„Hiszen kegyelemből
nyozza a Bibliát, érvan üdvösségetek a
leli magában az olvasottakat, megpróbál- hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajánja átültetni azokat gyakorlatba, és igyek- déka ez; nem cselekedetekért, hogy senki
szik megfelelni a keresztyén elvárások- se dicsekedjék” (Ef 2,8–9). „Isten azonban
nak. A szellemi fejlődés során azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét,
olyan csapdák leselkednek rá, amelyekbe hogy Krisztus már akkor meghalt értünk,
könnyű belesétálni. Előfordulnak olyan amikor bűnösök voltunk” (Róm 5,8).
Isten gyűlöli a bűnt és a bűnös embert.
téves vélekedések – bátran mondhatjuk,
hogy hazugságok –, amelyek félrevezető- (Nem igaz!)
Sokan úgy gondolják, hogy mivel Isten
ek és torzak. Ezek a tévhitek rombolóan
hatnak lelki-szellemi közérzetünkre és gyűlöli a bűnt, ezért a bűnt elkövető emfejlődésünkre. Chris Thurman ameri- bert is elveti. Mivel azt hiszik, hogy Isten
kai keresztyén pszichológus Hazugságok, gyűlöli őket, ők is gyűlölik magukat. Nem
amiket elhiszünk (The Lies We Believe) című tudnak felszabadulni, mert energiáikat
könyvében olyan tévedéseket sorol fel, felemészti az öngyűlölet. Ezt a téves utat
amelyeket a vallásos emberek gyakran főleg azok járják, akiknek a múltjában van
elfogadnak, és ez megzavarja, félrevezeti valamilyen nagyobb bűn, amit már ugyan
őket, ezáltal diszharmonikussá, békétlen- letettek, de a bűntudattól nem tudnak
né válhatnak. Melyek ezek a hazugságok? megszabadulni. Nők esetében ilyen lehet
Isten szeretetét ki kell érdemelni. (Nem egy abortusz, vagy férfiak esetében valamilyen bűncselekmény... Isten útja nem
igaz!)
Vannak olyan emberek, akik torz képet a bűnön való rágódás, hanem az, hogy
alkotnak Istenről, és úgy vélik, hogy Isten megbánjuk azt, elforduljunk a bűntől, és
szeretete feltételekhez van kötve. Bűntele- kijavítsuk a hibát. Ez Istennek tetsző növenül kell élni, jó tetteket kell végrehajtani kedést hoz. A Jn 8,3–11-ben olvashatjuk a
ahhoz, hogy Isten szeretni tudjon ben- bűnös asszony példázatát, amely rávilágít
nünket. Mivel azonban a bűntelenség le- arra, hogy senki sem bűntelen, senki sem
hetetlen, az, aki ezt a hazugságot elhiszi, vethet követ a másik emberre. Jézus álbűntudattal, szorongással küszködik, és láspontja a bűnnel kapcsolatban az, hogy
örökké attól fél, hogy Isten haragszik rá... „Én sem ítéllek el téged, menj el, és mosAz ő szeretetét nem kell kiérdemelni. Nem tantól fogva többé ne vétkezz!”
is lehet. Ő már előbb szeretett bennünket, (Részlet a 94–97. oldalról.)

