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Köszöntés az olvasónak
„Valóban feltámadt az Úr!” (Lk 24,34)
Jézus feltámadásának érthetetlensége, öröme, feszültsége, tettre késztetése, emberi kategóriákat felülíró volta
át- meg áthatja nemcsak az evangéliumi elbeszéléseket, hanem az egész
Újszövetséget. Érthetetlensége, hiszen
meghaladja az emberi logikát, és a
Szentírás nem is magyaráz, hanem
megvall, proklamál, énekel, magasztal. Az öröm, a feszültség, a tettre
késztetés és az emberi kategóriákat
meghaladó isteni beavatkozás az, ami
nemcsak új fejezetet, de új teremtést
is jelent az Isten és ember közös történetében.
Az elhúzódó válság alól senki nem
tudja kivonni magát. Ha nem éreznénk
a saját bőrünkön, akkor eszünkbe jut-

tatnák a híradások (hát már a Kálvin
Téka is?!). De a legtöbben érezzük is. A
legfontosabb kérdés az, vajon segít-e ez
nekünk abban, hogy újra jó felé nézzen
a szemünk: „Egyedüli reményem, ó,
Isten, csak te vagy...” A feltámadás ünnepe, a Szentírás naponkénti olvasása
el- vagy visszavezethet bennünket ehhez a felismeréshez, majd imádsághoz. És
így, mert „...valóban feltámadt az Úr...”,
ha Isten megkönyörül rajtunk, a feltámadás örömének, feszültségének tettre késztetésére, emberi kategóriákat
felülíró reménységére és valóságára is.
Hogy ne csak a mi történetünk legyen
a ma és a holnap, hanem az élő Istennel élt történetként bontakozzon ki.
Galsi Árpád
igazgató

Támogatói program
A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1992-ben alapította
meg – a Református Sajtóosztály jogutódjaként, egyházi intézményként – a Kálvin Kiadót. Az évforduló alkalmat kínál arra, hogy tovább erősítsük gyülekezeti kapcsolatainkat.
A Kálvin Kiadó programot hirdet református gyülekezetek számára iratmissziós és iratterjesztési célok támogatására.
Pályázni lehet kidolgozott tervekkel. 1. Iratmisszió: 2012-ben megvalósuló
gyülekezeti program(ok) a Kálvin Kiadó kiadványainak ingyenes osztásával.
2. Iratterjesztés: Gyülekezeti iratterjesztés indítása. A kétféle cél a tervekben
összekapcsolható. A pályázatokat a Kálvin Kiadó saját hatáskörben bírálja el,
az elfogadott pályázatokat jelentős vásárlási kedvezménnyel támogatja.
Benyújtási határidő: 2012. május 4. Elbírálás: 2012. június 4.
Részletes információk: www.kalvinkiado.hu
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A Biblia bölcsessége cím alatt két új ajándékkönyv jelent meg a Kálvin Kiadó gondozásában a Magyar Bibliatársulat megbízásából.
A két színes, képes könyv Jézus beszédeiből, illetve a Zsoltárok könyvéből válogat tematikus idézeteket, hosszabb-rövidebb szövegeket, amelyek segítik elgondolkodni a mai olvasót azon, amit a Biblia bölcsességnek nevez. Kiváló ajándék
lehet a Bibliával még csak ismerkedők és a Szentírásban már járatosak számára
egyaránt.

