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Húsvét
„Nem hagysz engem a holtak hazájában,
nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.” (Zsolt 16,10)
A Szentírás – többek között – a reménység könyve. Nem az optimizmusé, és
nem is a hangulatfüggő bizakodásé.
Olyan reménységé, amelyik tőlünk független, rajtunk kívülálló okokon alapul: Isten ígéretén. Ez még a „tél után
jön a tavasz” bölcs reménységénél is
több. A feltámadás reménysége, amely
húsvétkor hangsúlyosan előtérbe kerül,
nem a természet törvényének kivetítése
(vö. például 1Kor 15,41–50), hanem az
emberi természetet felülmúló isteni

ígéret. Erről énekel magával ragadó
bizalommal a református Bibliaolvasó
kalauz húsvétvasárnapra kijelölt ünnepi
zsoltára (Zsolt 16), és erről tesz bizonyságot Jézus Krisztus halottak közül való
feltámadása.
Bízunk benne, hogy Tékánk „polcain” ezúttal is olyan kiadványokkal
találkozhatnak Olvasóink, amelyek ezt
a reménységet segítenek jobban
megérteni és megélni, s hogy további
írásainkkal is segítjük lelkészeinket,
iratterjesztőinket szolgálatukban.
Dr. Galsi Árpád
igazgató

Könyvajánlatunk húsvétra
Lőrincz Zoltán
Jézus példázatai a magyar festészetben
A/5; 120 oldal; egészpapír kötés; 2100 Ft
Lőrincz Zoltán teológus-művészettörténész
könyve céljának tekinti, hogy „a Biblia, a bibliai
történetek, bibliaábrázolások vázlatos bemutatásával eljussunk Jézus példabeszédeinek
képzőművészeti megjelenítéséig” és a gondosan
kiválasztott bibliai idézetek hozzájuk kapcsolásával e példázatok teljesebb megértéséig. Rövid
műelemzésekkel, hazai klasszikus és kortárs
alkotók egy-egy művének bemutatásával hozza
közelebb – a képzőművészet sajátos „igehirdetés”én keresztül – az olvasókhoz a Szentírás üzenetét,
akárcsak korábbi, ezt a kötetet megelőző és
bevezető munkájában, A Biblia a magyar festészetben című könyvében.
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Bibliavasárnapra ajánljuk
Bibliai iránytű
Tartalomjegyzék a Szentíráshoz
Szerkesztette: Burján Tamás és Pecsuk Ottó
A/5; 100 oldal; kartonkötés; 800 Ft
A Bibliai iránytű az 1975-ben megjelent,
1990-ben revideált protestáns új fordítású
Biblia szakaszcímei segítségével egyfajta
„tartalomjegyzéket” nyújt a Szentíráshoz.
Az érdeklődő bibliaolvasó e füzet segítségével jobban eligazodhat a bibliai könyvek gazdag anyagában; megtudhatja, hol
olvashat az általa keresett bibliai személyekről, eseményekről, témákról, vagy éppen mit hol talál az általa olvasott bibliai könyvben.
Bibliaiskolák diákjai, a Biblia tartalmát részletekbe menően ismerni kívánó
egyetemi és teológus hallgatók, lelkipásztorok vagy érdeklődő gyülekezeti tagok
mind haszonnal forgathatják ezt a kis könyvecskét. A füzet végén található névés tárgymutató szintén az eligazodást és a gyorsabb keresést segíti.
Lukács
evangéliuma
A/6; 60 oldal;
irkafűzés; 190 Ft

János
evangéliuma
A/6; 44 oldal;
irkafűzés; 150 Ft

A kisalakú, egyszerű kivitelű és olcsó
füzetek az evangéliumokat tartalmazó,
megújuló sorozat első két része. A bibliai
szöveg ilyen formájú kiadásának célja,
hogy az iratmisszióban felhasználható
legyen. Ajánljuk azoknak, akik gyülekezeti szolgálatukban, kórházakban, iskolákban, börtönökben, diakóniai intézményekben vagy bármilyen missziói
helyzetben szeretnék beszélgetőtársaik kezébe adni az evangéliumok szövegét.

