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Köszöntés az Olvasónak
„Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla...”
1Jn 1,2
Az élet megjelenése a maga hétköznapi jelentésében is valami különleges és csodálatos: egy gyermek születésére gondolnánk a fenti ige alapján. Jóllehet valóban
Jézus Krisztusról szólnak, ezek a szavak az egész Biblián átívelő, sajátos jelentést
hordoznak. Olyan gyorsan változik a nyelvünk és a kultúránk is, hogy nemcsak
az idő múlása, hanem ezek miatt a változások miatt is egyre távolabb kerülünk a
Szentírás világától. Elmélyült, nyugodt lélekkel kell közelítenünk a Bibliához, hogy
megnyíljon nekünk, és megérintsen minket Isten rajta keresztül. Megjelent Isten
Mózesnek és másoknak is, megjelentek angyalok Isten kiválasztott embereinek,
és az idők végezetén megjelent Isten üdvözítő kegyelme Jézus Krisztusban. Aki
megjelenik a Bibliában, az nagyon sokszor Isten jelenlétét hordozza, a megjelenés
ezért nem hétköznapi történés, hanem elrejtettségében is világrengető esemény.
Az élet sem csak szívdobbanás és levegővétel (erre más szava van az újszövetségi
görög nyelvnek), hanem egy másik élet, az örök élet, amely maga Jézus, az Ige, az
Atya egyszülöttje. Ezek után már nem is kérdés, hogy akik látták – mint János –,
azok sem csak úgy látták, hiszen sok száz vagy ezer kortársának a szeme szegeződhetett Jézusra, ahogy a poros utakat járta az ókori Izráelben, mégsem látták őt,
mert a bibliai értelemben vett látás egyben megdöbbenés, felismerés, megértés és
találkozás is – természetesen nem mással, mint a megjelent élettel. A Biblia ezzel a
lelki tartalommal tölti meg a legegyszerűbb szavakat, hogy a miénk lehessen Isten
szavakba foglalhatatlan ajándéka, hogy a Szentlélek által mi is láthatjuk, nekünk
is megjelenhet az élet.
Karácsonyra készülve ezekkel a gondolatokkal ajánljuk Olvasóink figyelmébe újdonságainkat: Marylinne Robinson amerikai írónő esszékötetét a kálvinizmus és
a mai kultúra találkozási pontjairól; Emil Brunner, a 20. századi svájci teológus
életművének újragondolását Alister McGrath tollából; egy újabb bibliai szövegválogatást, ezúttal a nők számára és a kórházi lelkigondozás rendszerszemléletű
elemzését Michna Krisztinától.
Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok munkatársaim nevében is.
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A fedélen látható grafika Bogárdi Szabó Eszter munkája
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Újdonság: A gondolkodás szabadsága

Michna Krisztina
Szolgálat az egyház peremén

Marilynne Robinson
A gondolkodás szabadsága

B/5; 272 oldal; kartonált; 2900 Ft

A/5; 304 oldal; keménytáblás; 3490 Ft

A lelkigondozó-kórházlelkész része a kórház intézményrendszerének, s ezzel párhuzamosan az egyházénak is. Ez az adottság nehézségeket, kihívásokat és lehetőségeket is rejt magában,
de mindenekelőtt tudatosságot és átgondoltságot igényel mind
a rendszerek működtetői, mind a lelkipásztor részéről. Michna
Krisztina könyve bemutatja az egyházi és kórházi rendszerek
határán szolgáló lelkigondozó-kórházlelkészek helyzetét, lehetőségeit és feladatait, feltérképezi a kórházlelkészi szolgálat
múltját, és összefoglalja a külföldi egyházak tapasztalatait. A
lelkigondozás helykeresésének leírásához a rendszerelméletet
használja gondolati keretként, amely segít komplex módon
szemlélni a kórházi lelkigondozást, és kifejteni a részek együttműködésének lehetőségét és jelentőségét, valamint a rendszer
és környezetének kapcsolatát. A szerző a helyzetelemzés után
modelleket is kínál a rendszerek határán elhelyezkedő kórházlelkészi szolgálat önértelmezésére.

