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Köszöntés az Olvasónak!

Bölcsföldi András (szerk.)
Ideje van az olvasásnak

A reformáció öt évszázadának novelláiból
Fr/5; 248 oldal; keménytáblás; 2000 Ft

Húsz novella – húsz pillanatkép az elmúlt 500 év novellairodalmából, húsz történet, amely összekapcsolhat minket a reformációval, a történelemmel,
múltunkkal, jelenünkkel és az ezekben felfedezett
„istentörténések-kel”. Klasszikus és kortárs szerzők
írásaiban fonódik össze a történelmi idő a személyes
életidővel, keserves és kihagyhatatlan időkkel és Isten
megjelenéseinek idejével.
A kötet szerzői: Baksay Sándor, Móricz Zsigmond,
Harsányi Zsolt, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Eötvös
Károly, Jékely Zoltán, Sánta Ferenc, Gárdonyi Géza, Kosztolányi Dezső, Szabó Dezső, Szabó Magda, Ottlik Géza,
Vészits Andrea, Visky András, Tóth-Máthé Miklós, Bartis
Attila, Nádas Péter, Lázár Ervin, Jakab-Köves Gyopárka.

Tóth-Máthé Miklós
Öt kenyér és két hal

Novellák bibliai témákra
Fr/5, 192 oldal, keménytáblás, 1700 Ft

Tóth-Máthé Miklós színészből lett íróként kiváló drámai érzékkel ragadja meg a ma is eleven bibliai elbeszélésekből azt, ami
őt ma bibliaolvasóként és kortárs hazai szerzőként megszólítja
és alkotásra indítja. A kötetben húsz bibliai témára írt novellája
olvasható, mellettük az ihlető bibliai szövegekkel.

Móricz Zsigmond
A nyáj és pásztora

„Mindennek megszabott ideje van...” (Préd 3,1)
Esténként egy olyan mesét olvasok hároméves kisfiamnak, amelyben a kíváncsi
gesztenyegyerek a karácsonyfával ismerkedve szeretne mindent kipróbálni: megenni a habkarikát, megrázni a csengettyűket, meggyújtani a csillagszórót. A főhős
minden próbálkozásánál együtt mondjuk: „még nincs itt az ideje”. Nem kérdés,
hogy mennyire hasznos ez a mondat a kicsik életében, és mennyiszer kénytelenek
szembesülni ezzel a felnőttek is.

Kálvin Téka

Kálvin Téka

Ideje van az olvasásnak

Tanulni kell, hogy vannak rendelt idők, van, aminek itt van az ideje, és van,
aminek nincs. Hozzászokni a gondolathoz, hogy van várakozás, és van beteljesedés. Mert nemcsak várakozás van, hanem beteljesedés is. Hiszen a rendelt idők
bölcsessége csak részben áll abból, hogy valaki nyugalommal tud várakozni, nézni
a vetést, ahogy nő, értelmet találni az üresnek tűnő, kevésbé aktív, vagy nagyon is
aktív, de örömtelenebb időszakokban. A teljességet, a legszebb, régóta várt pillanatokat megélni, átadni magunkat az örömnek, jelen lenni – ezt is el lehet szalasztani,
ha nem látjuk a rendelt időket.
Milyen időket élünk most? Ez az év egyrészt a reformáció kezdetének nagy évfordulója. Nehéz megmondani, hogy inkább az emlékezés és a hálaadás, vagy az
újraformálódás ideje. Talán az előbbihez több bátorságunk van, mint az utóbbihoz.
Az évnek ez a része a születés ideje, pontosabban a születés ünnepének időszaka.
Jézus tökéletesen birtokában volt a rendelt idők bölcsességének: tudta, mikor
álljon ki mások elé, mikor tanítson, gyógyítson, és mikor pihenjen. És jól tudta,
mikor jön el az ő ideje, megváltó halálának és azután feltámadásának napja. Az
Atya gondoskodása, hogy már a Fiú születésének története is a tökéletes mennyei
időzítés bizonyítéka. Erő van ezekben a bibliai elbeszélésekben, amit jó megérezni
sodródások, kapkodások és türelmetlenkedések között.
Az ünnepekhez és a hétköznapokhoz ajánljuk Olvasóinknak legújabb kiadványainkat. Többek között egy novelláskötet, egy igehirdetés-gyűjtemény, az Apostoli
Hitvallás magyarázata dióhéjban, egy újszövetségi bibliai teológiakönyv és három
új, gyermekeknek szóló könyv is várja az olvasni szeretőket.
Áldott karácsonyt kívánok!