Újszövetség és Zsoltárok könyve
B/6; 384 oldal; grabolitkötés; 1450 Ft
Az először 1590-ben magyar nyelvre fordított, majd 1908-ban revideált Károli Biblia újszövetségi részét és a Zsoltárok könyvét tartalmazó kis kötet ismét
kapható jó minőségű, időtálló grabolitkötésben.
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Gyermekkönyv-sorozat
Mercè Segarra–Berta Garcia–Francesc Rovira
Bibliai állatok
Történetek, játékok, ötletek
Fordította: Kövendi Eszter
226×268 mm; 96 oldal; kartonkötés; 3600 Ft
A könyv gazdagon illusztrált lapjain játékosan ismerkedhetünk meg a bibliai állatokkal, fontosabb vagy érdekesebb tulajdonságaikkal, az általuk jelképezett gondolatokkal. A könyv stílusában, módszerében és tartalmában
kapcsolódik az Erények és értékek, valamint a Játékosan a
Bibliáról címmel korábban megjelent kiadványokhoz. Az
állatokhoz kapcsolódó érdekes információk mellett bemutatott közösségi játékok kiváló szórakozást nyújthatnak
családi körben vagy az óvodai, általános iskolai foglalkozásokon. 4–10 éves gyerekeknek ajánljuk.
Mercè Segarra–Francesc Rovira
Játékosan a Bibliáról
43 bibliai történet – Szórakoztató feladatok és bibliai tanulságok gyerekeknek
Fordította: Mucsi Zsófia
226×268 mm; 96 oldal; kartonkötés; 3500 Ft
Az egyszerűen elbeszélt bibliai történetek mellett ügyességi feladatokat, közösségi
játékokat, az egyes témákhoz kapcsolódó érdekességeket és sok vidám ötletet
találunk. Ezek nem csak szórakoztatóak, de egy játék erejéig összehozhatják a családot, s hasznosnak bizonyulhatnak az óvodai és általános iskolai nevelési munka során
is. A könyvet barátságos, színes illusztrációk hozzák még közelebb a kis olvasókhoz.
Laura Blanco–Silvia Carbonelli
Erények és értékek
Vidám játékok, foglalkozások és elgondolkodtató kérdések 52 hétre
Fordította: Kiss Emil
226×268 mm; 128 oldal; kartonkötés; 2800 Ft
A könyv játékosan és a kicsik életéhez kapcsolódva veszi sorra azokat az alkotóelemeket, amelyek szükségesek a boldog, bölcs és elégedett ember, a kiegyensúlyozott
személyiség, a határozott gondolkodás és tiszta lelkiismeret kialakításához. Változatos
pedagógiai eszközöket ajánl a nevelőknek ahhoz, hogy a gyermekek felismerjék a
Biblia tanításán alapuló emberi értékeket.
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Győri Katalin–Gellén Sára
Bojti
Történet egy nagyszívű kiskutyáról
180×180 mm; 44 oldal; egészpapír kötés; 1400 Ft
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Legújabb gyerekkönyvünk