Marilynne Robinson amerikai írót a magyar olvasók elsősorban
Pulitzer-díjas, itthon is szép sikert aratott regénye, a Gilead alapján ismerhetik. Ebben a kötetben esszék formájában adja tovább
szellemi-eszmei, keresztyén-kálvinista hagyományát. Úgy szól az
amerikai történelem és jelen, a kultúra, a gazdaság, a tudomány,
illetve a vallás kérdéseiről, hogy miközben felmutatja keresztyén
hitének legmélyebb spirituális-eszmei indulatait, és körbejárja saját hitközösségének, örökségének legfontosabb forrásait,
érvelésében szorosan összekapcsolódik a hit és a gondolkodás
szabadsága, a hagyomány mélységes tisztelete és a kritikus gondolkodás, valamint a keresztyén politikai magatartás felelőssége.

A Magyarországi Református Egyház lelkigondozókórházlelkészi tevékenységének rendszerszemléletű vizsgálata

Kálvinista tűnődések
Fordította: Pásztor Péter

Marilynne Robinson amerikai író, esszéíró 1943-ban született Idaho államban. A híres Iowa Writers’ Workshop emeritus professzora. Műveinek jelentőségét többek között Pulitzer- (2005), Orange- (2009), Kongresszusi Könyvtár- (2016) díjjal ismerték el.

További ajánlatunk a témában
Gál Judit (szerk.)
„Uram, akit szeretsz, beteg…”

Lélekerősítő írások betegágyon fekvőknek

Fájdalmak iskolája

Lélekerősítő írások betegágyon fekvőknek
AK/40; 52 oldal; irkafűzött; 260 Ft

E két kis kötet 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.

Gál Judit (szerk.)
A jó hír felüdíti a testet

Amit a beteglátogatóknak tudni kell
Ak/40; 80 oldal; kartonált; 700 Ft

A könyv gyakorlati tanácsai beépülhetnek a beteglátogatás folyamatába, a segítségnyújtásba, gazdagíthatják a beteglátogatót és a találkozások alkalmával ezáltal a betegeket is.
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Újdonság: Szolgálat az egyház peremén

Marilynne Robinson
Fotó © Alec Soth

„A teológia és a Szentírás tanulmányozása érdeklődésem középpontjában állt egész felnőtt életemben. Érdekel a szépirodalom, az esszé- és
regényírás is. Gyakran becsmérlik a teológiát, mondván, hogy az intellektus síkjára viszi azt, aminek tapasztalatnak, magatartásnak vagy cselekvésnek kellene lennie. Ha valamennyire is törődtem volna azzal, hogy a
teológiának milyen kicsi a becsülete, még az egyházakban is, felhagytam
volna vele, és elmondhatatlanul soktól fosztottam volna meg magamat.
A becsmérlés szokása kényszerít, rombol, elszegényít, és nehéz tőle szabadulni. A teológia, akárcsak az intellektuális eszmélkedés, szép, ha jól művelik, szépsége táplálta lelkemet, és alakította kezem minden munkáját.”

A szerző Gilead és Lila című könyvei, melyek a Magvető Kiadó gondozásában jelentek meg, szintén
megvásárolhatók könyvesboltjainkban.

Könyvbemutató

2018. november 29-én, csütörtökön
a debreceni Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban
(4026 Debrecen, Kossuth tér)
A kötetet bemutatja:
Szirák Péter irodalomtörténész, egyetemi tanár (DE BTK) és
Fekete Károly püspök, egyetemi tanár (DRHE)
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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Újdonság: Emil Brunner

Hanula Gergely
Chrysostomos Szentírás-magyarázata

Alister E. McGrath
Emil Brunner

B/5; 236 oldal; kartonált; 2000 Ft

B/5; 304 oldal; kartonált, füles; 3100 Ft

Hanula Gergely református teológus, egyetemi tanár (PRTA) 2009ben elfogadott doktori értekezésében Chrysostomos János evangéliumához írt exegetikai homíliáit vizsgálja a bibliai szöveg és a hozzá
fűzött magyarázat közötti út módszeres feltárásával. Ennek során
rövid áttekintést ad a megelőző századokban használatos zsidó és
keresztyén exegetikai módszerekről, az exegetikai homília mint műforma kialakulásáról, hogy a történeti fejlődés kontextusában vizsgálhassa a chrysostomosi homíliákat.

