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Legújabb bibliakiadásaink

Biblia (RÚF 2014), zsebméretű
A/6; 1360 oldal; puhafedeles; 5000 Ft
A Magyar Bibliatársulat revideált új fordítású (RÚF 2014)
Bibliájának szövegével készült legújabb, és eddigi legkisebb
méretű bibliakiadása kellemes tapintású, puha borítóval, lekerekített sarkokkal.
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Biblia (RÚF 2014), középméretű, kartonált
B/6; 1360 oldal; kartonált; 1500 Ft
Teljes Biblia a legkedvezőbb áron. Diákoknak,
valamint missziói célokra is a legjobb választás.
Az eddigi piros-fehér színkombináció mellett
már türkiz-fehér színben is kapható.

Biblia (RÚF 2014), középméretű, puha, varrott
B/6; 1360 oldal; puhafedeles; 6500 Ft
Kiváló minőségű anyagból
készült, díszvarrással ellátott
puhafedeles Biblia, gömbölyített sarkokkal. Újdonság, hogy már zöld és drapp
színben is hozzáférhető, az
eddigi bordó-szürke, illetve
narancs-zöld színkombinációk mellett. Kitűnő ajándék.

„...gyermekségedtől ismered a szent írásokat,
amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre
a Krisztus Jézusba vetett hit által.”
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Köszöntés az Olvasónak

2Tim 3,15

Lehet, hogy az internet világa háttérbe szorította az olvasást, de azért még mindig
olvasunk. Olvasnak a gyerekek is, remélhetőleg sokan. Olvasnak a felnőttek is, és
keresik az újabb olvasnivalókat, mert a könyv feltölt, formál, unalmat űz el, szórakoztat, ismeretet ad és még ki tudja, mennyi módon hat ránk.
Nekünk, keresztyéneknek – jobb esetben úgy, mint Timóteusnak –, gyermekségünktől fogva a Szentírás a legfontosabb könyv. A Könyv, amely minden életkorban szól hozzánk, és mindig újabb és mélyebb tartalmait ismerhetjük meg. A
Könyv, amely egyben élő és ható ige, kapcsolatba hoz Istennel, lángra gyújt és
vigasztal, tanít és megváltoztat, választ ad a kérdéseinkre, és újabb kérdéseket ébreszt bennünk. Nincs is igazán címe, mert a címe az, hogy Biblia, ami annyit jelent,
hogy Könyvek – a szent iratoknak egy olyan gyűjteménye, amelyben minden benne
van, ami a hitünkhöz és az életünkhöz, az üdvösségünkhöz nélkülözhetetlen.
Az Istentől ihletett Biblia mellett ott vannak még azok a könyvek, amelyek a Bibliáról szólnak, és amelyek szintén elkísérnek az életünkben. Még mindig emlékszünk
az első gyermekbibliánkra, a képekre, a kedvenc történetekre. És a tizenévesen
olvasott regényekre is. A hősökre és hősnőkre, akikkel annyi kalandot éltünk át.
Aztán jöttek az elvontabb könyvek, elgondolkodtató filozófiai művek, a kötelező
tankönyvek vagy a divatos bestsellerek.
Azon gondolkodtam, hogy mennyit alakítottak rajtam, azon, ahogy az egyházat,
a világot látom, azok a keresztyén könyvek, amiket eddig olvastam. Könyvekből és
