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Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF 2014)
B/5; 1908 oldal; keménytáblás; 9900 Ft
B/5; 1908 oldal; fekete bőrkötés; arany élmetszés; 15000 Ft
A Biblia magyarázó jegyzetekkel a magyarázatos Bibliák régi hagyományát eleveníti fel a mai igényeknek
megfelelően. Egyre nagyobb szükség van a legalapvetőbb bibliai fogalmakat, kortörténeti és földrajzi ismereteket bemutató Bibliára. Ezért jelent meg a Magyar Bibliatársulat első magyarázatos Bibliája a német
Stuttgarti magyarázatos Biblia alapján már 1995-ben.
Jelen kiadásunk a 2014-ben revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) szövegéhez illeszti az új Stuttgarti Biblia
alapján átdolgozott magyarázatokat.
• A revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) szövegével
• Bevezetésekkel a bibliai könyvekhez
• Szövegközi magyarázatokkal
• A fontosabb fogalmak magyarázataival
¢ȱȱ¤
• Térképekkel
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• Rövid konkordanciával
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MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden érdeklődőt programunkon a Könyvfesztiválon:
„É r t e d i s , a m i t o l v a s o l ? ”
Megjelent az új BIBLIA MAGYARÁZÓ JEGYZETEKKEL kiadás
A könyvbemutató résztvevői:
Nádas Péter, Karasszon István, Pecsuk Ottó, Galsi Árpád
Időpont: április 21-én 14 órakor
Helyszín: Millenáris, D épület, Szabó Magda terem

„A Magyar Bibliatársulat szeretné átnyújtani tagegyházainak és a Bibliát magyarul olvasó, tanulmányozó minden keresztyén testvérünknek az új, javított kiadású Magyarázatos Bibliát. Adja Isten, hogy valódi segítség lehessen újabb évtizedekre olyan helyzetekben, amilyenben az etióp kincstárnok is találta magát,
amikor Jeruzsálemből hazafelé tartva Fülöp diakónus megszólította: »Érted is,
amit olvasol? – Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza?« (ApCsel 8,26–
40)” (Biblia magyarázó jegyzetekkel, Előszó).
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Érted is, amit olvasol?

Amilyen nehéz ma elképzelnünk az ókori Afrikát, a vezető pozíciót betöltő külföldi utazó életét és gondolatait, olyan nehéz pontosat mondani arról, hogyan
érthette az etióp kincstárnok Ézsaiás már akkor is pár száz éves szavait, amikor
hintóján ülve olvasta a korabeli „kiadást”, valószínűleg görög fordításban.
Valamivel könnyebb, mégsem feltétlenül magától értetődő mindaz, amit Lukács
ír le az eseményekről; amit mi ma olvasunk magyar fordításban, akár útközben,
akár otthon, akár a templomban; akár nyomtatott és szépen bekötött Bibliánkból,
akár a telefonunkon, akár úgy, hogy felolvassa valamelyikünk a gyülekezetben.
Görögül a megértés és az olvasás ugyanarról a tőről fakad; a két szó egybe is
cseng, amikor Fülöp kérdezi az utazót: „Érted is, amit olvasol?”. Az olvasás és a
megértés kéz a kézben járnak. Az olvasás segíti a megértést: önmagunk, a világ,
illetve az élő Isten akaratának megértését, a megértés pedig szükséges ahhoz,
hogy hasznunkra legyen az, amit olvasunk.
Ma egyre inkább azt szokjuk meg, hogy a könnyűt és a gyorsat keressük,
könnyen és gyorsan jussunk információhoz (is). Kutatások foglalkoznak azzal,
hogy az átlag internetező mennyi időt tölt egy adott tartalommal, mikor gördít,
lapoz, kattint tovább. Az olvasás és a megértés (így, együtt!) viszont nem könnyű
és gyors dolog. Időt, koncentrációt, elszánást igényel, ha azt akarjuk, hogy értsük is, amit olvasunk, és hasznunkra is legyen, ne járjunk úgy, mint Jakab levelének példájában az ember, aki megnézi magát a tükörben, de gyorsan el is
felejti, amit látott. Legyünk az ige olvasói, megértői és megtartói.
„Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza?” A régi kérdés ma is aktuális. Szükségünk van magyarázatra, hogy megértsük Ézsaiás szavait és Lukács
elbeszélését, jól értsük a részleteket, hogy jobban értsük az egészet. Isten Lelke
pedig, aki akkor Fülöpöt adta az utazó mellé, nekünk is segítségünkre siet, hogy
a megértés ne csak az értelmünkig, hanem még tovább: az akaratunkig, a tetteinkig hasson.
Galsi Árpád
igazgató
3