Alister McGrath könyve Emil Brunnerről teológiatörténeti áttekintés, célja Brunner teológiájának újraértékelése, s ennek érdekében
műveinek mai érvénnyel való bemutatása. Noha maga a kötet szerzője csupán a teológus gondolkodásának fejlődési ívét kívánta munkájával bemutatni, mégis, a magyar nyelvterületen elkezdődő Brunner-reneszánsz számára ennél az áttekintésnél használhatóbbat nem
is lehetne ajánlani. (Békési Sándor ajánlásából)
A szerző teológus, az Oxfordi Egyetem professzora.

A Szentírás értelmezése a János evangéliumáról
elmondott homíliákban

Gárdonyi Zoltán
Válogatott kórusművek
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További újdonságaink

Újraértékelés
Fordította: Szabadi István

További ajánlatunk a szerzőtől:
Az ismeretlen Isten A szellemi beteljesülés nyomában 790 Ft
A keresztyén hit 4300 Ft

Hat letét énekeskönyvi dallamokhoz
Hat kórusmű

Lukácsiné Kádár Éva (szerk.)
Isten igent mond ránk

202×285 mm; 64 oldal; irkafűzött; 1200 Ft

Gárdonyi Zoltán zeneművei felölelik a szimfonikus és kamarazene,
a zongora- és orgonakompozíciók, a vokális művek, továbbá a pedagógiai célzatú darabok legkülönfélébb műfajait. Zeneszerzői és
tudományos életművét 2016-ban Magyar Örökség Díjjal ismerték el.

Barth és Brunner megbékélő találkozása
B/5; 296 oldal; kartonált; 1300 Ft

Karl Barth és Emil Brunner a dialektika-teológia meghatározó alakjaiként indultak. Miközben Barth neve folyamatosan jelen volt a magyar egyházi életben, addig Brunner gondolatai méltatlanul háttérbe
szorultak. Ebben a tanulmánykötetben sok, Magyarországon eddig
még nem ismert írás, levél és kutatási eredmény mutat rá teológiai
pályájukra, gondolatvilágukra, közös és eltérő hangsúlyaikra.

Gárdonyi Zoltán
A tékozló fiú

Kis oratórium szólóhangokra, vegyeskarra és orgonára
A/4; 36 oldal; irkafűzött; 990 Ft

Gárdonyi Zoltán
A sareptai özvegy

Kis oratórium három énekhangra
és négyszólamú vegyeskarra orgonával
A/4; 36 oldal; irkafűzött; 990 Ft

Gárdonyi Zsolt – Karasszon Dezső: Alternatív koráliskola Második, bővített kiadás 1400 Ft
Szabó Balázs (szerk.): Nemzedékről nemzedékre Tanulmányok, visszaemlékezések Gárdonyi Zoltán
születésének 110. évfordulója és Gárdonyi Zsolt 70. születésnapja tiszteletére 1200 Ft
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Hajdú Zoltán Levente
Előtted, Uram...
Imádságok

Újr
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120×177 mm; 100 oldal; kartonált; 990 Ft

Az Istenhez szálló fohászok a teremtés és a megváltás csodája mellett felölelik a hétköznapi
élményeket, a reggeleket, az estéket, a találkozásokat is.
A szerző református lelkipásztor, aki elvezeti olvasóit a belső utak mély, néha meghitt, néha
felkavaró világába éppúgy, mint az isteni és emberi közösség egészen kézzelfogható valóságába.
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Bölcsföldi András (szerk.)
Karácsony ideje

Lloyd C. Douglas
„És köntösömre sorsot vetettek”

Fr/5; keménytáblás; 188 oldal; 2000 Ft

Fr/5; 740 oldal; kartonált, füles; 2500 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. A fejezetek elején található
bibliai idézeteket és az elmúlt száz év karácsonyait idéző írásokat olvasva összekapcsolódhat bennünk a
Megváltó születésének égi és a mi életünknek e világi története, valódi világosságot hozva az ünnepbe.