– Ne harapdáld a fülemet! – vonyított Bojti egyik testvérkéje, amikor végre eljött a vacsoraidő, és a kiskutyák megérezték Mami illatát a sötét dobozban.
Mindenki első akart lenni, ezért vaksin vinnyogva
tülekedtek és kapálóztak.
– Bojti! – vakkantotta el magát Mami, miután végigszaglászta kilenc hangosan szürcsölő csemetéjét. Kilenc megvolt, de hol a tizedik?
– Itt vagyok, Mami! – jött a válasz a sötét doboz legsötétebb sarkából.
– Kicsim, te mit csinálsz ott? Miért nem eszel?
– Duci megint két helyet foglalt el, már nem fértem oda… Majd várok.
Mami felmordult, az orrával arrébb tolta Ducit, és szájába fogva Bojtit, óvatosan
beemelte a testvérei közé.
– Így. Most aztán tessék enni!
– Köszönöm, Mami – dünnyögte Bojti, és bevackolta magát a tejillatú melegbe.
(Részlet a könyvből)
Bojtinak világosbarna szőre
van, a bal füle és az egyik
tappancsa fekete. Kölyökkutyaként egy kis tömött
bojtra hasonlított, innen
kapta a nevét. De nemcsak
ez különbözteti meg társaitól, hanem az is, hogy
különlegesen „nagy” szíve
van.
Bojti sok szomorúság és fájdalmas tapasztalat után barátokra talál. Végül
pedig kap egy igazán neki való feladatot és egy szerető gazdit. Történetét olvasva a ránk bízott gyerekekkel együtt mi is „emberséget” és önfeláldozást tanulhatunk ettől a kiskutyától.
A szerző és a rajzoló gyermekkori jó barátok. Győri Katalin megható történetéhez Gellén Sára készített izgalmas, humoros, kifejező képeket.
Győri Katalintól korábban megjelent és kapható A felhők szigete című ifjúsági
regény.
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Új kiadványunk
Balla Péter
Gyermekek és szülők kapcsolata
Az Újszövetség tanítása kortörténeti kontextusban
Fordította: Mucsi Zsóﬁa
B/5; 284 oldal; kartonkötés; 2100 Ft
Az elmúlt évtizedekben megnőtt az érdeklődés az ókori
családi kapcsolatok kutatása iránt. (...) Ez a könyv a gyermek szempontjából kívánja megközelíteni a szülő–gyermek
kapcsolatot a következő kérdések mentén: Hogyan élték
meg és miként teljesítették a szüleik iránti kötelességeiket?
Más szóval: Hogyan tisztelték a gyermekek szüleiket? (...)
Jóllehet a jelen kutatási terület számára jelentőséggel bíró újszövetségi szövegek
elsősorban nem azzal a céllal íródtak, hogy bemutassák a családi viszonyokat, mégis képet adnak az első keresztyének köreiben fennálló szülő–gyermek kapcsolatról. Ebben a tanulmányban azért fogom a Biblián kívüli családi etika és gyakorlat
összefüggéseiben vizsgálni az újszövetségi szövegeket, hogy a következő kérdésekre
választ találjak: Mennyire illeszkedett a kora keresztyénség saját környezetéhez? Milyen sajátos jellegzetességei voltak a Jézust követő első nemzedékeknek? (Részletek
a Bevezetőből)
Ez a könyv átfogóan vizsgálja a szülők és a gyermekek egymás iránti kötelességét az ókorban, a zsidóságban és az őskeresztyénségben. Aki újszövetségi családi
etikával foglalkozik, nem kerülheti meg ezt a tanulmányt, amely ezt a mindenki
számára fontos témát érthető, de minden tudományos igényt kielégítő módon tárgyalja. (Gerd Theissen)
A szerzőről: Prof. dr. Balla Péter református lelkész, tanszékvezető
egyetemi tanár jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem
rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettese. Angolul írt
könyvét 2001-ben fogadták el habilitációs értekezésként az
Evangélikus Hittudományi Egyetemen.
A szerző egy korábbi, Kiadónknál megjelentetett fordítása hasznos
könyv azok számára, akik lelkigondozói beszélgetéseket vezetnek:
Peter Bukowski
Hogyan vigyük be a Bibliát beszélgetéseinkbe?
Gondolatok a lelkigondozás egy alapvető kérdéséről
Fordította: Balla Péter
Fr/5; 135 oldal; kartonkötés; 560 Ft
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Martin Hengel
Őskeresztyén történetírás
Fordította: Koczó Pál
Fr/5; 204 oldal; kartonkötés; 1300 Ft
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Új kiadványunk