olvasmányélményekből is meg lehetne írni az életünk és a hitünk történetét. Mindegyik egy külön esemény: Ki adta a kezembe? Ki hívta fel rá a figyelmet? Kikkel
beszélgettem utána róla? Milyen volt az életem, amikor éppen az a könyv került
elém? Azt hiszem, mindannyian tudnánk mesélni ezekről, de most íródjon tovább
életünk könyves története Kiadónk új könyvei által is.
Újdonságaink között szerepel Craig Bartholomew és Michael Goheen A nagy történet című missziológiai szempontú könyve a Bibliáról. Ajánljuk még Tim Keller
könyvét a gyülekezetépítésről, egy újabb bibliai szövegválogatást ezúttal a család
témakörében, egy gyülekezetpedagógiai kézikönyvet, Gárdonyi Zsolt kórusművét
és Kovács Mihály igehirdetés-kötetét minden kedves Olvasónknak.
Mucsi Zsófia
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Újdonság: A nagy történet
Craig G. Bartholomew – Michael W. Goheen
A nagy történet
Hogyan találjuk meg a küldetésünket
a Biblia elbeszélésében?
Fordította: Kóczián Viktória
B/5; 276 oldal; kartonált; 2600 Ft
„Sokan úgy olvassák a Bibliát, mintha csak apró
részletekből álló mozaik lenne – helyet kapnak
benne teológiai, erkölcsi, történeti, prédikációs
és áhítatos részek. Ha viszont ilyen töredékeket
látunk csak a Bibliában, figyelmen kívül hagyjuk a szerző, Isten szándékát, aki az életünket
szeretné formálni a Szentíráson keresztül.
Minden emberi közösség valamilyen történetből értelmezi létét, ez a történet segít a történelmi események feldolgozásában, formálja és
irányítja életünket. Ha engedjük, hogy a Biblia töredezetté váljon, félő, hogy
feloldódik abban a másik, kultúránkat alakító történetben, és már nem fog
olyan hatást gyakorolni az életünkre, mint kellene...
Ahhoz, hogy az életünket a Szentírás története formálja, két dolgot kell megértenünk: egyrészt a bibliai történet egy csodálatos egység, amelyre rábízhatjuk magunkat, másrészt mindegyikünknek helye van ebben a történetben. Ez
a könyv ennek a történetnek az elbeszélése. Arra invitáljuk olvasóinkat, hogy
váljon ez a saját történetükké, és találják meg benne a helyüket, hogy elkezdhessen élni bennük, mert ez a világunk igaz története.”
A bibliai tudományokkal foglalkozó Craig G. Bartholomew és a missziológus Michael W. Goheen a teljes Biblia összefoglalását adja közre ebben a
könyvben azzal a céllal, hogy Isten missziójának, a nagy történetnek a megismerése felébressze a mai keresztyének missziói elkötelezettségét. Az angol
nyelven több kiadást megért kötet tankönyvként is szolgálhat azok számára,
akik szeretnék a Bibliát mélyebben megismerni. A könyv a történeti ismeretek mellett tartalmazza a legfontosabb bibliai teológiai fogalmak magyarázatát és azok Szentíráson belüli fejlődését, és ezáltal bevezet a biblikus teológiai
gondolkodásba.