Kálvin Téka

Magyar református igehirdetők
A Magyar református igehirdetők sorozatban 20. századi igehirdetők prédikációiból
teszünk közzé válogatásokat, jelezve, hogy igehirdetői örökségük megőrzésre, továbbadásra érdemes, és a mai olvasóközönség számára is érthető és építő üzeneteket hordoz. • Sorozatszerkesztők: Fekete Károly és Steinbach József
Czeglédy Sándor
Jézus, segíts! Válogatott igehirdetések
Szerkesztette: Fekete Károly
A/5; 196 oldal; kartonált; 1600 Ft
A kötetben olvasható igehirdetések az igehirdető Czeglédy
Sándort mutatják be a mai olvasók számára. A prédikációkból,
igemagyarázatokból is előtűnik Czeglédy Sándor meggyőződése: „Nem érdemli meg nevét az a teológia, amely elfelejti,
vagy nem tudja, vagy nem akarja tudni, hogy »idegenek és
vándorok vagyunk a földön«.” „A teológiát nem lehet gettóban művelni; annak az egyháztörténet tanulsága szerint
vállalkoznia kell arra, hogy beleilleszkedjék a kor kulturális kontextusába, megalkuvások nélkül, identitását megőrizve, de nem félelemmel és aggályoskodva, hanem a
segíteni kész szeretet indulatával.” Imádságos lelkületű írásmagyarázó volt. Ezt azzal
is kifejezte, hogy igehirdetéseinek felső sorába mindig kiírta a kettős „JJ” betűt: Jesu
juve – Jézus, segíts! Meggyőződése volt – ahogy J. S. Bachnak is –, hogy igei invenció,
kreativitás és üzenet nincs Jézus Krisztus segítsége nélkül.
Dr. Czeglédy Sándor (1909–1998) a 20. századi magyar teológiatörténet meghatározó alakja. Rendszeres teológiai képzettségű,
aktív ökumenikus és nemzetközi kapcsolatokat ápoló budapesti, majd debreceni gyakorlati teológus, homiléta, liturgikus és
himnológus professzor, szerkesztő, számos cikk és könyv szerzője. Id. Czeglédy Sándor tudós lelkipásztor, bibliafordító fia.
Czeglédy Sándor portréja
Festette Bogdándy György, 2009 • Fotó: Barcza János

Rózsai Tivadar
Álmokat álmodni – Látásokat látni
Válogatott igehirdetések Rózsai Tivadar vallástanártól
A/5; 164 oldal; kartonált; 1600 Ft
A kötetben található tizenöt igehirdetés ízelítőt ad Rózsai Tivadar igehirdetői életművéből, aki a 20. század utolsó harmadának legnagyobb hatású vallástanára volt.
A válogatást a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai
professzora, Fekete Károly végezte, aki maga is Rózsai Tivadar tanítványa volt.
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Tom Wright
Az én evangéliumom szerint
Mit mondott Pál apostol valójában?
Fordította: Görgey Etelka
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Újdonságok