Elsősorban arra törekszem, hogy egyrészt megkérdőjelezzem a (…) kutatásban manapság többfelé elterjedt
radikális történeti szkepszist (…), másrészt pedig hogy (…)
szembeszálljak a történeti – s egyúttal mindig kritikai –
módszerek primitív eretnekké nyilvánításával. (…)
Az őskeresztyén üzenet és a benne elbeszélt történelem
összetéveszthetetlen sajátosságához tartozik, hogy (…)
megszünteti azt a hallgatóval és szemlélővel szembeni elkötelezettség nélküli
távolságot, ami egyébként általános a régmúlt felé fordulás esetén. Az őskeresztyén
üzenet ugyanis bevonja a hallgatót és a szemlélőt az egykor Jézusban és Jézussal
történtekbe, úgy is mondhatjuk: „Jézus jelenébe”. (Részletek a műből)
Martin Hengel (1926–2009) erlangeni, majd tübingeni teológus világszerte elismert szakértője volt az újszövetségi tudományoknak, a judaisztikának és az ókortudományoknak. Az Őskeresztyén történetírásról szóló tanulmánya fontos kérdéseket
jár körbe az újszövetségi történetírással, az Apostolok Cselekedeteivel mint történeti forrással, valamint a történeti-kritikai kutatással kapcsolatban.

Könyvajánlatunk húsvétra
Alister McGrath (szerk.)
A keresztyén hit
Fordította: Árpádföldi Zsóﬁa
B/5; 352 oldal; egészpapírkötés; 4300 Ft
Ez a kézikönyv „a keresztyén hit alapelveit foglalja össze
tömör, könnyen érthető magyarázatokkal. (…) Azt próbáljuk
bemutatni, hogy (…) mire támaszkodik a keresztyén hit,
hogyan fejlődött, változott a keresztyén vallás és közösség az
évszázadok során, és hol van a helye a modern világban és a
mai egyházban”.
A gazdagon illusztrált kötetben számos rövid idézetet olvashatunk lapszéli keretekben a keresztyénség régi és mai alakjaitól. A könyv végén a keresztyén teológiával
kapcsolatos rövid forrásgyűjtemény és a gyakran használt kifejezések magyarázata
található.
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A Magyar Bibliatársulat hírei

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány
cikluszáró és tisztújító közgyűlésére
2009. december 2-án került sor. Az
elnöki tisztet újabb hat évre D. Szebik
Imre ny. evangélikus püspök tölti be.
Dr. Mészáros Kálmánt, a Baptista
Egyház elnökét és dr. Hecker Waltert a
Metodista Egyház képviseletében alelnökké, Steinbach József református
püspököt ügyvezető elnökké, dr. Pecsuk
Ottó református lelkészt főtitkárrá, dr.
Galsi Árpádot pedig főtitkárhelyettessé
választották. Az MBTA új pénzügyi
felügyelője dr. Zsugyel János (az Evangélikus Egyház képviseletében), jegyzője pedig Mézes László (Szabadkeresztyén Gyülekezet) lett.
Néhány nappal a tisztújító közgyűlést
követően, december 7-én a Magyar
Bibliatársulat Alapítvány (1992 előtt
Magyar Bibliatanács) fennállásának
hatvan esztendejéért adtak hálát az ige
és az egyház Urának az egybegyűltek
az Ökumenikus Tanács közgyűlésén.
D. Szebik Imre MBTA-elnök köszöntő
szavai és bevezető gondolatai után
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Burján Tamás, az MBTA
munkatársa beszámolójában
összefoglalta a bibliatársulati
mozgalom történetét, különös tekintettel az 1949 és
2009 között végzett hazai
bibliamunkára. Dr. Pecsuk
Ottó főtitkár „A Magyar
Bibliatársulat hatvan éve”
című ünnepi kötetről tartott
ismertetőt, és méltatta az
elődök szolgálatát. Steinbach
József újonnan megválasztott ügyvezető
elnök a tagegyházak gyülekezeteiben
végzett bibliamunka lehetőségeit és
kihívásait foglalta össze röviden,
emlékeztetve a lelkipásztori munka
céljára: hogy naponkénti bibliaolvasó
és bibliaértelmező emberekké nevelje
az egyháztagokat. Az ünnepség lezárásaként a Bibliatársulat korábbi vezetőit
köszöntötték: dr. Tóth Károly és dr.
Harmati Béla püspököket és Tarr Kálmánt, az MBTA korábbi főtitkárát.
Tovább folynak az új fordítású Biblia
revideált kiadásának előkészületei. Az
MBTA Szöveggondozó Bizottsága 2009
októberében és 2010 januárjában is
ülésezett, hogy a próbakiadásra előkészítsék az eddig elkészült bibliai
könyveket, amelyekkel az egyházi hetilapok hasábjain hamarosan találkozhatnak az olvasók. Az MBTA számít a
próbakiadások kapcsán beérkező viszszajelzésekre, észrevételekre a munka
további folytatásához.
Dr. Pecsuk Ottó
az MBTA főtitkára