Kálvin Téka

Legújabb ajándékkönyveink

A Biblia bölcsessége – Jézus
B/6; 60 oldal; keménytáblás; 1500 Ft
A világ valamennyi nagy tanítója között a legnagyobb
hatású kétségkívül Jézus Krisztus. Bölcsessége és a
szeretetről szóló tanítása lenyűgözte első hallgatóit, és
azóta is számtalan nemzedéknek jelent inspirációt. Ez
a kis könyv Jézus történetei és mondásai közül gyűjt
egybe néhányat az Újszövetségből. Az eltelt kétezer év
ellenére ezek a szavak épp olyan találóak és aktuálisak,
mint amikor először elhangoztak.
A Biblia bölcsessége – Zsoltárok
k
B/6;
B/ 60 oldal; keménytáblás; 1500 Ft
A Zsoltárok könyvét minden korban nagyra becsülték
költői
szépségéért és bölcsességéért. Ez a kis gyűjtemény
kö
a Zsoltárok könyvéből válogat, hogy ezeken a régi, de
változatlanul
eleven szövegeken keresztül mutasson fel
vá
valamit
a mai olvasónak a zsoltáríró kérésének bölcsesva
ségéből:
„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívsé
hez
he jussunk!” (Zsolt 90,12).

Bibliák ajándékozásra:
Középméretű, új fordítású, aranymetszésű Biblia – 7800 Ft
Nagy családi, aranymetszésű, bőrkötésű Biblia, Károli-fordítás – 9700 Ft
Zsebméretű Károli Biblia aranymetszéssel, bőrkötéssel – 6500 Ft
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Ifjúsági regény (nem csak) fiúknak
Kármán Tibor
Egy focista naplójából
Baranyai (b) András illusztrációival
Fr/5; 136 oldal; keménytáblás; 1900 Ft
Láttatok már lelkészt focizni? Hát én sokáig nem,
de amikor láttam, akkor nemcsak az állam esett le, hanem elkezdtem naplót is írni.
Azelőtt csak focizgattunk Lapátékkal a faluban. Mára igazi focista lett belőlem. De nemcsak a technikám meg az erőnlétem fejlődött, hanem történt akkoriban egy és más ezen kívül is, ami nektek
is érdekes és fontos lehet.
Van egy barátom, Kármán Tibor, aki fociedző; ő beszélt rá, hogy
adjam oda neki a naplómat, hogy kicsit pofozgassa, és válogassa kii belőle azt
azt, amit érdemes
érdemes,
hogy ti is elolvashassátok.
Dinyó és barátai szeretnek focizni. Egy nap egy lelkész érkezik a faluba, és ez sok mindent megváltoztat a ﬁúk életében. A kamaszﬁú naplójában a hamisítatlan hazai pályán
zajló, fordulatos focis jelenetekben a barátság, az emberi értékek és a hit történeteivel
találkozunk. Baranyai (b) András rajzai keltik életre a regény szereplőit és jeleneteit.
„…meglepetésemre az öreg helyett egy középkorú, gyors léptű férﬁ indult el bőrönddel a kezében egyenesen a templom felé.
– Áldás, békesség! – mondta, amikor meglátott. Gondoltam, ez valami köszönésféle.
– Csók’lom...
– Ugye jól gondolom, hogy ez a református templom?
– Igen – mondtam, és észrevettem, hogy valami egyházi ember lehet, mert fehér
gallér volt a fekete felöltője nyaka táján, és ilyet eddig csak papokon láttam.
– Ön idevalósi? – magázódott a papforma.
– Igen.
– Akkor bemutatkozom. Borostyán Bernát református lelkész vagyok.
– Engem Kárpáti Kristófnak hívnak. Csók’lom… – motyogtam.
– Szép magyar neve van, viselje büszkén!
Ezzel most meglepett; nem nagyon szóltam semmit, csak néztem.
– Látom, próbálja szelídíteni a gömbölyű ördögöt – mutatott a labdámra, amelynek
fele kilátszott a bokor alól.
– Kicsit rugdostam.
– Csak így egyedül?
– Most igen.
– És a dekázás megy-e?
– Szerintem a legjobb vagyok a faluban. Száztíz a csúcsom!
– Megmutatja?”
(Részlet a könyvből)
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A könyv bemutatójáról bővebben a 8. oldalon.