A/5; 216 oldal; kartonált; 2200 Ft
Tom Wright (vagy másként N. T. Wright, szül. 1948) az
egyik legismertebb kortárs újszövetséges teológus, számos könyv és publikáció szerzője, a St. Andrews-i Egyetem professzora.
Klasszikus, először 1997-ben megjelent könyve Pál
apostol teológiájának értelmezésével, illetve közelebbről
is a megigazulás jelentésével foglalkozik. A hagyományos
szemléletet, illetve egyes népszerű megközelítéseket megkérdőjelezve mutatja be
a megtérése előtti és utáni Pált, illetve arra a kérdésre keresi a választ, hogy „mit
mondott az apostol valójában”. Amellett érvel, hogy Pál teológiájának nem a középpontja volt a hit általi megigazulás, hanem a valódi központból, az „evangéliumból”, vagyis Jézus halálának és feltámadásának örömhíréből, és Krisztus Úrrá
magasztalásából fakadó teológiai következtetés.
Fekete Ágnes – Szűcs Ferenc
Összhang
Beszélgetések az Apostoli Hitvallásról
118×163 mm; 64 oldal; kartonált; 700 Ft
Hitünk legrégibb és legismertebb összefoglalása az
Apostoli Hitvallás. Három bekezdés arról, hogy kik
vagyunk és miben hiszünk mi, keresztyének. Minden
szava olyan összefüggésekre mutat rá, amelyeket érdemes újra átgondolnunk. Fekete Ágnes rádiós szerkesztő
és Szűcs Ferenc teológus beszélgetése végigvezet a hitvallás szövegén, felfrissítve ismereteinket, és mélyítve
elköteleződésünket.
Szűcs Ferenc, illetve Fekete Ágnes további, kiadónknál megjelent könyvei:
Titkok peremén Igehirdetések 1200 Ft
Kálvin olvasása közben Válogatott írások 1500 Ft
Egyetemes és református A Második Helvét Hitvallás mai üzenetei 2100 Ft
40 nap Böjti áhítatos könyv 900 Ft
4 hét Adventi gondolatok 800 Ft
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Hírek, események
Ízelítő a 2017-ben a református gyülekezetek és intézmények részére meghirdetett
iratmissziós és könyvtárfejlesztő programunk keretében megvalósult célkitűzésekből.

Újrainduló gyülekezeti iratterjesztés
Budahegyvidéken

B ŐVÜLŐ

Új kiadványok az Orosházi Református Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola könyvtárában

IRATTERJESZTÉS ÉS GYÜLEKEZETI KÖNYVTÁR

BUDAPEST–R ÁKOSPALOTÁN

A Rákospalota–Újvárosi gyülekezetben 2016 őszén kezdtünk hozzá az iratmissziós szolgálat megszervezéséhez. A 2017. évi tervünk a meglevő könyvtári állomány
számbavétele, a gyülekezeti tagok számára hozzáférhető módon történő elhelyezése, a kölcsönzés beindítása, valamint könyves asztal létrehozása volt.
A Kálvin Kiadó programja elsősorban a könyves asztal létrehozásában jelentett
váratlan segítséget. Az így megvásárolt könyvek jelentős része odakerült, és még az
adventi időszakban gazdára talált. Idén a kiemelt célunk a bibliaválaszték teljessé
tétele.
Németh Kornélia, gyülekezeti munkatárs
KÖNYVVÁSÁROK A KÁLVIN KIADÓ RÉSZVÉTELÉVEL A KÖZELJÖVŐBEN:
• 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, 2018. április 19–22., Budapest,
Millenáris (B24-es stand) (Programunkról a 2. oldalon olvashat)
• 26. Szent István Könyvhét, 2018. május 7–12., Budapest, Ferenciek tere
• 89. Ünnepi Könyvhét, 2018. június 7–11., Budapest, Vörösmarty tér
• Szlovákiai Református Lelkészek Konferencia, 2018. június 12., Berekfürdő
• 21. Kárpát-medencei Református Presbiteri Konferencia, 2018. június 22–23.,
Mezőtúr
• REND – Református Egyházi Napok Dunántúl, 2018. június 29. – július 1.,
Kaposvár
• Reformátusok Szárszói Konferenciája, 2018. augusztus 23–26., Balatonfüred
• Királyhágómelléki Presbiteri Konferencia, 2016. augusztus 26–27., Nagyvárad
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Christina Goodings – Maria Royse
Kicsoda Jézus?
Fordította: Győri Katalin
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Új könyveink gyermekeknek

