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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 o.; vászonkötés; 6000 Ft
Neves erdélyi költőnk verseinek legteljesebb gyűjteménye, a Kálvin Kiadó, a Luther Kiadó és a Polis Könyvkiadó közös gondozásában.
„Ez a gyermek... ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak nap, hold, csillagok.
Anyja szemei, s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.”
József, az ács, az Istennel beszél

Biblia magyarázó jegyzetekkel
(RÚF 2014)
B/5; 1908 oldal; keménytáblás; 9900 Ft
Bőrkötésű, arany élmetszéssel 15 000 Ft
Ebben a magyarázatos bibliakiadásban, amely a 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.

„Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak
fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk.
De közöttetek ne így legyen,
hanem aki naggyá akar lenni közöttetek,
az legyen a szolgátok.”
Mt 20,25–26
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Közöttetek ne így legyen!

„Közöttetek ne így legyen!” – ezt a jézusi figyelmeztetést emeli ki egyik új könyvünk
címe (5. oldal). Ez a könyv olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyekről ritkán beszélünk, mégis mélyen meghatározza az életünket. Hogy mennyire általános és örök
kérdésről van szó, mutatja Jézus tanítványainak példája is. Mindannyian vágyunk,
törekszünk valamire, vagy ha nem, annak hiányától szenvedünk (ambíció).
Mindnyájunkat érint a hatalom, az uralom kérdése, akár fent, akár lent, akár valahol középen vagyunk (státusz).
Jézus válasza, egész tanítása és minden cselekedete egy irányba mutat: Isten
országára. Arra az új és más valóságra, amely benne és általa „közöttünk” van. A
Jézus születését meghirdető angyali üzenet a próféciák beteljesedésére utaló szavakkal beszél Máriának a hosszú időre berendezkedni látszó pogány római uralom,
illetve a status quóhoz kényszerből és/vagy hatalomvágyból alkalmazkodó vezetők
idején: „Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem
lesz vége” (Lk 1,32–33). De hamar kiderül, hogy Isten országa másként jött el, mint
sokan várták: máshogyan van jelen, és más módon fog majd kiteljesedni, mert
Isten másként akarja megvalósítani ígéreteit az egész világ üdvösségére. Isten
országában más értelmet kap az ambíció és a hatalom is. A Megfeszített és
Feltámadott emeltetik a Mindenható jobbjára, míg majd vissza nem jön, hogy Isten
országa beteljesedjen, és „Isten legyen minden mindenekben” (1Kor 15,28). Jézus
királyi küldetése az isteni ítélet sújtotta, megszégyenítő kereszthalálban, majd
pedig az ítéletet és a megszégyenülést visszájára fordító feltámadásban éri el a
csúcspontját, felemeltetéséhez az alázat útja vezet (Fil 2), Addig így van közöttünk
Isten országa, e világ hétköznapi valóságában, másként: hogy közöttünk, akik őt
keressük, benne hiszünk és reménykedünk – közöttünk ne úgy legyen, ahogy a
világban van.
Ezt az evangéliumot állítják középpontba Tékánkban is ajánlott további könyveink is, legyen szó akár (mindenekelőtt) a Szentírásról, akár a belső ember megújulásáról, akár a misszói küldetésről, az igehirdetésről, hitvallásainkról vagy hitünk,
teológiánk más kérdéseiről. Hogy közöttünk – így legyen.
Galsi Árpád
igazgató
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Újdonság: A belső ember megújulása
Kálmánchey Márta
A belső ember megújulása
Pszichológiai segítség a hétköznapi keresztyénséghez
Ak/40; 128 oldal; kartonált; 690 Ft
„Az egészséges keresztyén hitélet pszichés szempontból
építi, kiteljesíti személyiségünket” – vallja Kálmánchey
Márta pszichológus. Az Istennel való mély kapcsolat, a
feltétlen elfogadás szilárd alapot ad a létezésünkhöz. A
megtérés, az újjászületés hatalmas erővel indít el egy új
úton. Hitünk segít megküzdeni a sorsfordító, nagy
nehézségekkel éppúgy, mint a mindennapi megterhelő
élethelyzetekkel.
A kötetben található harminc rövid írás rámutat arra,
hogy az egyénileg és közösségben megélt hit hogyan
válhat megújító erővé az életünkben. Olvashatunk többek között a keresztelés, a
konfirmáció és az úrvacsora pszichológiai jelentőségéről, az istenképről, az életközépi válságról, az érzelmi fogyatékosságról és a kreativitásról. Hisszük és valljuk,
hogy „…ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról
napra” (2Kor 4,16).