hogy tökéletes gyüAz egyik legjobb taRobert N. Wennberg
lekezet nem létezik.
nács, amit a kételKételkedők könyve
Sem tökéletes család,
kedők kaphatnak,
Fordította: Fodor István
sem tökéletes munhogy kételyeiket a
F/5; 184 oldal; kartonált;
kahely, sem tökéletes
keresztyén közösség
1400 Ft; internetes ár: 1190 Ft
iskola, sem tökéletes
keretei között éljék
politikai párt. Ebben
meg. Itt döntésre
van szükség – egy döntésre, hogy a ké- a tekintetben a gyülekezet sem más. Bűntelkedő kételyével és a Hiány érzésével a bocsánatot nyert, mégis esendő emberekkeresztyén egyházon belül és keresztyén ből áll. Ha találna is egy olyan gyülekeközösségben küzd meg. Nem kerülhe- zetet, amit fenntartások nélkül kedvel,
ti el, hogy foglalkozzon a témával sem az egy olyan gyülekezetet, ami tökéletesen
egyházon belül, sem azon kívül. Ez eset- eleget tesz minden igényének és elváráben inkább az egyházon belül tegye! Jó- sának, annak nagyon valószínű, hogy ön
zan gondolkozású ember nem is tudná lenne az egyetlen tagja – egy gyülekezet
ezt megtenni egy teljesen semleges kör- csak önnek! Valójában csak önre tekinnyezetben, és nem is ajánlanám senkinek. tettel kellene megszerkeszteni ezt a gyüHiszen nincs ilyen semleges környezet... lekezetet, semmibe véve mindenki mást,
Ráadásul miért távolodna el éppen attól, eltekintve az ő eltérő szükségleteiktől és
amit mérlegre akar tenni? Ez esetben az elvárásaiktól – pedig nekik ugyancsak
egyház kijelentéseiről és az általa felkínált szükségük van egy gyülekezeti otthonra.
Az emberekkel, szervezetekkel, és a gyüéletmódról van szó.
Természetesen néha az egyház, a helyi lekezetekkel való együttműködésben regyülekezet – a dicsőítés és közösség he- alisztikus elvárásokat kell megfogalmazlye – a probléma részévé válik. Igazából nunk. Tartson fenn szoros kapcsolatot keegyesek azért fordulnak el a keresztyén resztyén közösségével, azzal, amelyik leghittől, mert – tévesen – egy bizonyos ki- jobban – még ha nem is tökéletesen, de –
fejeződésével azonosítják, amit ők maguk megfelel az ön igényeinek...
Templomba járni és a többiekkel is– jogosan vagy nem – kifogásolhatónak
tartanak. A tág értelemben vett egyház tentiszteleten részt venni a hűségnek és a
liturgiában, zenei stílusban, prédikációs mély tiszteletnek egy alapvető kifejeződéstílusban, teológiai és politikai szimpáti- se. Ennek az értéke és jelentősége függetában stb. sokszínű közeget alkot. Ezek a len attól, hogy mennyit profitálunk belőközösségek, még ha különböznek is bizo- le. Az Isten iránti tisztelet kimutatása egy
nyos tekintetben, abban közösek, hogy az központi vonása a keresztyén életnek és
evangéliumot elismerik, és Krisztus jelen különös jelentősége lehet az ember hitélevan köztük. Az ön igényeit legjobban szol- tének sötét időszakaiban, vagy... amikor
gáló, és küzdelmeinek otthont nyújtó gyü- az ember hullámvölgyben van.
lekezet keresése közben emlékezzen arra, (Részlet a 10. fejezetből, 109–111. o.)
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Református nyitottság: erény és kísértés
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A klasszikus refor...attól még nem
Eberhard Busch
mátus egyházakra
vagyunk reformáReformátus
jellemző az a megtusok, hogy az előEgy felekezet arculata
győződés, hogy Izdeink reformátuFordította: Szabó Csaba
ráelhez hasonlóan,
sok voltak. Abból,
B/5; 232 oldal; keménytáblás;
és vele együtt mahogy
egyházunk
2300 Ft; internetes ár: 1955 Ft
guk is úton járnak,
közel ötszáz éve Isama
beteljesedés
ten igéje által megfelé, amelyet Isten teremtett világa felől újult egyházzá vált, nem következik,
jóakaratúlag elgondolt. A kép, amely hogy ez egyszerűen birtokba vehető
ezeket az egyházakat jellemzi, nem a örökségünk. Csak akkor vagyunk előpiramisé, hanem a vándorok sátoráé. deink lelki gyermekei, csak akkor jáKrisztus szabadítása indulásra szólította runk az ő nyomdokaikban, csak akkor
és útnak indította őket – már gazdagon megyünk az úton velük kézenfogva, ha
és mégis sóhajtozva, már örvendezve és az egyház bennünk is Isten igéje szerint
mégis panaszolkodva...
újul meg: ha nem a megváltozott kor
Tény, hogy voltak idők a református körülményeihez, hanem mindenekelőtt
egyházak történetében, amikor inkább Isten élő igéjéhez igazodunk. Az pedig,
egy helyben toporogtak, és vagy éppen hogy ez az ige élő ige, azt jelenti, hogy
adott környezetükben, vagy a kiszíne- nemcsak a régi időkben hangzott, hazett múltban vélték hazájukat felismer- nem hogy az emberek csak akkor hallni. De hogy ebben látták a veszélyt, ják meg igazán, ha meghallják, hogy
amely az egyházra leselkedik, csak ma is szól hozzájuk és a népekhez. Az,
megerősíti, hogy mennyire fontos, hogy hogy az ige élő ige, nem azt jelenti,
az egyház önmagát Isten vándorló né- hogy Isten az egyháznak mindig valapének tekintse.
mi újdonságot mond. Az ige oly módon
Valószínűleg ezzel az úton járással élő ige, hogy Isten ugyanazt mindig új
függ össze, hogy a református egyhá- módon és mint valami különleges üzezak kevésbé tűnnek zárt alakzatnak, és netet mondja. Amikor az egyház erre
inkább nyitottnak látszanak. Kevésbé az igére hallgat, akkor nem valamikísérti őket az egyszerre lépő menetelés lyen múlthoz bilincseli magát, hanem
veszélye, mint az izgatott összevisszasá- a mindenkori jelenben él, Istennel és
gé, vagy a fenntartás nélküli törleszke- az ő segítségével. És Isten népe erre az
désé minden újdonsághoz. Ugyanakkor igére hallgatva tudja, hogy a változó,
a reformátusoknak nem kell szégyellni- vagy éppenséggel nem eléggé változó
ük ezt a nyitottságot. Maga a nyitottság időkben Istennel jár az úton. És gyüleönmagában nem veszély. Veszélyessé kezetének hálát kell adnia azért, hogy
akkor válik, ha elhomályosul az a tudat, együtt járhat vele.
hogy az egyház Isten vándorló népe...
(Részletek a 13–14. és 24. oldalakról.)