220×265 mm; 64 oldal; keménytáblás; 2600 Ft
Jézus kétezer évvel ezelőtt élt, Izráelben. Mégis
mindaz, amit tett, ahogyan élt, amiket mondott, a
Biblia róla szóló történetei és bizonyságtétele a mai
napig hatással van az emberekre. Fedezd fel te is
azt a kort, amelyben Jézus élt! Ismerd meg, milyen
volt a családok élete, mit tanultak az iskolában a
gyerekek! Ez a könyv segít felfedezni, hogyan értették az emberek Jézus tanítását, és miért változott
meg azoknak az élete, akik elkezdték követni őt.
6–10 éves gyermekeknek ajánljuk.
Sophie Piper – Sophie Allsopp
Jézus példázatai
Fordította: Győri Katalin
235×250 mm; 48 oldal; keménytáblás; 2100 Ft
Húsz példázat 6–10 éves gyermekeknek.
Milyen Isten országa? Olyan, mint amikor... – kezdte Jézus a példázatait. Ezek az érdekes, hétköznapi
történetek bemutatják, milyen, amikor Isten láthatatlan világa megjelenik a mi életünkben. Ne csak
a füledet, a szívedet is nyisd ki, ha szeretnéd megérteni a bennük rejlő bölcsességet!
Tartalom: A magvető, A letakart lámpás, A mustármag, Az elásott kincs, Az
igazgyöngy, Az ember, akinek mindene megvolt, Gazdag ember, szegény ember,
A lakoma, Ketten a templomban, A szolga, aki nem tudott megbocsátani, A szárba
szökkent mag, Búza és gyom, Az elveszett bárány, A tékozló fiú, Zörgessetek!, Az
özvegyasszony és a bíró, Az irgalmas samaritánus, A két fiú, A két szolga, A két
házépítő

További ajánlatunk gyermekeknek:
Bethan James – Honor Ayres: 101 bibliai fejtörő Színes matricákkal 1400 Ft
Peter Martin – Peter Kent: Evangéliumi nyomkereső 2500 Ft
Elena Pasquali – Priscilla Lamont: Kicsik képes Bibliája 3500 Ft
Marijke ten Cate: Nagy családi gyermekbiblia 5700 Ft
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Tavaszi vásár

Tavaszi vásárunk keretében kedvezményesen megvásárolható kiadványaink:
A négy evangélium Cigány művészek illusztrációival 2400 Ft 960 Ft
Lőrincz Zoltán (szerk.): Jézus példázatai a magyar festészetben 2100 Ft 840 Ft
Alister McGrath (szerk.): A keresztyén hit 4300 Ft 2450 Ft
Fodorné Nagy Sarolta: A katechézis kommunikációs problémái 1350 Ft 540 Ft
Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat 1100 Ft 550 Ft
Gerd Theissen: Az első keresztyének vallása 2300 Ft 1495 Ft
Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei… 1350 Ft 650 Ft
Christoph Klein: Bosszú helyett megbocsátás A megbékélés kultúrája 1500 Ft 750 Ft
Fazakas Sándor: Emlékezés és megbékélés A múlttal való szembesülés 1350 Ft 700 Ft
Armin Adam: Egyház és állam Rövid történeti bevezetés 1800 Ft 720 Ft
Jörg Zink: Maroknyi remény 790 Ft 395 Ft
Bolyki János: Teremtésvédelem 1500 Ft 450 Ft
Czövek Tamás: Írd meg, amiket láttál Hét lakótelepi gyülekezet 1200 Ft 600 Ft
Jakab Miklós: Alkalmazkodó szeretet A vak- és siketmisszióról 1200 Ft 600 Ft
Németné Balogh K. (sz.): Valóban szabadok Az Iszákosmentő Misszióról 700 Ft 490 Ft
Timm H. Lohse: Villámbeszélgetések a lelkigondozásban és a tanácsadásban 1600 Ft 990 Ft
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Tavaszi vásár

Kelemen Czakó Rita: Gyere velem templomba Lapozgató 2200 Ft 1540 Ft
Christina Goodings: Kézműves ötletek bibliai történetekhez 1100 Ft 750 Ft
Szabó György: Kincsek és kacatok Egy keresztyén apuka... 1300 Ft 780 Ft
Kókai Nagy Viktor (szerk.): Morfondír Gondolatok fiataloknak 1300 Ft 650 Ft
Tóth-Máthé Miklós: Öt kenyér és két hal Novellák bibliai témákra 1700 Ft 950 Ft
Tóth-Máthé Miklós: Pecúrok Ifjúsági regény 1785 Ft 1000 Ft
Hans-Joachim Eckstein: Hit – kapcsolat Isten emberi valóságáról 950 Ft 570 Ft
Balla Péter: Gyermekek és szülők kapcsolata 2100 Ft 1050 Ft
Szászi Andrea: Apáczai Csere János Élete és munkássága 775 Ft 350 Ft
Pusztai Gábor: Michiel de Ruyter Élete és munkássága 515 Ft 300 Ft
Sándor Endre: Jusson nekem a benned… Elizeus élete és üzenete 820 Ft 400 Ft
Sándor Endre: Kiteszek egy fürt gyapjút Gedeon élete és üzenete 550 Ft 350 Ft
Sándor Endre: Te vagy az az ember! Gád és Nátán próféta üzenete 490 Ft 300 Ft
Cs. Kiss Andor: „Ez jutott nekem…” Egy református lelkipásztor életútja 1400 Ft 700 Ft
Molnár Miklós: Tollal az evangélium szolgálatában 690 Ft 450 Ft