KÖN Y V BEMUTATÓ
2019. december 6., péntek 15 óra
Debrecen-Kistemplomi Református Egyházközség
4025 Debrecen, Piac u. 35.
A szerző korábbi,
kiadónknál megjelent két könyve:
A belső ember erősítése
Ak/40; 120 oldal; kartonált; 590 Ft
A belső ember növekedése
Az önismeret útján a hit
és a pszichológia segítségével
Ak/40; 132 oldal; kartonált; 690 Ft
Rövid, lelkigondozói jellegű írások egy
pszichológus tollából.
4

Craig C. Hill
Közöttetek ne így legyen!
Státusz és ambíció Jézus követésében
Fordította: Szabadi István
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Újdonságaink

A/5; 232 oldal; kartonált; 2000 Ft
Nincs olyan közösség, amelyben ne lenne szerepe az
ember társadalmi pozíciójának, elismertségének,
fontosságának, státuszának. Ugyanilyen magától
értetődő része életünknek a belső késztetés, a törekvés, az ambíció. A keresztyén ember és az egyház
sem kivétel ez alól, mégis ritkán esik szó ezekről a
kérdésekről. Gyakoribb az álszerény vagy szégyenkező hallgatás, és nem ritka az sem, hogy egyszerűen
alkalmazkodunk a világhoz. Miért érdemes őszintén
szembenézni az elismerésre, elfogadásra, sikerességre való törekvéssel keresztyén
emberként, vezetőként, lelkészként? Hogyan találjuk meg a helyes utat Isten
országának radikális evangéliuma és a közösségi élethez szükséges rend, a tisztségek és a szolgálatok, az emberi természetünkből fakadó ambíció és a mindenki
szolgájává lett Krisztus ismeretében? Hogyan lehet jelen az egyház közösségében
és a hívő ember életében Isten országának valósága? A szerző úgy veszi sorra az
Újszövetség mondanivalóját ezekkel a témákkal kapcsolatban, hogy közben végig
Jézus követésének gyakorlatát és a mai hétköznapok kihívásait tartja szem előtt.
Craig C. Hill amerikai újszövetséges teológus, 2016 óta a dallasi Metodista Egyetem
teológiai karának (Perkins School of Theology, Southern Methodist University)
vezetője.
Szűcs Ferenc
Hitvallásismeret
A/5; 168 oldal; kartonált; 1200 Ft
Dr. Szűcs Ferenc Hitvallásismeret című egyetemi
jegyzete az azonos nevű tárgy hallgatói számára készült a Károli Gáspár Református Egyetem
Hittudományi Karán.
A szerző a két alapvető református hitvalláshoz,
a Heidelbergi Kátéhoz és a Második Helvét Hitval láshoz ad magyarázatot, hogy rajtuk keresztül
vezesse tovább az olvasót a Szentírás üzenetéhez.
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Újdonság: Keresztyén misszió ma
Michael W. Goheen
Keresztyén misszió ma – Bevezetés
Fordította: Czövek Tamás
B/5; 432 oldal; keménytáblás; 4500 Ft
Michael Goheen könyve átfogó bevezetést kínál a miszsziológiával foglalkozó hallgatók és lelkészek, illetve a
téma iránt érdeklődők számára. A keresztyén misszió
új megközelítéséből kiindulva vázolja a bibliai és teológiai kiindulópontokat, feldolgozza a történelmi, ökumenikus, illetve globális valóságból eredő lehetőségeket és kihívásokat, majd ezekre alapozva keresi Jézus
Krisztus mai egyházának teljességre törekvő tanúskodásának lehetőségeit élettel, szóval és tettel.
„A misszió részvétel Isten missziójának történetében. […] E könyv így a missziót az ekkléziológiába gyökerezteti, és ez olyan missziológia, mely az egyháznak kulcsszerepet juttat, ami
meglehetősen ritka. Ugyanakkor olyan missziológia is, amely a történelmet komolyan veszi,
törekszik megérteni, és tanulni abból, ahogy az egyház a legkülönfélébb történelmi és kulturális helyzetekben misszióját teljesítette. Emellett olyan missziológia is, mely a globális
kontextust is komolyan veszi azáltal, hogy olyan missziológiát fogalmaz meg, mely szerint a
misszió a világ minden részében jelen van, valamint az egész világ minden részéből, annak
minden része felé irányul. Végül pedig olyan missziológia, mely a mai világot mint kontextust komolyan veszi.” (Részlet a könyv Előszavából)
Michael W. Goheen (PhD) kanadai református lelkipásztor, missziológus. Gyülekezetplántáló lelkészként hét évig szolgált hazájában, majd a kilencvenes évek óta több
intézményben oktatóként tevékenykedik. Számos cikk és könyv szerzője, illetve társszerzője. 2015 óta rendszeresen tart missziológiai továbbképzéseket Magyarországon
lelkipásztorok számára.
További ajánlatunk:
C. G. Bartholomew – M. W. Goheen:
A nagy történet Hogyan találjuk meg a küldetésünket a Biblia elbeszélésében?
A K ÁLVIN K IADÓ