Lloyd C. Douglas újszövetségi korban játszódó történelmi regénye a római katona, Marcellus Gallio történetét beszéli el. Hozzá kerül a sors
vetés után a keresztre feszített názáreti Jézus köntöse. Az események
azonban nem hagyják nyugodni Marcellust. Rabszolgájának, Demetriusnak köszönhetően útnak indulnak, hogy megtudják, mi az igazság a
különös köntössel és korábbi tulajdonosával kapcsolatban.
Kitalált történet a keresztyénség gyökereiről, értékekről, spiritualitásról és hitről, amelybe elevenen szövődnek a Biblia ihletett igéi arról a
Krisztusról, aki tanításával, életével, halálával és feltámadásával zsidót,
pogányt, katonát, rabszolgát és a mai olvasót is képes megszólítani, és új, teljesebb útra indítani.

Magyar írók novellái adventtől vízkeresztig

Fordította: Fükő Dezső

Fekete István: Két szánkó
Tar Sándor: Adventi történet
Szombathy Viktor: Andrást jelölte ki az Úr
Lázár Ervin: Az asszony
Kosztolányi Dezső: A gipszangyal
Gárdonyi Géza: Csordásék karácsonya
Szabó Magda: Az a szép, fényes éjszaka
Kincs István: A kis Jézus ajándéka
Darkó István: Angyalarcú hírnök
Cs. Szabó László: Karácsonyi oroszlánok
Toma István: Két éjszaka
Wass Albert: Karácsonyi mese
Sík Sándor: A galileai asszony
Tamási Áron: Júdás
H. Németh István: Megszólal a jászolbölcső

Bölcsföldi András szerkesztésében megjelent másik válogatáskötetünk:
Ideje van az olvasásnak A reformáció öt évszázadának novelláiból 2000 Ft

Fekete Ágnes
4 hét

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

Tartalom:

Kálvin Téka

Karácsonyi ajánlat

Elizabeth George Speare
Ércíj
Fordította: Görgey Etelka

A/5; 276 oldal; kartonált; 1700 Ft

Dániel, Jámin fia harcosnak készül. Küzdeni akar Izráel függetlenségéért, és bosszút akar állni apja haláláért, akit a római katonák végeztek
ki. A gyűlölet és a bosszú élteti. Csatlakozik egy tapasztalt harcoshoz,
aki számkivetett csapatával a környéken portyázik, és várja, hogy végre
eljöjjön Isten királysága Izráel földjén. Eközben különös dolgokat beszélnek egy rabbiról: a názáreti Jézusról. Dániel többször is közel kerül
hozzá, de többször is csalódik benne, mert nem hajlandó fegyvert fogni
a rómaiakkal szemben.
Remény és csalódás, felelősség és meggondolatlanság, szeretet és gyűlölet között vergődve Dániel mintha csak egy helyben topogna. Mégis hosszú utat jár be a regényben,
mire végre valóban megérkezik, ha nem is úgy és oda, ahogyan ő elképzelte.
Elizabeth George Speare amerikai írónő díjnyertes, klasszikusnak számító elbeszélésének szereplőire
és üzenetére sokáig emlékezni fogunk.

Karácsonyra lehet lélekben, hitben is készülni. Aki elindul ezen az úton,
vegye kézbe ezt a könyvet, és olvasson el mindennap egy bibliai igét,
áhítatot. Fekete Ágnes írásai nem hagyják, hogy sematikus, megszokott
gondolatokkal, közhelyekkel a lelkünkben közelítsük meg Jézus születésének ünnepét, hanem arra indítanak, hogy a szeretet, a várakozás, az
idő mélységeiről elgondolkodjunk, és Isten jelenlétének fényében lássuk
az ünnepet.