Válogatott novellák
Szerkesztette: Baranyai Norbert
Fr/5; 192 oldal; keménytáblás; 1900 Ft

Az egész életművön átívelő válogatás középpontjában a keresztyén
hit, illetve a 20. század eleji református egyház áll. A sokszínű elbeszélések hol humorral és iróniával, hol drámaisággal vonják be
az olvasót Isten népének és „méltatlan bár, de elhívott” szolgáinak
mindennapi életébe.

						

Mucsi Zsófia

A fedélen Sandro Botticelli képének részlete látható (1500 körül)
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Újdonság: Titkok peremén

Kálvin Téka

M. Craig Barnes
Életre szóló

Szűcs Ferenc
Titkok peremén

A Heidelbergi Káté újrafelfedezése
Fordította: Ódor Balázs

Igehirdetések
Szerkesztette: Literáty Zoltán

Fr/5; 188 oldal; kartonált; 1300 Ft

„A világra úgy tekintünk, mintha egy étteremben adnánk
le à la carte rendelést: Kérek egy jól fizető és csodálatosan
kielégítő munkát, egy jó megjelenésű, szerető házastársat, két
gyermeket, legyen sok jó barátom és egy pompás otthonom
– nem, nem ez, hanem a másik ott, a túloldalon.” A választás
szabadsága azt az illúziót kelti, hogy egészen a mi kezünkben van az életünk, a boldogulásunk, a boldogságunk. Mégis,
honnan tudjuk, hogy valóban jól választottunk? Mit kezdjünk azzal a szorongással, amit a választás szabadsága idéz
elő bennünk? Erre az egészen mai kérdésre keresi a választ a
kötet szerzője, és irányítja olvasói figyelmét egy több száz éves
református hitvallásra, a Heidelbergi Kátéra.

Fr/5; 168 oldal; kartonált; 1200 Ft

A prédikátor is csak a titkok peremén jár, mert a titkok az Úréi.
A jó igehirdető azonban nem marad meg a felszínes gondolatoknál, hanem elmegy a titkok feltárásában, ameddig lehet, és
tudja, meddig lehet, és meddig szükséges.
Szűcs Ferenc nemcsak tudományos teológiai munkája és oktatói tevékenysége révén ismert, hanem igehirdetőként is. Igemagyarázataiban közérthetően és korunk aktuális kérdéseire
nyitottan tárja elénk a bibliai szövegek mélységeit, és ezzel gondolkodásra, Isten dicséretére és hitre indítja olvasóit.

Előkészületben:
Fekete Ágnes – Szűcs Ferenc
Összhang

A Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai:
A Heidelbergi Káté
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Újdonság: Életre szóló

Beszélgetések az Apostoli Hitvallásról

A kötetben Fekete Ágnes Szűcs Ferenccel készített rádiós beszélgetései olvashatóak.

Revideált, egységes fordítás
Fr/5; 68 oldal; kartonált kivitelben 390 Ft; keménytáblás kivitelben 650 Ft

A 2013-ban megjelent új Káté-kiadás az eredeti, egymással egyenrangú német és latin szöveg
alapján, a Victor János által átdolgozott Erdős József-féle és a Tavaszy Sándor-féle elterjedt
fordítások figyelembevételével készült. Kétféle kivitelben kapható.