Kis Médea
Istendicsőítés énekkel és élettel
A református spiritualitás forrásai
150×230 mm; 264 oldal; kartonált; 2700 Ft

Kálvin
Kál
i T
Téka

Új könyvünk a spiritualitásról

„Kis Médea könyve a himnológia tárgykörébe tartozó, de számos interdiszciplináris kérdéskört is felvető szaktudományos
dolgozat. Példaadó kísérlet a teológia és a pszichológia közötti olyan őszinte párbeszédre, amelyben nincsenek már eleve
»eldöntve tényleges erőviszonyok«. És mégis – csak egy picikét
a tudományos kvalitásokért, és még inkább azok ellenére –
mindenkinek melegen ajánlható, akit érdekel a keresztyén hit
mai útkeresése. Mert a könyv végső, igazi célja a magyar református spiritualitás újjáéledésének szolgálata az egyházi éneklés
klés kiszikkadt hagyományának mély megértése által. Kis Médea nemcsak szerteágazó témakörök szakirodalmát dolgozza fel – egyébként kiváló minőségérzékkel –, hanem a szó legnemesebb
értelmében teológiát művel. Végig – de joggal református sajátosságnak tekinthető
módon talán leginkább az ószövetségi vonatkozásokról szóló részekben – érezhető,
ahogy eleven élményként belülről is rekonstruálja a legmélyebb spirituális-lelki összefüggéseket. Ez és csak ez teszi lehetővé, hogy értelmes összefüggésbe rendeződjenek,
sőt életre keljenek a holt adatok.”
Zalatnay István ajánlója
TO
OVÁBBI

KÖNY VEINK A SPIRITUALITÁSRÓL

W
Walter
Brueggemann
A hit a Zsoltárok könyvében
Fordította: Görgey Etelka
Fo
Ak/40; 100 oldal; kartonált; 900 Ft
Ak
A könyv arra keresi a választ, hogy miként lehetnek a zsoltárok a
hit megfogalmazódásai a hívő közösség számára, s hol érintkezhi
nek a hétköznapi élet dinamikájával.
ne
Philip Sheldrake
A spiritualitás rövid története
Fordította: Mucsi Zsóﬁa
A/5; 232 oldal; kartonált; 1900 Ft
A könyvben megtalálható a keresztyén spiritualitás nagyobb
korszakainak, meghatározó személyiségeinek és mozgalmainak rendszerezett összefoglalása az Újszövetség korától napjainkig.
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Új kommentárunk
Lenkeyné Semsey Klára
Péter második levelének és Júdás levelének magyarázata
138×195 mm; 264 oldal; kartonált; 2500 Ft
„Péter második levele és Júdás levele az úgynevezett »katolikus«, vagyis az egyetemes egyház gyülekezeteit megszólító
levelek hetes körének a sorához tartozik… Erre a hét levélre
jellemző, hogy nem az egyház életének első évtizedeiben élő
gyülekezetekhez szól, hanem azokhoz, akik mögött már több
évtizedes hittapasztalat van. Nem azokkal a kérdésekkel kell
szembenézniük, amelyek az egyház gyülekezeteiben Krisztus
követésének kezdeti idején vetődtek fel, hanem a hitben járásuk hosszabb ideje után. A hitre jutásuk kezdeti idejére emlékezteti, és a hitben való megmaradásukra buzdítja azért e két
levél szerzője Krisztus követőit. Megerősíti helyes döntésüket, mert jó és biztos alapra
építi az életét az, aki hit által a Krisztusban adott kijelentést követi. A gyülekezet hitének alapja szilárd, mert az emberi bizonyságtétel tartalma Jézus kijelentése.”
(Részlet a szerző előszavából)
A kommentár igyekszik olvasóit elvezetni az eredeti szöveg elemzésétől az ige mai
üzenetéig, ezért minden értelmi egységhez egy szövegmagyarázatot, egy tartalmi öszszefoglalást és egy meditációt fűz. Így nyújt segítséget ennek a két bibliai könyvnek az
olvasásához és magyarázatához igeolvasók és lelkipásztorok számára is.
A