Tóth-Máthé Miklós
Miként a csillagok

További ajánlatunk a szerzőtől:
40 nap Böjti áhítatos könyv 900 Ft
Fekete Ágnes – Szűcs Ferenc: Összhang Beszélgetések az Apostoli hitvallásról 700 Ft

A kötet négy történelmi regényt közöl a magyar református egyház múltjából, annak nagyjairól:
Méliusz Juhász Péterről, Károlyi Gáspárról, Szenci Molnár Albertről és Ráday Pálról, akik ma is példaként szolgálnak.

Négy történelmi regény
A/5; 576 oldal; keménytáblás; 3500 Ft
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Új bibliai szövegválogatás
Pecsuk Ottó – Kiss B. Zsuzsanna (szerk.)
Igazgyöngy

Monorierdőre látogatott a Bibliatársulat

Bibliai szövegválogatás nőknek

Rendhagyó „kihelyezett” kuratóriumi ülést tartott 2018. szeptember 19-én a Magyar
Bibliatársulat Monorierdő épülő református templomában. A már elkészült gyülekezeti
terembe nemcsak a szavazati joggal rendelkező kuratóriumi tagok kaptak meghívást, hanem jelen voltak a környező települések protestáns felekezeteinek lelkipásztorai, hitoktatói, egyházi szociális munkásai és érdeklődő gyülekezeti tagjai is. A házigazda Lénárt
Tibor református lelkipásztor nyitó áhítattal szolgált, majd az ezt követő fórumbeszélgetést Bódis László baptista lelkipásztor moderálta.
A kihelyezett ülés célja az volt, hogy a
Bibliatársulat kurátorai tapasztalatokat
szerezzenek a bibliaterjesztés aktuális
helyzetéről, a Szentírást használó közösségek igényeiről és ötleteiről. Dr. Pecsuk
Ottó főtitkár beszámolt a hallgatóságnak
az MBTA munkájáról, jelenlegi akcióiról,
D. Szebik Imre elnök pedig a Biblia hívő és
laikus közösségekhez történő eljuttatásáD. Szebik Imre, az MBTA elnöke beszél az
nak távlatairól beszélt. Az ezt követő élénk
MBTA munkájáról
vitában számos értékes ötlet, javaslat és bizonyságtétel hangzott el a Biblia üzenetének közösségi és személyes hatásáról.

Fr/5; 80 oldal; kartonált; 600 Ft

Kálvin Téka
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A Magyar Bibliatársulat hírei

„Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél” – írja a bölcs Lemuél király a Példabeszédek könyvében. Ez a bibliai szövegválogatás nemcsak arról szól, hogy mi minden tehet „derék
asszonnyá” egy nőt, hanem arról is, hogy a nőknek milyen sok területen kell ma helytállniuk ahhoz, hogy harmóniában élhessenek Istennel,
önmagukkal, családtagjaikkal és barátaikkal. Ebben a helytállásban ma
is Isten szava a legbiztosabb kapaszkodó és iránytű. Ajánljuk mindenkinek, aki önmagára tud ismerni a Biblia nőalakjaiban.

További ajánlatunk:
Hármas fonál

Bibliai szövegválogatás a házasságról
Fr/5; 96 oldal; kartonált; 800 Ft

Ez a kis könyv az Ó- és az Újszövetség szövegeiből ad tematikusan rendezett, átfogó válogatást a házastársi kapcsolat fontos területeiről.
Ajánljuk házasságra készülőknek, házasságban élőknek és mindazoknak,
akik szeretnének biztos kapaszkodóra lelni az emberi kapcsolatok útvesztőiben.

Nyilak az erős kezében

Bibliai szövegválogatás fiataloknak

Az alkalom folytatásaként a részvevők
meglátogatták a Bódis László lelkipásztor
által fenntartott Habán alkotóházat. A ház
jelenleg is helyet ad Zsombori Árpád szobrászművész bibliai ihletésű alkotásainak,
valamint a település gyermekeit is várja
nyári képzőművészeti alkotóházként. A
közös ebédet követően került sor a nyilAz MBTA kurátorai és a habán alkotóház
vános kuratóriumi ülésre, ahol a döntések
munkatársai Monorierdőn
születtek az MBTA 2019-ben esedékes 70
éves jubileumával kapcsolatban, valamint a humanitárius katasztrófa közepette szolgáló
venezuelai bibliatársulat megsegítéséről.
Zsugyel János
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Fr/5; kartonált; 88 oldal; 700 Ft