Szűcs Ferenc korábban kiadónknál megjelent munkája:
Kálvin olvasása közben
Válogatott írások

A/5; kartonált; 204 oldal; 1500 Ft

Bullinger Henrik
A Második Helvét Hitvallás

Vallástétel és egyszerű magyarázat az igaz hitről
és a tiszta keresztyén vallás egyetemes tantételeiről
Fordította és jegyzetekkel ellátta: Buzogány Dezső
Fr/5; 184 oldal; keménytáblás; 990 Ft

A Bullinger által írt, a svájci egyházak által 1566-ban elfogadott
Második Helvét Hitvallás a Heidelbergi Káté mellett a magyar református egyház hitvallási irata, a Szentírás alapján álló református
hitünknek szabatos kifejtése. A hitvallást 450 éve, az 1567-es debreceni zsinaton fogadták el elsőként hazánkban. Erre az évfordulóra
készült el a szöveg új fordítása.

4

A tanulmányok egy Kálvin-olvasó református keresztyén ember tapasztalatait, az olvasás során szerzett ismereteit osztják meg velünk.
Betekintést engednek Kálvin szellemi világába, és a reformátor mindmáig tartó hatásának sokféle vonatkozását mutatják meg.

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 egykori
tanítványa, Fekete Károly, a DRHE gyakorlati teológiai professzora végezte.
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Fazakas Sándor (szerk.)
A protestáns etika kézikönyve
B/5; 460 oldal; keménytáblás; 3200 Ft

Hogyan valósulhat meg ma hit és élet összhangja, és éljük meg
szabadságunkat korunk erkölcsi döntéseket igénylő kihívásai között?
Ez a református és evangélikus szerzők által közösen megírt kötet
egyrészt módszertani segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős
erkölcsi véleményformálás kialakításában, másrészt betekintést
enged az etika, illetve szociáletika főbb területeinek (a kommunikáció, környezet és technika, házasság és család, gazdaság és
közélet stb.) mindennapi dilemmáiba, válasz- és útkeresésébe,
megoldási kísérleteibe.
A kötet a Kálvin Kiadó és a Luther Kiadó közös kiadása.

Peter Stuhlmacher
Az Újszövetség bibliai teológiája I.
Alapvetés – Jézustól Pálig
Fordította: Koczó Pál

B/5; 408 oldal; keménytáblás; 4400 Ft

Peter Stuhlmacher (szül. 1932) a Tübingeni Egyetem protestáns
teológiai karának újszövetséges emeritus professzora hármas
célt követ művében. Először is, az újszövetségi szövegek olyan
magyarázatára törekszik, ami megfelel a szövegek céljának, tudniillik annak, hogy azok a Jézus Krisztusba, az Isten Fiába és
a messiási Emberfiába vetett hitről tanúskodnak. Másodszor,
azon fáradozik, hogy felmutassa az Ó- és az Újszövetség lényegi
összetartozását, hiszen Izráel Szent Írásai már azelőtt Jézus és az
apostolok „Bibliáját” alkották, mielőtt az első újszövetségi iratok megszülettek volna. Harmadszor, az egyes újszövetségi tanúk kölcsönhatását és teológiai egységét is fel kívánja mutatni, mivel valamennyi újszövetségi szöveg a zsidók és a pogányok Istennel való megbékítésére elküldött Jézus történeti és szellemi hatásának köszönhetően jött létre. A szerző az első
kötetben először az újszövetségi bibliai teológiával kapcsolatos módszertani kérdéseket tisztázza, majd Jézus, az ősgyülekezet, illetve Pál apostol igehirdetéséről ad részletes ismertetést.

További ajánlatunk:
Tony Lane
A keresztyén gondolkodás rövid története

Teológusok és eszméik az apostoli atyáktól napjainkig
A/5; 284 oldal; keménytáblás; 2900 Ft

6

Szakkönyvújdonságok
Szűcs Ferenc (szerk.)
Egyetemes és református

A Második Helvét Hitvallás mai üzenetei
B/5; 244 oldal; kartonált, 2100 Ft

A kötet szerzői a négyszázötven éves Második Helvét Hitvallás aktuális, inspiráló és további gondolkodásra indító témáival foglalkoznak. A 18 tanulmány négy téma köré csoportosul. A történeti
rész a kutatástörténet és a mai fordítás kérdései mellett azt mutatja
meg, ahogyan a hitvallás sok szálon kapcsolódik az egyetemes
keresztyén (katolikus) hitvallási örökséghez. A második rész a
Szentírás fontosságának és értelmezésének kérdéseibe vezet be,
hiszen a reformáció egyik legnagyobb hatásának éppen az elmúlt
századok gazdag bibliatudományi eredményeit tekinthetjük. Bullinger műve a dogmatika és az etika számos olyan fejezetét érinti,
amely a reformáció óta meghatározza református felekezeti identitásunkat. Ezek mellett pedig hitvallásunk olyan gyakorlati teológiai kérdésekkel is foglalkozik, mint az igehirdetés és
az istentisztelet.
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Szakkönyvújdonságok