D EBRECENI R EFORMÁTUS H ITTUDOMÁNYI E GYETEM
M AGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPÉN
2019. november 28. (csütörtök) 9 óra
Debreceni Református Hittudományi Egyetem (Debrecen, Kálvin tér 16., I. emeleti Zsibongó)
Németh Tamás: A Szentháromság-tan Kálvin teológiájában
M. W. Goheen: A keresztyén misszió ma Bevezetés
Gaál-Szabó Péter – Csillag Andrea – Veres Ottília – Kmeczkó Szilárd (eds.):
Cultural Encounters: New Perspectives in English and American Studies
ÉS A

KÖNY VBEMUTATÓJA A
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Koppándi Botond Péter
Az új homiletika és az amerikai protestáns prédikálás
megújítása
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Újdonságaink

B/5; 272 oldal; kartonált; 3200 Ft
A „szószék válságát” is magukkal hozták a 20. század
közepének társadalmi, politikai és kulturális változásai
az Amerikai Egyesült Államokban. A prédikálást ért
vádakkal és hatásokkal foglalkozni kellett, valamilyen
pozitív választ kellett adni: így jött létre az új homiletika.
Eszerint a prédikálás – esemény, nemcsak az elmondottak tartalma, hanem a hatása is előtérbe kerül.
A szerző a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
gyakorlati teológia tanszékének tanára. Könyvéből,
amely a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen megvédett doktori dolgozata alapján készült, megismerhetjük a protestáns felekezeteken átívelő, a homiletika fenomenológiájának megújulását szorgalmazó mozgalom mögötti társadalmi, politikai változásokat, filozófiai és teológiai gondolatokat. Az új homiletika
főbb képviselői David Buttrick, Eugene Lowry, Fred Craddock, Thomas Long,
David Randolph és Lucy Rose; homiletikai munkáik elemzése mellett egy-egy jellegzetes igehirdetést is olvashatunk tőlük a kötetben.
Németh Tamás
A Szentháromság-tan Kálvin teológiájában
B/5; 276 oldal; kartonált; 2500 Ft
Ami Kálvin teológiájára általában igaz, igaz a Szentháromság-tanára is. Nem osztjuk
azt a véleményt, hogy Kálvin kezdettől fogva lezárt teológiai rendszerben gondolkozott volna. Írásainak elemzése során figyelemmel lehet
kísérni azt, hogy Kálvin viták tüzében és a Szentírás
egyre mélyebb megismerése alapján, lépésről lépésre
többet fogadott el az óegyházi zsinatok dogmáiból,
mert ráébredt arra, hogy ezek bibliai alapon, hitvallásképpen fogalmazódtak meg. Kálvin azt a páli elvet
követte, hogy „mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok
meg” (1Thessz 5,21). Csak azért pedig, mert az egyház
tekintélye mögötte áll, nem bizonyos egy tan igazsága,
de amikor kiderül, hogy az egész Szentírás áll mögötte,
akkor igen. Kálvin számára így lett lépésről lépésre a
Szentháromság-tan, a maga helyén, a reformált keresztyén egyház központi tanítása…
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A Magyar Bibliatársulat hírei