Mi a közös az alábbi bibliai személyekben: Ábrahám, Ruth, Illés, Jákób, Jézus,
Izsák, József, Dávid, Jeremiás, Ezékiel?
Igen, igen, azon kívül, hogy mindannyian szerepelnek a Bibliában. Nos? Na jó,
elárulom: életüknek legalább egy pontján bevándorlók, menekültek voltak. A
sor persze még hosszan folytatható.
Ha jártál már Budapesten a körúti
villamoson, vagy a metróban, vagy akár
csak az utcán, akkor jó eséllyel összefuthattál egzotikusan kinéző, vagy furcsa
nyelven beszélő emberekkel. Talán a
legtöbb közülük turista vagy cserediák
volt, de nem mindenki.
Pár évvel ezelőtt találkoztam egy lelkipásztorral, aki egy nagyobb gyülekezet vezetője volt valahol Ázsiában (országot szándékosan nem írok). A hite
miatt folyamatosan üldözték, ezért arra
kényszerült, hogy mindenét hátrahagyva családjával együtt elhagyja a hazáját.
Kalandos, nehéz, filmbe illő módon
csempészték ki az országból. Amikor
megérkezve a határőrök a kocsit felnyitották, felkiáltott: „Menekültjogot kérek
a holland államtól!” A határőrök felvilágosították, hogy ez nem Hollandia, hanem Hungary...
Te mit tennél, ha ilyen emberrel találkoznál? Belegondoltál már, hogy milyen
lehet menekülttáborban lakni? Mit érezhet Isten, amikor egy menekültre tekint?
A Biblia meglepően sokat beszél a me-

nekültekről, bevándorlókról, idegenekről.
Csak általában úgy hívja őket, hogy jövevény. Ábrahám sátorlakó jövevényként élt
egész életében azon a földön, amit Isten
neki ígért. Józsefet eladták testvérei rabszolgának egy idegen országba, ahol beilleszkedése hosszú, nehéz évek alatt valósult meg. Később a családja is bevándorló
lett ebben az országban. Dávid évekig bujdosott hazájában és idegeneknél, mielőtt
megkapta a neki ígért királyságot. Ezékielnek a fogságban élő nép között élve kellett Isten üzenetét hirdetnie. A gyermek
Jézussal szülei Egyiptomba menekültek
Heródes haragja elől. Pál apostol pedig
azt mondja, mindannyian sátorlakók vagyunk ezen a földön (2Kor 5,1).
Hiszen nem kell menekültnek lenned,
hogy idegennek érezd magad. Például
„an Englishman in New York”. De még
külföldön sem kell lenned. Érezheted magad idegennek a suliban, az egyetemen
vagy a munkahelyeden. Keresztyénként
egy szekuláris környezetben. Vagy akár a
családodban, néha még a barátaid között
is. Idegen ebben a világban. Egy alien...
Isten szereti az idegent. Ezt szeretnénk bemutatni tizenkét tablón, a Magyar Bibliatársulat és a Református Menekültmisszió közös kiállításán. Keresd
a Bibliatársulat, a Menekültmisszió és a
Kálvin Kiadó közös standjánál, a Lehetőségek piacán! Szeretettel várunk!
Göndöcz Miklós