Kálvin egy napja – ezzel a címmel rendezték meg február 13-án a budapesti
református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozóját. A Kálvin Kiadó az
öt fővárosi helyszín közül a KRE Hittudományi Karának épületében fogadta a
fiatalokat – nem csak Kálvinról szóló – kiadványaival.
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Hírek, események

Szélrózsa – az evangélikus ifjúsági hét előtalálkozója február 27-én volt Orosházán.
A résztvevők már jó ismerősként találkozhattak a Magyar Bibliatársulat munkatársaival és kiadványaival; utóbbiakat szokás szerint a Luther Kiadó asztalánál
vásárolhatták meg.
Reméljük, újból vendégei lehetünk majd a július 14–18. között Szarvason megtartandó országos találkozónak is.

XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
2010. április 22–25. között a Millenárison. Idén a Szent
István Társulat, a Harmat Kiadó, a Luther Kiadó, valamint
a Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó a Jövő Háza 22.
standján egymás mellett mutatja be színes könyvkínálatát.
Programjaink a Könyvfesztiválon

Április 25. (vasárnap), Jövő Háza
Az Egyház és Izrael – Tatai István könyvének bemutatója
A Harmat Kiadó, a Kálvin Kiadó és a KMTI közös programja. A kerekasztalbeszélgetés résztvevői: Anne-Marie Kool, Schőner Alfréd, Szécsi József, Szűcs
Ferenc
Április 24. (szombat), Fogadó épület, Gyereksarok:
Játszva, mesélve, beszélgetve – Istenről, világról, emberekről gyerekeknek
A Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó játékos, mesélős könyvbemutatója
(Bibliai állatok, Bojti, Döme).
K EDVEZMÉNYES

KÖNYVVÁSÁRLÁSI ALKALMAK A KÖZELJÖVŐBEN:

2010. március 13. (szombat) Református Presbiteri Szövetség közgyűlése,
Budapest, KRE HTK, Ráday u. 28.
2010. április 19. (hétfő) Kárpát-medencei Missziói és Diakóniai Találkozó,
Berekfürdő, Megbékélés Háza
2010. április 22–25. (csütörtök–vasárnap) Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál,
Budapest, Millenáris, Jövő háza 22-es stand