BIBLE 2020

„...ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön:
nem tér vissza hozzám üresen,
hanem véghezviszi, amit akarok,
eléri célját, amiért küldtem.”
(Ézs 55,11)

A történelem során még sosem volt lehetőségünk arra, hogy olyan egyszerűen
eljuttassunk egy üzenetet szerte a világba, mint manapság. Egyes becslések szerint
2020-ra a világ népességének 80%-a fog okostelefont használni. Ez gyakorlatilag
azt jelenti, hogy több mint 6 milliárd ember áll majd szinte folyamatos kapcsolatban egymással.
A Skót Bibliatársulat ennek tudatában egy olyan kezdeményezést indított a
Bibliatársulatok Világszövetségével és más szervezetekkel együtt, amely arra
bátorítja szerte a földön élő keresztyéneket, hogy ezen a médiumon keresztül
legyenek Isten Igéjének hírnökei, azért, hogy a Biblia üzenete minél messzebbre
eljuthasson.
Az ötlet lényege egy okostelefon-alkalmazás, amely minden napra ad egy bibliai olvasmányt, és arra bátorítja a felhasználókat, hogy olvassák fel ezeket a
verseket ott, ahol épp tartózkodnak, legyen az falu, város vagy metropolisz. Egy
funkcióval videóra lehet venni a felolvasást, és feltölteni egy erre a célra létrehozott weboldalra. Képzeljünk el egy olyan oldalt, weboldalt, ahol a szerte a világból
különböző emberek a legkülönfélébb nyelveken hirdetik a Szentírásnak ugyanazt
a szakaszát. Olyan emberek, akik egymást ugyan nem ismerik, de összeköti őket
az, hogy Isten mindannyiukat ismeri, valamint az a cél, hogy a Biblia üzenete
mindenkihez eljusson.
2020. január elsején elindul majd egy globális bibliaolvasási hullám, amely országról országra haladva 366 napon keresztül borítja majd be a földet. Ez egy
ambiciózus terv, amely életek ezreinek átformálására ad lehetőséget. Mostanáig 32
országból érkezett pozitív válasz a kezdeményezésre, és várhatóan még többől érkezik majd.
Terveink szerint az alkalmazás magyarul is elérhető lesz. Arra biztatjuk olvasóinkat és támogatóinkat, hogy vegyenek részt ebben a világméretű
programban.
A kezdeményezés hivatalos angol nyelvű honlapja:
www.bible2020.org
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Angol–magyar Újszövetség
Fr/5; 746 oldal; műbőr kötés; 3500 Ft
Legújabb, párhuzamos tördelésű Újszövetség-kiadásunk
a Magyar Bibliatársulat revideált új fordítású (RÚF 2014)
Bibliájának szövegével és az angol Good News Translation
(Today’s English Version) szövegével készült. Kitűnő
segítség lehet nyelvtanuláshoz, akárcsak korábban megjelent, szintén egymás mellé szedett szöveggel olvasható
kétnyelvű Újszövetségeink (Német–magyar Újszövetség,
Ukrán–magyar Újszövetség), amelyeket ajánlunk vegyes
házasságokban is, hogy minden családtag saját anyanyelvén jobban megérthesse Isten igéjét.
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Bővülő bibliaválaszték