Kálvin Téka

A Magyar Bibliatársulat kiállítása

A Református Menekültmisszió csütörtök és péntek este sötétedéskor interaktív játékkal vár. Gyere, és próbáld átérezni a menekülés bizonytalanságát!
Tekints bele a menekültek helyzetébe! A részletekért keresd a Misszió munkatársait a Lehetőségek piacán!
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Kálvin Téka

Játék nyereménykönyvekért
Az alábbi bibliai neveket kihúzva (vízszintesen, függőlegesen és átlósan, visszafelé olvasva is) a megmaradt betűkből egy bibliai idézet olvasható össze:
Ábel, Abigail, Ádám, Áron, Ábrahám, Bálám, Bildád, Éva, Illés, Jeremiás, Kajafás,
Lámek, Pilátus, Rebeka, Salamon, Sámuel, Sára, Zakariás, Zákeus, Zebulon

A helyes megfejtők között ajándékkönyveket sorsolunk ki
július 26-án, pénteken délben.
A nyertesek nevét közzétesszük, őket e-mailben is értesítjük.
A nyereménykönyvek péntek délután 16 óráig átvehetők a standon,
vagy postázzuk a szerencsés megfejtőknek.
A megfejtéseket az alábbi pályázati szelvényen várjuk
a Kálvin Kiadó standján, a Lehetőségek piacán péntek délig.


Megfejtés:
Megfejtő neve:
Címe:
E-mail címe:
Szívesen fogadnál a jövőben hírlevelet a Kálvin Kiadótól?
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 Igen

 Nem

kisebbeknek
nagyobbaknak

Felicity
i H
Henderson–Chris
d
Ch i S
Saunderson
d
Képregényes Biblia
Fordította: Görgey Etelka
3200 Ft; internetes ár: 2720 Ft
Negyven bibliai történet a gyermekeknek
elmesélve a képregényeket idéző illusztrációval.

Kármán Tibor
Egy focista naplójából
Ifjúsági regény (nem csak) fiúknak.
Baranyai (b) András illusztrációival.
1900 Ft; internetes ár: 1615 Ft
Egy nap új lelkész érkezik a faluba, és ez sok
mindent megváltoztat a templomkertben focizó fiúk életében. Naplóformában fociról,
barátságról, emberi értékekről, Istenről.

Könyvajánló
gyerekeknek

Christina Goodings–John Williams–
Adrian Barclay
Kézműves ötletek bibliai történetekhez
Fordította: Mucsi Zsófia
1100 Ft; internetes ár: 935 Ft
Családi vagy csoportos gyermekfoglalkozásokhoz készült ötletgyűjtemény részletes
leírásokkal.

Elizabeth George Speare
Ércíj (Regény)
Fordította: Görgey Etelka
1700 Ft; internetes ár: 1445 Ft
Jézus korabeli regény egy fanatikus csoporthoz csapódott fiú életéről, és találkozásáról a Megváltóval.

Holger Finze-Michaelsen
Szeretet nélkül semmi vagyok
A szeretet himnusza
Fordította: Kókai Nagy Viktor
1400 Ft; internetes ár: 1190 Ft
A szeretet bibliai fogalmának kibontása az
Első korinthusi levél 13. része alapján.

A Heidelbergi Káté
Hitvallásunk legújabb kiadása
a 450. évfordulóra elkészült,
revideált szöveggel.
keménytáblás: 650 Ft; internetes ár: 553 Ft
papírkötésű 390 Ft; internetes ár: 332 Ft

Hol találhatsz meg minket a Csillagponton?
A Lehetőségek piacán egymás mellett van a Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat standja. Széles könyvválasztékkal, játékokkal és egy kiállítással várunk!
A Csillagpont alatt 20% kedvezmény minden saját kiadású könyv árából!

A Csillagpont után is megtalálsz minket! A honlapunkon kedvezményesen vásárolhatsz,
fizethetsz bankkártyával, és akár a szállítási költséget is megtakaríthatod.
www.kalvinkiado.hu • facebook.com/kalvin.kiado • kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

KÖNYVESBOLTJAINK BUDAPESTEN
KÖZPONTI RAKTÁR ÉS PROTESTÁNS
KÖNYVESBOLT
1113 Budapest, Bocskai út 35.

R EFORMÁTUS (ZSINATI)
KÖNYVESBOLT
1146 Budapest, Abonyi utca 21.

Kiemelt partnerünk:
BIBLIÁS KÖNYVESBOLT • 1092 Budapest, Ráday u. 28
Gyülekezeti iratterjesztések, egyházmegyei lerakatok, keresztyén könyvesboltok is
árulják kiadványainkat.