Lehet, hogy sokan elmondták már, hogy ki vagy, hogy mi a célja az életednek, hogy miben és kiben kellene hinned, azt is, hogy mi tesz képessé
arra, hogy helyt állj a mindennapokban, hogy kik az igazi barátaid, és
persze azt is, hogyan lehet jó kapcsolatod a szüleiddel. De arról is biztosan
sokat hallottál már, hogyan hozzál jó döntéseket. Mégis, ha nem győztek meg az eddigi tanácsok, és kíváncsi vagy arra, hogy Isten mit mond
mindezekről, olvasd el ezt a kis füzetet.

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

Ez a kis gyűjtemény a Zsoltárok könyvéből válogat, hogy ezeken a régi, de változatlanul eleven szövegeken keresztül mutasson fel valamit a mai olvasónak a zsoltáríró kérésének bölcsességéből: „Taníts úgy
számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsoltárok 90,12)
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Ajándék könyvek egy dunántúli idősek otthona részére

Megkeresni és megmenteni,
ami elveszett
(Lk 19,10)
Az Élesztő Alapítvány által létrehozott
Élesztő Ház célja egy olyan, mindenki
számára nyitott, többfunkciós közösségi létesítmény létrehozása Tatabánya
központi helyén, amely az evangéliumot, Isten országának örömhírét hirdeti és közvetíti. Ennek megvalósítása
során kiemelt szerepet kap a könyv,
elsősorban a Szentírás mint Isten örök
és változhatatlan Igéje, amelyet üdvösségünkre adott, valamint Szent Benedek Regulája, amely immár másfél ezer éve ad fogódzót a
Krisztust követni akaró világiaknak is. Az alapítvány létrehozói és kuratóriumának tagjai hitüket
gyakorló, családos, keresztény férfiak.
Az elnevezésről: a kovász és a hozzá hasonló, rendkívül gazdag lelki tartalommal is bíró élesztő kifejezés szépen szemlélteti Istennek a világot szellemében és erkölcseiben átalakító erejét.
Az Élesztő Házba betérők a következő lehetőségekkel találkozhatnak: keresztény könyvesbolt, kölcsönkönyvtár, közösségi tér, önkiszolgáló teázó, kávézó, valamint található itt elmélkedésre, visszavonulásra lehetőséget adó csendes szoba is.
Ugyanakkor különféle rendezvények megtartására is alkalmas lehet a létesítmény.
Boltunkban a katolikus és a protestáns
kiadású Bibliák széles választéka kapható: van fiataloknak szóló, gyermekeknek
képes vagy matricás és időseknek ajánlott
nagybetűs változat is. Továbbá kínálunk
énekes- és imádságoskönyveket, lelkiségi irodalmat a család, a párkapcsolat, a
gyermeknevelés, a hitélet témakörében;
gyermek- és ifjúsági kiadványokat; kegytárgyakat és különféle bencés kézműves
termékeket.

A berhidai Pap Kovách Gábor Református Idősek Otthona működtetését 2017. szeptember
1-jén vette át az államtól a Veszprémi Református Egyházmegye. A nyár folyamán, a vezetőség
kérésének eleget téve, a Magyar Bibliatársulat és
a Kálvin Kiadó örömmel adományozott az intézmény könyvtára részére az otthon 166 idős
lakójának református vallásgyakorlását, lelki
gyarapodását segítő Bibliákat és könyveket.