KÖZÉPMÉRETŰ, REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ (RÚF 2014)
BIBLIATÍPUSAINK
B/6; 1360 oldal; színes térképekkel
Kartonált 1500 Ft
Teljes Biblia a legkedvezőbb áron. Diákoknak, valamint missziói célokra is a legjobb
választás.
Keménytáblás, három színben (kék, zöld, bordó) 3500 Ft
Klasszikus formátum és kivitel, letisztult, korszerű formában.
Vászonkötés, két színben (kék és bordó) 4100 Ft
Elegáns és tartós, különlegesen kezelt vászonkötésben.
Puhafedeles, háromféle színváltozatban 6500 Ft
Kiváló minőségű anyagból készült, díszvarrással ellátott puhafedeles Biblia, gömbölyített sarkokkal. Zöld-drapp, bordó-szürke és narancs-zöld színkombinációkban.
Cipzáras tokban, ezüst élmetszéssel 9900 Ft
Elegáns és praktikus, sötétkék cipzáras bőrtokban, ezüst élmetszésű kivitelben
regiszterrel. Rendszeres használatra, utazásra, ajándékozásra is kiválóan alkalmas.
Bőrkötésű, arany élmetszéssel 10000 Ft
Fekete bőrborítóval, arany élmetszéssel, gömbölyített sarkokkal. Kiváló ajándék.
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 bibliakiadás kellemes tapintású, puha
borítóval, lekerekített sarkokkal.
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További ajánlatunk
Elena Pasquali – Priscilla Lamont
Kicsik képes Bibliája
Fordította: Mucsi Zsófia
175×215 mm; 192 oldal; keménytáblás; 3500 Ft
Ebből a kisebbeknek szóló képes Bibliából úgy mesélhetjük el a gyerekeknek a történeteket, hogy átélhetik a teremtés szépségét, izgulhatnak Dávidért a csatában, Dánielért az oroszlánok között és Jézus tanítványaiért a viharban. A beleélést segítik a gyermekek
fantáziáját megragadó illusztrációk és a könnyen
érthető szöveg is.
Peter Martin – Peter Kent
Evangéliumi nyomkereső
Fordította: Görgey Etelka
215×260 mm; 44 oldal; keménytáblás; 2500 Ft
A gyerekek órákig keresgélhetik a régi idők tárgyait és embereit a könyv Jézus történetének
világát ábrázoló részletgazdag képein. A feladványokat böngészve észre sem veszik, és megismerkednek Jézus életének legfontosabb eseményeivel
és lenyűgöző hátterével.
Paul Lawrence
Bibliai kéziatlasz
Richard Johnson (szerk.)
Fordította: Görgey Etelka
B/5; 192 oldal; kartonált; 4000 Ft
Ez az atlasz a Biblia történetét tekinti át, átfogó történelmi, vallási és földrajzi összefüggésekkel gazdagítva a
Szentírás olvasóinak ismereteit. Végigköveti a bibliai elbeszélést, gazdagon illusztrálva azt képekkel, térképekkel és
háttér-információkkal, könnyen használható, olvasóbarát
formában.
Kókai Nagy Viktor (szerk.): Morfondír
220×190 mm; 88 oldal, keménykötés; 1300 Ft
A hívő ember minden élethelyzetében eljuthat arra a pontra, hogy Istenről gondolkodjon. A Morfondír ilyen gondolatok gyűjteménye – fiataloknak és kevésbé fiataloknak.
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További ajánlatunk
Fekete Ágnes
4 hét
Adventi gondolatok
Ak/40; 88 oldal; kartonált; 800 Ft
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 arra
indítanak, hogy elgondolkodjunk a szeretet, a várakozás, az