Előkészületben:
Michael W. Goheen: Keresztyén misszió ma Bevezetés
B/5; kb. 448 oldal; keménytáblás
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Kovács Mihály
Ma, ha az ő szavát halljátok
Bibliai üzenetek ünnepnapokra
és hétköznapokra
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Újdonság: Bibliai üzenetek

Fr/5; 112 oldal; kartonált; 800 Ft
Mi szükséges ahhoz, hogy jól használjuk fel a
ma lehetőségeit? Olyan belső békesség, amelyet
egyedül csak Isten adhat, de amelyet nem is vehet el tőlünk senki. Nem tépelődünk elhibázott
helyzeteken, nem szorongunk a jelen körülményei miatt. Mivel Isten minden vétkünket megbocsátotta, jövőnk is az ő kezében van. Ha ennek tudatában élünk, akkor a mai nap kegyelmi
idő: lehetőség, hogy az elrontott dolgokat helyrehozzuk, hogy az elmulasztott feladatokat pótoljuk, hogy megújuljunk hitben, reménységben
és szeretetben. Ezért „ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!” (Zsid 3,7).
A kötetben Kovács Mihály nyugalmazott református lelkipásztor, esperes Reformátusok Lapjában megjelent elmélkedései közül adunk közre válogatást,
hogy a ma, akár ünnepnap, akár hétköznap, valóban az örökkévalóság felé
kitárt ajtó legyen az olvasó számára.
Kovács Mihály 1929-ben született Budapesten. 1945-ben
teljes épségben került ki egy bombatalálatot szenvedett
óvóépület romjai alól. A megmenekülés különös csodáját
elhívásként élte meg, aminek engedve, zenei karrierjét
föladta, és életét Isten szolgálatára ajánlotta fel. Lelkipásztorként számos gyülekezetben szolgált, 1966-tól a
Zuglói Református Egyházközségben. 1995-ben a Budapest-Északi Egyházmegye esperesévé választotta. Nyugdíjba vonulása után hosszú évekig vezette a Reformátusok Lapja Ige mellett rovatát. „Életemet három h betű
alakította: hálaadás – humor – hit. Amikor valamelyikből kevesebb jutott, kiegészítette a másik kettő.”
További könyvajánlatunk:
Molnár Miklós: Csak légy egy kissé áldott csendben 900 Ft
Benkő István: Lelkek találkozása Válogatott igehirdetések és írások 1900 Ft
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Újdonságaink a gyülekezeti szolgálathoz
Együtt a hit útján
Gyülekezetpedagógiai kézikönyv
Szerkesztette: Siba Balázs, Szabóné László Lilla
és Pángyánszky Ágnes
B/5; 400 oldal; kartonált; 2000 Ft
Isten közösségbe hív bennünket önmagával és az
úton velünk együtt járókkal, akikkel az elhívottak
közösségében, az egyházban és a gyülekezetben az
emberi élet egészét felölelő életszakaszokban és a
legkülönbözőbb életfeladatokban, de mégis egy cél
felé haladunk. A gyülekezetpedagógia feladata ennek az összetartozásnak a tudatos művelése.
Könyvünk a gyülekezetben folyó olyan pedagógiai tevékenységek elméleti és gyakorlati kérdéseit
taglalja,
missziói
l lj amelyek
l k Jézus
é
i i parancsa alapján mindegyik korosztály megszólítását célul tűzik ki. Tudatosan szeretnénk szakítani az egyházainkban fennálló, tudattalanul is működő gyakorlattal, hogy a katekézist, s így a gyülekezetpedagógiai
munkát csak a gyermekekre, legfeljebb a fiatal korosztályra értjük. Élethosszig
tartó tanítványságra (tanulásra és tanításra) kaptunk elhívást Krisztusban, melynek színtere az egész élet. Az egyház ennek egy részéhez, a gyülekezetben történő
tanuláshoz teremthet közösségeket és adhat segítséget.
Timothy Keller
Gyülekezet a központban
Evangéliumi szolgálat a városban
B/5; 520 oldal; kartonált; 4900 Ft
Miért nem növekszik a gyülekezetünk? Hogyan
vonzhatnánk be posztkeresztény kortársainkat?
Timothy Keller fogódzókat ad a gyülekezeteket
körülvevő kultúra eléréséhez. Az evangélium korszerű, mégis radikálisan biblikus képviseletét saját
környezetünkre szabottan kell megélnünk. Az átfogó szakirodalmi és gyakorlati ismeretekre alapozott mű gerincét az evangéliumközpontúság, a városközpontúság és a mozgalmi jelleg hármasa adja.
Nem receptet kínál, hanem gondolkodásmód-váltást sürget a keresztények körében, hogy a kegyelem és Krisztus helyettes áldozatának jó híre, az
evangélium valóban eljuthasson a ma emberéhez.
6

Gárdonyi Zsolt
Dévai Bíró Mátyás intelme
vegyeskarra és orgonára
A/4; 12 oldal; kartonált; 700 Ft
Gárdonyi Zsolt Dévai Bíró Mátyás intelme című
kórusműve „a magyar Luther” († 1545) hitvalló
énekének négy strófáját dolgozza fel. A kereken
ötszáz éves dallam modernsége tökéletesen illeszkedik a szöveg időtlen aktualitásához.
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Újdonság, újranyomás