Ajánlatunk 2018. május 31-ig, illetve a készlet erejéig tart
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A Magyar Bibliatársulat hírei
BIBLIAFORDÍTÁSOK A NAGYVILÁGBAN
A Biblia mindenkié – ezt választotta jelmondatául a Magyar
Bibliatársulat a reformáció évében, és ezzel a missziós céllal
végzik munkájukat az egyes bibliatársulatok világszerte: a Biblia hozzáférhető legyen minden
ember anyanyelvén.
A Bibliatársulatok Világszövetségének tavalyi jelentése szerint 2017-ben 20 olyan nyelven
készültek el az első teljes vagy
részleges bibliafordítások, amelyekre korábban még sosem fordították le a Bibliát. Ezeket összesen több mint 14
millióan beszélik anyanyelvként. A változó nyelvek okozta kihívásra adott válaszul
további 30 nyelvre fordították le újra a Szentírást részben vagy egészben, amellyel
további 566 millió ember érhető el.
A bibliatársulatok kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a látási és hallási nehézségekkel küzdők számára is hozzáférhető legyen a Szentírás. Tavaly két új
nyelven jelent meg pontírásos Biblia, és további 4
nyelven jelentek meg részletek, míg az audiobibliák száma megháromszorozódott: már 732 nyelven
hallgatható a Biblia 4,9 milliárd ember számára.
Jelnyelvi bibliafordítás 26 országban folyik jelenleg, és további 10 van tervezési fázisban. Ezzel
csaknem 13 millió siket számára lesz elérhető az
anyanyelvi Szentírás.
Ma összesen 674 nyelven olvasható a teljes Szentírás 5,4 milliárd ember számára, és további 631
millió ember 1515 nyelvén elérhető az Újszövetség. 406 millióan rendelkeznek részleges bibliafordítással, és 209 millió ember anyanyelvén egyáltalán nem elérhető a Biblia. A bibliatársulatok
világszerte azon fáradoznak, hogy eljöjjön az a
nap, amikor mindenki saját anyanyelvén olvashatja a Szentírást.
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Megjelent a négy evangélium kis füzetekben, a revideált új fordítású Biblia
(RÚF 2014) szövegével. A közkedvelt, kedvező árú, missziói célokra is kiválóan
alkalmas kiadványok most megújult külsővel, új kiadásban kaphatók.
Magyar nyelvre fordította és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága.
Máté evangéliuma
B/6; 44 oldal; irkafűzött; 200 Ft
Márk evangéliuma
B/6; 28 oldal; irkafűzött; 170 Ft
Lukács evangéliuma
B/6; 48 oldal; irkafűzött; 200 Ft
János evangéliuma
B/6; 36 oldal; irkafűzött; 170 Ft

Jézus mondja:
„...azok a beszédek, amelyeket én
mondtam nektek: Lélek és élet.”
Ján 6,63b

Ajánljuk bibliai szövegválogatásainkat is:

Hármas fonál
Bibliai szövegválogatás a házasságról
Fr/5; 96 oldal; kartonált; 800 Ft
Nyilak az erős kezében
Bibliai szövegválogatás fiataloknak
Fr/5; 88 oldal; kartonált; 700 Ft

Webáruházunkban és könyvesboltjainkban is
bankkártyás fizetési lehetőséget,
internetes könyváruházunkban 15% kedvezményt,
és magánszemélyeknek 10 000 Ft feletti vásárlás esetén
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