idő mélységeiről, és Isten jelenlétének fényében lássuk az
ünnepet.
Marilynne Robinson
A gondolkodás szabadsága
Kálvinista tűnődések
Fordította: Pásztor Péter
A/5; 304 oldal; keménytáblás; 3490 Ft
A kötetben az amerikai író – akit a magyar olvasók elsősorban Pulitzer-díjas regénye, a Gilead alapján ismerhetnek – esszék formájában adja tovább a szellemi-eszmei, keresztyén-kálvinista hagyományt. Szól az amerikai történelem és jelen, a kultúra, a gazdaság, a tudomány, illetve a vallás kérdéseiről.
Lloyd C. Douglas
„És köntösömre sorsot vetettek”
Fordította: Fükő Dezső
Fr/5; 740 oldal; kartonált füles; 2500 Ft
A regény a római katona, Marcellus Gallio történetét
beszéli el, akihez a sorsvetés után a keresztre feszített
názáreti Jézus köntöse kerül és útnak indul, hogy megtudja, mi az igazság a különös köntössel és korábbi tulajdonosával kapcsolatban. Kitalált történet a keresztyénség gyökereiről, értékekről, spiritualitásról, hitről és
Krisztusról.
Tóth-Máthé Miklós: Miként a csillagok
Négy történelmi regény
135×205 mm; 576 oldal; keménytáblás; 3500 Ft
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Évkönyveink, könyvesboltok
Képes Kálvin Kalendárium a 2020. évre
A Magyarországi Református Egyház évkönyve
A/5; 224 oldal; kartonált; 500 Ft
„Én, az Úr vagyok a te Istened…” Ez a Mózes második
könyvéből (20,2) vett idézet, a Tízparancsolat első szavai állnak a 2020. év református évkönyvének középpontjában. Az egykor Mózessel közölt tíz ige megértését
lelkipásztorok áhítatai és gondolatébresztő rövid tanulmányai segítik. A Bibliaolvasó Kalauz vezérfonalát követő napi és ünnepi igeszakaszok, valamint Hajdú Zoltán
Levente imádságai hónapról hónapra vezetik végig az
esztendőn az olvasót.
2020 legjelentősebb egyháztörténeti évfordulóinak lajstroma után kalendáriumunkban megemlékezünk a száz éve aláírt trianoni békediktátumról, a belmissziós
nőmozgalmakról, az 1600-as évek angol protestáns vallási üldözöttjeinek amerikai
újrakezdéséről, Dicsőfi József református lelkészről és teológusról, valamint a holland református államférfiról, Abraham Kuyperről.
Református egyházunk évkönyvében ezúttal is képes beszámolók segítségével
tekinthetünk be a gyülekezeteiben élő egyház, valamint intézményeink (ezúttal a
börtönmisszió, az Önkéntes Diakóniai Év, a debreceni Immánuel Otthon és Iskola, valamint a Károli Gáspár Egyetem
Hittudományi Kara) életébe és missziójába.
Bibliaolvasó kalauz a 2020. évre
Fr/5; kartonált; 128 oldal; 300 Ft
Reformátusok falinaptára 2020
540×450 mm; 95 Ft
Így szól az Úr!
A Bibliaolvasó kalauz vezérfonala a 2020. évre
A/6; irkafűzött; 16 oldal; 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: 9–15.30 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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Közelgő programok a Kálvin Kiadó részvételével:
19. Győri Könyvszalon
November 15–17.
Győri Nemzeti Színház
9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.