Ta r

Október elejétől tovább bővítettük
tartósan leárazott kiadványaink listáját:
Hampel Polyxena:
Csoma Áron (szerk.):
Lukas Vischer:
Szabó Andor:
Szabó Csaba:
Lukas Vischer:
Szabó Andor:
Szabó Andor:
Németh Pál (szerk.):
Rudolf Bohren:
Bolyki János (szerk.):

A halhatatlan betűk Tótfalusi Kis Miklós élete
A kálvinizmus vonzásában Válogatás Czine Mihály írásaiból
A világot átfogó református család Történeti áttekintés...
Ha a Fiú megszabadít Történeti vázlat az első század…
Hit és szenvedés Gondolatok eligazodást keresőknek
Kálvin öröksége és a ref. egyházak jelenkori szakadásai
Lábam előtt mécses a te igéd III. Naponkénti segítség…
Lábam előtt mécses a te igéd IV. Naponkénti segítség…
Magyar református önismereti olvasókönyv Válogatás…
Tanuljunk imádkozni! Gyakorlókönyv Pál és Kálvin alapján
Válogatás Kálvin műveiből

tó s

leá

280 Ft
850 Ft
350 Ft
720 Ft
260 Ft
380 Ft
1590 Ft
1590 Ft
2300 Ft
1200 Ft
950 Ft

ra z

ás

180 Ft
400 Ft
200 Ft
360 Ft
180 Ft
200 Ft
700 Ft
700 Ft
990 Ft
600 Ft
200 Ft

Könyves programok a Kálvin Kiadó részvételével

Élesztő Ház

XVIII. Győri könyvszalon
November 16–18. Győri Nemzeti Színház
9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.

Nyitvatartás
Hétfő–péntek: 9.00–17.00 (13.00–13.45 zárva)
Szombat: 9.00–13.00

Könyvbemutató
Marilynne Robinson: A gondolkodás
szabadsága
November 29. 18 óra, Karakter 1517
Könyvesbolt és Kávézó
4026 Debrecen, Kossuth tér

2800 Tatabánya, Béla király krt. 66.
Tel.: +36-34-791-826, e-mail: info@elesztoalapitvany.hu
Weboldal: elesztoalapitvany.hu
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Hírek, események
Kálvin Téka

Kálvin Téka

Élesztő Ház – új keresztény közösségi tér Tatabányán

Adventi könyvvásár
December 5. Széchenyi István
Egyetem aulája
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Keresztyén Karácsonyi Könyvvásár
December 7–8. Lónyay Utcai
Református Gimnázium
1092 Budapest, Kinizsi u. 1–7.
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Karácsonyi ajánlatunk gyerekeknek és fiataloknak

Képes Kálvin Kalendárium a 2019. évre
A/5; 216 oldal; kartonált; 500 Ft

A Magyarországi Református Egyház 2019-re szóló évkönyvének
középpontjában a tanítványi élet félreérthetetlen jele, a szeretet áll:
„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha
szeretitek egymást” (Jn 13,35). A tanítványság és a szeretet összefüggéséhez kapcsolódó bibliai szakaszok alapján lelkipásztorok rövid áhítatait olvashatjuk a kiadványban, amit Hajdú Zoltán Levente igékhez
kapcsolódó imádságai mélyítenek tovább.
Hálaadással emlékezünk meg Nagy Barna és ifj. Varga Zsigmond teológusokról, valamint a nemrégiben elhunyt Kányádi Sándor költőről.
Kalendáriumunk további oldalain képekkel gazdagon illusztrált
beszámolók segítségével adunk hírt egyházkerületeink, intézményeink, valamint gyülekezeteink bizonyságtevő életéről és szolgálatáról.

Bibliaolvasó Kalauz a 2019. évre
Fr/5; 128 oldal; kartonált; 280 Ft

Reformátusok falinaptára 2019
540×450 mm; 95 Ft

Így szól az Úr!

A Bibliaolvasó kalauz vezérfonala a 2019. évre
A/6; irkafűzött; 16 oldal; 70 Ft

Várjuk vásárlóinkat könyvesboltjainkban Budapesten
Központi raktár
és Protestáns 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

Református (Zsinati) Könyvesbolt
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
Nyitvatartás:
H–Cs.: 9–16.00 óráig; P.: 9–15.30 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
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Kálvin Téka

Kálvin Téka

Évkönyveink, könyvesboltok

Kálvin Téka

Karácsonyi ajánlatunk

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 az Innovariant Nyomdaipari Kft., Algyő
Felelős vezető: Drágán György
innovariant.hu