SZERZŐ MÁSIK , NÁLUNK MEGJELENT KOMMENTÁRJA :

Az
A eljövendő világ erejével e világban
János
apostol leveleinek magyarázata
J
B/5;
B 336 oldal; keménytáblás; 2500 Ft

A

TÉMÁBAN AJÁNLJUK MÉG:

Paula
Clifford
P
A végidők rövid története
Fordította:
Pecsuk Ottó
F
A/5;
A 202 oldal; kartonált; 1200 Ft
Az Oxfordban dolgozó írónő
írón könyvében végigvezet bennünket a világtörténelem végidő-elképzelésein. Az ezredfordulón túl is aktuális a téma okos, kijózanító tárgyalása egy folyton végidőket emlegető korszak gyermekei számára.
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A Kálvin Kiadó húszéves évfordulójának alkalmából a következő négy Kálvin
Tékában megjelölt 5-5 könyvet féláron kínáljuk vásárlóinknak. Az 1992–1996
között megjelent könyveinkből készített válogatásból 2012. december 31-ig
rendelhetnek kedvezményesen.

Kálvin Téka

20 év – 20 könyv nagy kedvezménnyel

Ravasz László
Emlékezéseim
Önéletrajzi írások
B/5; 428 oldal; keménytáblás; 1500 Ft 750 Ft
„Ravasz László saját magáról ír, emlékezik ebben a kötetben, amelyet gyermekeinek
és unokáinak szánt…, kit ne érdekelne személye, a kor, amelyben élt, és kortársai,
akikkel kapcsolatba került ez a történelmi jelentőségű és sok kegyelmi ajándékkal
megáldott ember, egyházunk egyik legnagyobb, ha nem legnagyobb püspöke” – írja
Gyökössy Endre a kötet előszavában.
Ravasz László
Ószövetségi magyarázatok
B/5; 360 oldal; keménytáblás; 2300 Ft 1150 Ft
A Zsoltárok könyvének, Ézsaiás könyve 1–12. részeinek és Zakariás könyvének magyarázata a nagy hatású igehirdető tollából.
Tóth Kálmán
Bibliafordítás – bibliamagyarázat
A/5; 180 oldal; kartonált; ára: 1200 Ft 600 Ft
A kötet felvázolja a bibliafordítás nagy korszakait, különös tekintettel a magyar nyelvű bibliafordítás történetére. A könyvet különösen is újra aktuálissá teszi az új fordítású Biblia folyamatban levő revíziós munkája.
Németh Dávid
Isten munkája és az ember lehetőségei a lelkigondozásban
A/5; 240 oldal; kartonkötés; 1200 Ft 600 Ft
A könyv a lélektannak a lelkigondozásban betöltött szerepével foglalkozik. Ajánljuk
azoknak, akik a Krisztus indulatával és Isten előtti teljes felelősséggel akarják végezni
lelkigondozói munkájukat.
Szabó Andor
„Lábam előtt mécses a te igéd” III.
Naponkénti segítség az Újszövetség olvasásához
A/5; 636 oldal; műbőrkötés; 1590 Ft 795 Ft
Ez a kötet, a bibliaolvasó sorozat harmadik kötete az Újszövetségből az evangéliumok
és az Apostolok Cselekedetei egy-egy igeszakaszának üzenetét bontja ki, időszerű kérdéseket és problémákat vet fel, bátorít, erőt és útmutatást ad, illetve rámutat Krisztusra, akitől ezeket kaphatjuk.
További kedvezményekért ﬁgyeljék a következő Kálvin Tékákban megjelenő hirdetéseinket!
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Hírek, események, akció