SZERETETTEL

VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐ VÁSÁRLÓKAT EZEKEN A RENDEZVÉNYEKEN!
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http://kalvinkiado.blogspot.com
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Többféleképpen meg lehet fogalmazni a hírt: Elindult a Kálvin Kiadó
blogja, ahol minden olyan eseményről
és kiadványról tájékoztatást adunk,
ami kiadónkkal kapcsolatos. Vagy: a
Kálvin Kiadó baráti köre immár internetes formában is megjelenik: internethasználó olvasóink, a könyveink
iránt érdeklődők ebben a formában is
kapcsolatot tarthatnak velünk, hiszen
az egyes bejegyzésekhez hozzá lehet
szólni, beszélgetéseket lehet kezdeményezni és folytatni kiadványainkról,
tevékenységünkről.
Sokan arról beszélnek, hogy az
inter net előbb-utóbb megöli a hagyományos könyvet. Lehetséges, bár
egyáltalán nem biztos. Az viszont az,
hogy az internetnek vannak előnyei,
és ezek között időközben jól használható műfajjá vált a „blog” is. Régóta
működő (és a jövőben is korszerűsítendő) honlapunkon elsősorban
könyveink széles kínálatáról lehet
tájékozódni, illetve online vásárolni.
A blog ezzel szemben „bejegyzéseket”
tartalmaz, a legfrissebbekkel kezdve.
Az új bejegyzésekről úgynevezett
hírolvasó szolgáltatások (pl. RSS)
segítségével böngészőnk vagy levelező
programunk útján is értesülhetünk.
A bejegyzések között könnyen lehet
keresni: címkék szerint, szöveges keresővel, vagy egyszerűen böngészve az
új és régi anyagot az archívumban.
Véleményünk szerint fontos újítás,

hogy új könyveink többségébe „bele
lehet lapozni”: meg lehet nézni, ki
lehet nyomtatni a tartalomjegyzéket,
el lehet olvasni néhány oldalt a
könyvből. További előny, hogy könyvismer tetői nket néhány gombnyomással (a hírolvasó használatával még
egyszerűbben) bemásolhatják lelkipász toraink, iratterjesztőink, sajtóelőadóink a helyi vagy regionális
újságba (természetesen a forrás megjelölésével).
A Kálvin Kiadó Baráti Köre kezdettől fogva nemcsak a kedvezményes
vásárlásról szól, hanem a kapcsolattartásról, a beszélgetésről is. Azt szeretnénk, ha ezen a blogon is tudnánk
beszélgetni egy-egy könyvünkről. Ha
lesznek rendszeres és aktív látogatóink,
akár online „olvasókört” is indíthatunk egy-egy kiválasztott könyv
alapján, de addig is közzé tudunk
tenni egy-egy szubjektív olvasási
élménybeszámolót – ha olyan – önálló
bejegyzésként, de ki-ki megteheti ezt
a hozzászólásában is.
Nekünk fontos a visszajelzés, olvasótársainknak pedig az olvasói vélemény,
ami néha van olyan fontos, mint a
kiadó ajánlója. Arra szeretnénk tehát
kérni Baráti Körünk internetező tagjait, hogy használják rendszeresen
blogunkat, (még) nem baráti körös
olvasóinkat pedig arra, hogy csatlakozzanak hozzánk; legyenek ne csak
olvasóink, de „barátaink” is.

1990 őszén vetettem fel Tarr
Kálmánnak, a Református
Zsinati Iroda Sajtóosztálya
igazgatójának, hogy próbaképpen nem vihetnék-e
bizományba a Sajtóosztály
kiadványaiból Pécsre, Baranyába. Országosan csak
három helyen lehetett akkortájt ilyen sajtótermékhez
jutni. Végül az országban
elsőként beindult nálunk a
bizományos árusítás. 1991.
február 6-án számoltam el az első
eredménnyel 18 911 Ft értékben.
(Megjegyzem, hogy a 106-os raktári
számú nagy családi Biblia 280 Ft, a
középméretű énekeskönyv 70 Ft volt.)
Tarr Kálmán 1990. szeptember 17-én
kelt leveléből idézek: „Kedves János!
Örömmel jelentkezem nálad, mert
Tóth püspök úr szólt, hogy mostani
látogatása alkalmával végre sikerült
megbeszélni a pécsi könyvlerakat
ügyét. Az a kérésem tehát, hogy körülbelül 20 000 Ft értékben állíts össze
egy könyvlistát, amivel úgy gondolod,
hogy el lehet indulni.” Végül is a lerakat működési szabályzata 1990.
október 1-jével életbe lépett.
Érdekességképpen: az elmúlt 20 év
alatt az összesen 181 elszámolásból a
2002. és 2008. évi volt a legmagasabb
– még a válság előtt.
Az elszámolás és a működés pontossága mögött azonban alapvetően
egy szándék állt és áll: elsősorban
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A Pécs-kertvárosi Egyházmegyei Könyvlerakat