További ajánlatunk:
Gárdonyi Zoltán:
Válogatott kórusművek Hat letét énekeskönyvi
dallamokhoz • Hat kórusmű 1200 Ft
A tékozló fiú Kis oratórium szólóhangokra, vegyeskarra és orgonára 990 Ft
A sareptai özvegy Kis oratórium három énekhangra és négyszólamú vegyeskarra
orgonával 990 Ft
Gárdonyi Zsolt – Karasszon Dezső: Alternatív koráliskola 1400 Ft
Szabó Balázs (szerk.): Nemzedékről nemzedékre Tanulmányok, visszaemlékezések Gárdonyi Zoltán születésének 110. évfordulója és Gárdonyi Zsolt 70. születésnapja tiszteletére 1200 Ft
Napi menü
Gondolatok, igék, imádságok John Bush rajzaival
137×148 mm; 128 oldal; kartonált; 990 Ft
A Napi menü rendhagyó áhítatos könyv, amelyben
találkozik a vicces és a komoly. John Bush amerikai
grafikus találó karikatúrái, valamint hozzájuk kapcsolódó bibliai idézetek, gondolatok és rövid imádságok
segítenek mélyebben megérteni a Bibliát, a keresztyén
hitet és életet.
Hamarosan kapható!
Angol–magyar Újszövetség
Fr/5; 746 oldal; műbőr kötés; 3500 Ft
A Magyar Bibliatársulat revideált új fordítású (RÚF 2014) Bibliájának szövegével
és az angol Good News Translation (Today’s English Version) szövegével készült,
párhuzamos tördelésű Újszövetség-kiadás.
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Imádságok
Újra kapható, kétféle kivitelben
Muraközy Gyula
A Sionnak hegyén
Imádságok és elmélkedések
A/6; 216 oldal; kartonált 500 Ft;
keménytáblás 900 Ft
Ebben a sok kiadást megélt kis könyvben
közel kétszáz imádság és elmélkedés található ünnepekre, alkalmakra, a hét minden napjára és különböző élethelyzetekre.
A legújabb kiadás immár kétféle kivitelben: kartonált és keménytáblás formában is hozzáférhető.
További ajánlatunk:
Bernard-Zoltán Schümmer – Schümmer Judit
Együtt az asztal körül
Bibliai igék és imádságok
152×167 mm; 148 oldal; keménytáblás; 2500 Ft
A finom vonalú rajzokkal gazdagon illusztrált könyv
olyan bibliai idézetek és hozzájuk illeszkedő, egyszerűen
megfogalmazott imádságok gyűjteménye, amelyeket a
közös családi étkezések előtti meghitt, áhítatos percekben olvashat fel egy felnőtt vagy egy iskolás gyermek.
Rudolf Bohren
Tanuljunk imádkozni!
Gyakorlókönyv Pál apostol és Kálvin alapján
187×125 mm; 156 oldal; kartonált; 600 Ft (akciós ár)
Bár mindenki tud imádkozni, mégsem tudjuk, hogyan kell – ahogyan maga Pál apostol is fogalmaz.
Az imádságot tehát tanulni kell. Tanulni és gyakorolni, és ezáltal megízlelni, hogyan hatja át Isten közelsége
életünket.
kö l é az egész
é él
tü k t
Rudolf Bohren svájci gyakorlati teológus imakönyve egyúttal „gyakorlókönyv” is,
hogy Pál apostol szentírásbeli szavaira és Kálvintól származó idézetekre támaszkodva tanulásra és gyakorlásra segítse az olvasót.
Hajdú Zoltán Levente: Nem a felhők fölött Imádságok 1100 Ft
Szikszai György: Keresztyéni tanítások és imádságok 1600 Ft
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FELEBARÁTI

SEGÍTSÉG A

VENEZUELAI BIBLIATÁRSULATNAK

Legújabb adománygyűjtő akciónkkal arra a helyzetre szeretnénk felhívni támogatóink figyelmét, amely a szemünk előtt bontakozik ki a dél-amerikai Venezuelában. Az ország évek óta válságok sorozatán megy keresztül.
Az országból eddig már több mint hárommillióan menekültek el, és azok,
akik mégis maradnak, üres bolti polcokkal, áramkimaradásokkal és katasztrofális közbiztonsággal néznek szembe.
A Venezuelai Bibliatársulat irodáját 2018-ban négyszer fosztották ki az utcai
zavargások alatt, a főtitkár, Javier Chacón családja, miután őket is kirabolták az
autópályán, elhagyta az országot, és Mexikóba menekült, de Javier és hat munkatársa maradt. Továbbra is végzik a bibliamissziót, lelkipásztoroknak tartanak
bibliai továbbképzéseket, két törzsi nyelvre (Uwottüja és Curripaco) fordítják és
terjesztik a Bibliát, amire hatalmas az igény, bár minimális fizetőképes kereslet
mutatkozik.
A Magyar Bibliatársulat vállalása, hogy támogatói segítségével közreműködik a Venezuelai Bibliatársulat külföldön nyomtatott spanyol bibliákkal való
ellátásában.
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A Magyar Bibliatársulat hírei