Könyvbemutatók
és kedvezményes könyvvásárok
a közeljövőben
Március 12. hétfő 18.00 Némethné Balog Katalin (szerk.) Valóban szabadok című
könyvének bemutatója a budapest-fasori református gyülekezet termében (Budapest VII., Városligeti fasor 5.). A könyvet bemutatja Hantos Jenő lelkipásztor.
Március 13. kedd 16.30 Rainer Kessler: Az ókori Izráel társadalma. Történeti bevezetés című könyvének bemutatója a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán a szerző közreműködésével (Budapest IX., Ráday u 28., Exhortációs
terem).
Április 19–22. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál (Millenáris, Jövő Háza – 19-es
stand, Budapest II., Kisrókus u. 16–20.).
Április 24. kedd Könyvbemutató és -vásár a Kárpát-medencei Református Diakóniai
Konferencián, a Megbékélés Házában (Berekfürdő, Berek tér 19.). A Valóban szabadok című könyvet bemutatja Némethné Balog Katalin.
Május 14–19. Szent István Könyvhét (Budapest, Ferenciek tere).
Május 18. péntek 15.00–18.00 A Kálvin Kiadó Baráti körének találkozója (Budapest, XI. Bocskai u. 35.). Vendégelőadók: Hajdú Zoltán Levente és Pecsuk Ottó.

Focizz + olvass velünk!
Kármán Tibor Egy focista naplójából című ifjúsági regényének játékos könyvbemutatója (nem csak) ﬁúknak a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
Közreműködők: Kármán Tibor edző-író, Baranyai (b) András graﬁkus,
Szombathy Pál műsorvezető
Részletek a www.kalvinkiado.hu weboldalon és a Fesztivál honlapján
Helyszín: Budapest II., Millenáris – Fogadó épület

2012-es naptár és évkönyvek 30% kedvezménnyel!
Bibliaolvasó Kalauz – 10 db 2700 Ft helyett csak 1890 Ft
Képes Kálvin Kalendárium – 10 db 4400 Ft helyett csak 3080 Ft
Így szól az Úr! – 10 db 700 Ft helyett csak 490 Ft
Reformátusok falinaptára – 10 db 950 Ft helyett csak 665 Ft
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VALLOMÁS –

HITVALLÁS:

CONFESSIO

E
Egyházunk
harminchetedik évfolyamában
já
járó kulturális ﬁgyelője, a Confessio februárban kétszer is lehetőséget kapott a szélesebb
b
körben történő bemutatkozásra.
k
Dunaszerdahelyen a Vámbéry Irodalmi Kávvéház vendégeként Csoma Áron felelős szerk
kesztő
beszélt a folyóirat elmúlt évtizedeiről,
je
jelenkori
helyzetéről és célkitűzéseiről, azokr az aktuális egyházi és közéleti témákról,
ról
a
amelyek
a más, hasonló proﬁ lú folyóiratéhoz
h
hasonlóan
fogyatkozó számú olvasótábort ma
is érdekelhetik, és az évente négyszer megjele
lenő
lapszámok gerincét, főtémáját képezik.
Ki
l
ffoglalkozott
l lk
2010 b megjelent – még egy utánnyomást is megért
Kiemelten
a 2010-ben
– „Trianon” számmal, mely református egyházunknak a korábban az anyaországtól elszakított, de 2009. május 22. óta ismét egy „testhez” tartozó testvérek
iránti elkötelezettségét, s a határokon innen és túl élők egymás iránti töretlen
hűségét igyekezett sokoldalúan bemutatni.
Mindezt kiegészítendő szóba került a felvidéki könyvterjesztés jelene és
a könyvek és folyóitatok iránti érdeklődés visszaszorulása. Végezetül pedig a
Confessio megjelenésének hátterét biztosító Kálvin Kiadó elmúlt 20 esztendejéről hangzott el néhány szó. Az eseményt a szlovákiai Kálvinista Szemle folyóirat
főszerkesztője, A. Kis Béla moderálta.
Az EPMSZ Egyesület és a Magyar Pax Romana közös szervezésében megtartott
Zsinati Klub februári alkalmán Egyházi folyóiratok kérdései és válaszai címmel, a
házigazda Bibó István vezetésével, a három történelmi felekezet hasonló tematikájú, mégis sok tekintetben különböző utat bejárt folyóiratának felelős szerkesztői (Zászkaliczky Zsuzsanna – Credo; Lukács László és Bende József – Vigilia;
Csoma Áron – Confessio) beszélgettek a Deák téri Evangélikus Gyülekezetben.
Mindhárman őszintén „vallottak” hitükről, céljaikról, a rájuk bízott folyóiratok
készítése során átélt küzdelmeikről, s abbéli reménységükről, hogy a munkájuk
eredményeként megszülető kiadványokkal még sokáig szolgálhatják művelt és
gondolkodó olvasóközönségüket.
Fodor Csaba