Isten írott igéjével és énekeskönyvekkel, s ezen túlmenően teológiai és
kegyességi irodalommal ellátni Pécset
és Baranyát. Könnyen elérhető módon
rendelkezésére állni a gyülekezeteknek,
de bárkinek, aki érdeklődik a Kálvin
Kiadó kiadványai iránt.
Magának a gyülekezetünknek ehhez
a templomban állandóan terített nagy
könyvasztal, a baranyai gyülekezeteknek pedig egy 1,6 milliós raktárkészlet áll rendelkezésére. Mondhatni,
szinte éjjel-nappal (jelenlegi munkatársaim: Papp Lászlóné Eszter, Balogh
Zoltán). Más egyházi kiadók legfontosabb kiadványait is kínáljuk.
Elérhetőségeink: 7632, Pécs, Tildy
Z. u. 12, tel./fax: 72/441-550; e-mail:
pecsiref kert@gmail.com;
honlap:
www.pecskertvaros.ref.hu.
Isten áldása legyen a Kiadó és a lerakatok működésén a továbbiakban is!
Szénási János
lelkipásztor, lerakatvezető
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Amit 2009-ben szerettek az olvasók… – Válogatás*
• Kálvin-emlékévek
Dr. Huszár Pál: Kálvin János élete,
teológusi, reformátori és egyházszervezői munkássága (1509–1564)
Theodor Béza: Kálvin János élete
Kálvin János: Kik a boldogok?
Igehirdetések

• Teológia
Fazakas Sándor (szerk.): Kálvin
időszerűsége – Tanulmányok Kálvin
János teológiájának maradandó
értékéről és magyarországi hatásáról
Pecsuk Ottó: Pál és a rómaiak –
A Római levél kortörténeti magyarázata

• Bibliák
Középméretű új fordítású Biblia
(Revideált, 1990)

• Vallástörténet
Gerd Theissen: Az őskeresztyénség
élményvilága és magatartásformái –
Az őskeresztyénség pszichológiája

• Audiovizuális Bibliák
Hangzó Ószövetség Mp3 CD
Hangoskönyv
• Bibliai tárgyú könyvek gyermekeknek
Bibliai történetek gyerekeknek
Cecil Northcott: Bibliai lexikon
gyerekeknek
• Bibliai segédkönyv
Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti
kézikönyv
Bibliai atlasz
Pecsuk Ottó és Fekete Csaba (szerk.):
A magyar Biblia évszázadai
• Egyházi művészet
Lőrincz Zoltán: Jézus példázatai
a magyar festészetben

• Elmélkedések, Prédikációk
Zsindelyné Tüdős Klára: Isten
markában
Fekete Károly: Példázatos szavak –
életes példák. Igehirdetések és írások
• Család, lelkigondozás
Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság
Nyáry Pál: „Nincs már szívem félelmére…” – Az Úr az én vigasztalóm.
Elmélkedések és imák gyászolóknak
• Versek, szépirodalom
Reményik Sándor összes verse
Győri Katalin: Felhők szigete. Ifjúsági
regény
*A felsorolás nem tartalmazza a hittan- és énekeskönyveket.
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