ÚJDONSÁG
Pecsuk Ottó – Kiss B. Zsuzsanna (szerk.)
Én és az én házam népe
Bibliai szövegválogatás a családi élethez
Fr/5; 64 oldal; kartonált; 500 Ft
Mindannyiunkban ott van a vágy a kiegyensúlyozott,
boldog családi élet után, de érezzük, hogy napjainkban a társadalomnak és az egyháznak ez az „alapsejtje”
minden korábbinál nagyobb veszélynek van kitéve. A
házassággal együtt a család is „veszélyeztetett faj” lett,
és ennek a válsághelyzetnek a hatásait mindannyian a
bőrünkön érezzük szűkebb és tágabb családi kapcsolatainkban. A Bibliának van üzenete a család számára is.
Isten ismeri azokat a nehézségeket, amelyekkel a családban szembe
kell
b k
ll néznünk,
é ü k
és irányt mutat, bátorít ezekben is. Az itt olvasható bibliai idézetek, történetek
megmutatják, hogy az, amit mi olykor szorongatóan egyéni és családi válságként
élünk át, „a világ kezdete óta” jelen van Isten népe életében, és sohasem történik
Isten tudta és gondviselő irgalmának jelei nélkül.
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Hírek, események
A KÖZELJÖVŐBEN A K ÁLVIN KIADÓ RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLÓ RENDEZVÉNYEK:
• Május 8. EGYÜTT A HIT ÚTJÁN – Gyülekezetpedagógiai konferencia
és könyvbemutató, Budapest, Ráday u. 28.
• Május 13–17. Szent István Könyvhét, Budapest, Ferenciek tere
• Május 18. Református Egység Napja, Debrecen, Kossuth tér
• Május 25. Keresztyén misszió ma – Konferencia és kettős könyvbemutató
(Goheen), 1081 Budapest, Te+Én Missziós Ház, Budapest, Kis Fuvaros utca 11.
• Június 12. Szlovákiai lelkészek Konferenciája, Berekfürdő, Megbékélés Háza
• Június 13–17. Ünnepi Könyvhét, Budapest, Vörösmarty tér
• Július 23–27. Csillagpont, Debrecen

Ismét Könyv tér a Csillagponton!
Az idei Csillagponton is megtalálod a Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat
sátrát a Lehetőségek Piacán. Színes könyvkínálat, kedvezményes árak várnak!
Nyugalomra vágysz? Vár a Könyv tér, ahol néhány
jó könyv segít neked is feltöltődni! A Könyv tér pontos helyéről a helyszínen a szervezőktől kérhetsz felvilágosítást.

Tovább bővítettük tartósan leárazott kiadványaink sorát.
Részletekért látogasson el könyvesboltjainkba vagy webáruházunkba.

K ERESZTÉNY KÖNYVESHÁZ
SÁRÁNDON
A helyi baptista testvérek kezdeményezésére márciusban Keresztény Könyvesház
nyílt Sárándon. A jövőben kölcsönkönyvtárként működő intézmény mintegy 1000
darab, több keresztény kiadó – közöttük a
Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó –
által adományozott kötettel nyitotta meg
kapuit a település valamennyi lakója számára.
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A KÁLVIN KIADÓ

TELEFON
06 1 386-8267

honlapja megújult!

E-MAIL
kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

ONLINE MEGRENDELÉS
www.kalvinkiado.hu

Korszerű megjelenés, egyszerűbb
böngészés és vásárlás mobiltelefonról is.

15%

Webáruházunkban
kedvezményt, bankkártyás ﬁzetési lehetőséget,
és magánszemélyeknek 10 000 Ft felett ingyenes kiszállítást biztosítunk belföldön.

www.kalvinkiado.hu

KÖNYVESBOLTJAINK 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

Évzáróra, konfirmációra ajánljuk

A borítón Heinrich Bünting Die ganze Welt in einem Kleberblat című fametszete látható
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 kötötte: Innovariant Nyomdaipari Kft., Algyő • Felelős vezető: Drágán György