Kálvin Téka

Folyóiratunkról
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MBTA – Bibliatörténeti kiállítás a Lónyayban
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Mi az a hippodrom? Miért jobb a minuszkula, mint a majuszkula? Mi történt Hollandiában a mohácsi vész évében? Ki volt Erasmus és Mary Jones? Ilyen és ehhez hasonló
kérdésektől volt hangos a Lónyay első emeleti folyosója az elmúlt néhány hónapban. A
kérdésekre a választ önök is, mint ahogy iskolánk tanulói is megtalálhatták, megtalálhatják a Magyarországi Bibliatársulat bibliatörténeti kiállításán.
A 2011-es évben a reformációt ünneplő csendesnap áhítatát és előadását egy rendhagyó kiegészítéssel tettük emlékezetessé. A gimnázium folyosóin közszemlére tettük a Biblia kialakulását és fordításainak történetét bemutató tablókat. Öröm volt
látni, hogy tanulóink – tanáraikkal egyetemben – milyen lelkesen és érdeklődéssel mélyednek el a Szentírás kialakulását bemutató kiállításban. A hittan tanmenet
részét képezi az Ó- és Újszövetség kialakulásának, kanonizálásának, fordításainak
története, és mindezekhez nagyon hasznos szemléltetést kínált a tárlat. Ezen túlmenően megismerhettük a kommunikáció, az írásbeliség kialakulását, valamint az
ókori művészet egy-egy szeletét is a gazdag anyagból.
Hittanórákon levittük a diákokat, és csapatverseny keretében egy kérdőívet töltöttek ki a tablók alapján. A legjobbakat ötössel jutalmaztuk.
A kiállítás természetesen több, mint az általános műveltség gyarapítását szolgáló
információhalmaz. Jó volt átélni a kiállítást követő hittanórán, hogy bizony nem egy
diák megfogalmazta, hogy a Szentírás kialakulása és léte önmagában Isten kegyelmére és szeretetére mutató jel.
Jó András
angol szakos tanár, református vallástanár
Lónyay Utcai Református Gimnázium

K EDVES

OLVASÓ,

KERESZTÉNY TESTVÉRÜNK !
KE

K
Könyvesboltunk
– amelyet 2011 júliusá
sában nyitottunk a budapesti belváros
szívében – ﬁlozóﬁáját követve a csalász
dok
do és hitoktatók üzlete kíván lenni.
Boltunk
választott névadója Szent MikBo
ló püspök, a katolikus egyházban az
lós
aj
ajándékozás
és a szeretet, és sokan nem
tu
tudják,
de a kereskedők védőszentje is.