Győri Adventi Könyvvásár
December 4.
Széchenyi Egyetem aulája
9026 Győr, Egyetem tér 1.

Gyülekezeti sajtóvasárnap
November 24.
Császári Református Egyházközség
2858 Császár, Kisfaludy u. 31.

Kálmánchey Márta:
A belső ember megújulása
című könyv bemutatója
2019. december 6. 15 óra
Debrecen-Kistemplomi Ref. Egyházközség
4025 Debrecen, Piac u. 35.

A Kálvin Kiadó és a DRHE
közös könyvbemutatója
November 28., 9 óra
Debreceni Ref. Hittudományi Egyetem
4026 Debrecen, Kálvin tér 16., I. em.
Zsibongó

Nagy érdeklődés övezte az idei Csillagponton a „Könyv tér” elnevezésű olvasósátrunkat, amelyben a Lehetőségek Piacán
kiállító kiadók könyveibe olvashattak
bele a fiatalok. Délutánonként kézműves
programok is várták az érdeklődőket.

Kálvin Téka

Hírek, események

Keresztyén Karácsonyi Könyvvásár
December 13–14.
Lónyay Utcai Református Gimnázium
1092 Budapest, Kinizsi u. 1–7.

A Keresztyén misszió ma – Missziói impulzusok a gyülekezeti élet megújulásához című
konferencián Michael W. Goheen (középen) kanadai protestáns lelkipásztor A
nagy történet és a Keresztyén misszió ma
című könyvei is bemutatásra kerültek.

Őszi vásár a Kálvin Kiadónál
2019. november 29-ig
Kiadványok akár 60% engedménnyel!
Részletek könyvesboltjainkban és webáruházunkban.
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Az Év könyve-díj jelöltje
A Doktorok Kollégiuma a Kálvin Kiadó alábbi kiadványát terjesztette a Zsinat elé
az „Év könyve” díjra:
Michna Krisztina
Szolgálat az egyház peremén
A Magyarországi Református Egyház
lelkigondozó-kórházlelkészi tevékenységének
rendszerszemléletű vizsgálata
B/5; 272 oldal; kartonált; 2900 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 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.
A szerzőről
Michna Krisztina Baján született fogorvos édesapa és hitoktató édesanya harmadik gyermekeként, így igen korán alkalma
nyílt arra, hogy megismerkedjen az egészségügyi és az egyházi rendszerekkel. A Debreceni Református Kollégium
Gimnáziumában érettségizett, majd Budapesten és Münsterben tanult teológiát. Először gyülekezeti lelkészként, majd
lelkigondozó kórházlelkészként szolgált Somogy megyében.
Közben tovább képezte magát, vallástanári, mentálhigiénés
és lelkigondozói tereptanári diplomát szerzett. 2015-ben doktorált a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi
Karán. Jelenleg a Zürichi Magyar Protestáns Gyülekezetben teljesít lelkészi szolgálatot, valamint a Zürichi Schulthess Klinika református lelkigondozója. Orvos férjével két gyermeket nevelnek, öt éve élnek Svájcban.
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Győri Katalin – Gellén Sára
Az első karácsony
203×225 mm; 48 oldal; keménytáblás; 1800 Ft
A könyv úgy vezet végig Jézus születésének eseményein,
hogy hű marad a bibliai történethez, és közel hozza azt a
mai gyermekek világához. Jézus Krisztus Isten legnagyobb
ajándéka, az ő születéséről szól a karácsony ünnepe.
Bethan James – Honor Ayres
101 karácsonyi fejtörő
Fordította: Győri Katalin
210×280 mm; kartonált, 48 oldal + matricák; 1400 Ft
Olvass velünk a legelső karácsony igaz történetéről, és
ragassz, keress, párosíts, színezz ebben a 101 fejtörőt
tartalmazó matricás foglalkoztató füzetben, miközben
visszaszámolod a napokat az ünnepig! 6-8 éves gyerekeknek ajánljuk.
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 általa ismerkedhetnek meg először a
Biblia örök történeteivel. Az illusztrációk önmagukban,
a szöveg nélkül is értékes, szemet gyönyörködtető tablói
a Biblia világának.

A borítón: iniciálé egy itáliai Graduáléból, 1417 (Bibliothèque Municipale, Donai)
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