Kálvin Téka

Bemutatkozik a Szent Miklós könyvesbolt

Ezért törekszünk mindenekelőtt a
gyermekeknek szóló sokféle könyv,
kifestő, lapozgató és foglalkoztató
könyv, társasjáték, ezen kívül ifjúsági regények és ﬁatalokról szóló nevelési tanácsadó könyvek összegyűjtésére. De szeretnénk kiszolgálni
mindenkit a legkisebbektől az idős
korosztályig, az egyszerű imádkozó
embertől a teológus végzettségűig.
Bár üzletünk római katolikus, az
ökumené jegyében árukészletünket
yaival bővítettük ki. Ízelítő a kiadókból, amea keresztény testvéregyházak kiadványaival
lyeknek a kiadványait forgalmazzuk: Kairosz, Agapé, Don Bosco, Korda, Új Ember,
Szent István Társulat, Szent Maximilián, Harmat, Kálvin, Kérügma, Parakletos stb. A
könyvek mellett ajándéktárgyak, dísztárgyak, kegytárgyak, játékok, naptárak, képeslapok és igekártyák széles választékával várjuk kedves katolikus és protestáns vásárlóinkat. Jöjjenek be, nézzenek körül! A sokféle kiadványból mindenki találhat a saját
ízlésének megfelelőt, és reméljük, hogy továbbviszik, továbbadják majd másoknak is
jó hírünket.
Novembertől elindítottuk törzsvásárlói programunkat is. A törzsvásárlói kártya,
amely kedvezményekre és egyéb akciókban való részvételre jogosít, boltunkban igényelhető vásárlás esetén.
Imádságos szeretettel:
Badáné Stefanits Erika és Tóth Kálmán
Szent Miklós Könyvesbolt
1053 Bp., Ferenciek tere 7–8. (Kárpátia udvar)
Tel.: 06-1-7810346
E-mail: szentmiklos@gmail.com
www.szentmiklosbolt.uw.hu
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Legnépszerűbb könyveink 2011-ben*
BIBLIÁK
Középméretű új fordítású Biblia
Nagyméretű új fordítású Biblia
Standard Károli Biblia

LELKIGONDOZÁS, PÁRKAPCSOLAT
Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság
Szarka Miklós: Hatszemközt
Házasságkönyv

IMÁDSÁG
Mindennapi kenyerünk
Muraközy Gyula: A Sionnak hegyén
Hajdú Zoltán Levente: Előtted, Uram…
Szikszai György: Keresztyéni tanítások és
imádságok
Bernard-Zoltán Schümmer: Együtt az
asztal körül

BIBLIAI KOMMENTÁR, MAGYARÁZAT
Kálvin János: A rómaiakhoz írt levél
magyarázata
Kálvin János: A zsidókhoz írt levél
magyarázata
Kálvin János: Az apostolok cselekedetei
magyarázata
Kálvin János: János evangéliumának
magyarázata I–II.
Ravasz László: „Én vagyok a te Istened”

LELKI SEGÍTSÉG
Gál Judit (szerk.): Fájdalmak iskolája
Gál Judit (szerk.): „Uram, akit szeretsz,
beteg…”
Gyökössy Endre: „Siess segítségemre…”
Tegez Lajos: „Uram, nincs emberem!”
Kálmánchey Márta: A belső ember
növekedése
Kálmánchey Márta: A belső ember erősítése
Robert N. Wennberg: Kételkedők könyve
IRODALMI VÁLOGATÁS, VERS, REGÉNY
Hézser Gábor (szerk.): Kötőjeles történetek
Hézser Gábor (szerk.): Mindennapi és nem
egészen mindennapi történetek…
Lloyd C. Douglas: „És köntösömre sorsot
vetettek”
Petrőczi Éva: A patak éneke
Tóth-Máté Miklós: Miként a csillagok

BIBLIKUS SZAKKÖNYV ÉS BIBLIAI SEGÉDKÖNYV
Bibliai atlasz
Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti
kézikönyv
Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege
Rainer Kessler: Az ókori Izráel társadalma
Szinopszis
Bibliai fogalmi szókönyv
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KÖNYVEK
Dizseri Eszter: Illik, nem illik?
Bibliai történetek gyerekeknek
Cecil Northcott: Bibliai lexikon
gyerekeknek
Győri Katalin: Felhők szigete
Zámbóné Tóth Emese: Tiétek a mennyek
országa
* A felsorolás nem tartalmazza a hittan- és

énekeskönyveket.
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