„A rendkívül színes és széles körű tematika éppúgy tükrözi református teológiánk, a tizennyolc szerző gondolkodási sokszínűségét, mint azt a tényt, hogy kerek évfordulóink nem a
múltról szólnak, hanem mai egyházi életünkről.” (Szűcs Ferenc Előszavából)
A kötet szerzői: Lányi Gábor, Szűcs Ferenc, Juhász Tamás, Pásztori-Kupán István, Buzogány
Dezső, Zsengellér József, Vladár Gábor, Peres Imre, Galsi Árpád, Békési Sándor, Bogárdi Szabó
István, László Emőke, Visky S. Béla, Tatai István, Fazakas Sándor, Steinbach József, Kozma
Zsolt, Zalatnay István

Lukácsiné Kádár Éva (szerk.)
Isten igent mond ránk

Barth és Brunner megbékélő találkozása
B/5; 296 oldal; kartonált; 1300 Ft

Karl Barth (1886–1968) és Emil Brunner (1889–1966) emblematikus párosként, a dialektika-teológia meghatározó alakjaiként
indultak. Mindketten megkerülhetetlen alakjai a 20. század protestáns teológiatörténetének. Ez még akkor is így van, ha a természeti teológiáról folytatott vitájuk egészen élessé vált. A vita a
későbbiekben is nagy hullámokat vert, de a magyar református
teológusok Barthra és Brunnerre egyaránt kíváncsiak voltak,
hiszen a magyar református teológiának mindketten fontos impulzusokat adtak. Miközben az elmúlt évtizedekben Barth neve
folyamatosan jelen volt a magyar egyházi életben, addig Brunner gondolatai méltatlanul háttérbe szorultak. Ebben a tanulmánykötetben sok, Magyarországon eddig még nem ismert írás, levél és kutatási eredmény mutat rá teológiai pályájukra,
gondolatvilágukra, közös és eltérő hangsúlyaikra.
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Bethan James – Honor Ayres kiemelt!
101 bibliai fejtörő
101 karácsonyi fejtörő

Színes matricákkal

Fordította: Győri Katalin
210×280 mm; kartonált, fülekkel, 48 oldal + matricák; 1400 Ft

Olvass velünk a legismertebb bibliai hősökről, valamint a
legelső karácsony igaz történetéről, majd ragassz, színezz,
párosíts, keress és számolj ezekben a 101 izgalmas feladatot rejtő foglalkoztató füzetekben! Füles kialakításuknak
köszönhetően bárhova könnyedén magaddal viheted.

Újra kapható kiadványok, megújult külsővel
Gyökössy Endre
A növekedés boldogsága

Elmélkedések Jézus boldogmondásairól
AK/40; 64 oldal; kartonált; 320 Ft

„A boldogmondások nem különálló »gyöngyszemek«, amelyeket
Máté tetszés szerint »fűzött föl« evangéliumában, hanem sorrendjében fel nem cserélhető, tökéletes egység, amelyben el van rejtve a tanítvánnyá növekedés misztériuma.” Ezt a megértett titkot szeretné a szerző
könyvében továbbadni.
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Újdonságok gyermekeknek

Gyökössy Endre
Hogyan tartsunk gyermek-bibliaórát?
Kis módszertan

Catherine House – Honor Ayres
Hová ment nagypapa?
Fordította: Győri Katalin

A/5; kartonált; 132 oldal; 950 Ft

Ez az időtálló gyakorlati kézikönyv – fontos tanácsokkal, kidolgozott bibliaórai anyagokkal
– hosszú évtizedek lelkipásztori tapasztalatai alapján született.

205×205 mm; 32 oldal; keménytáblás; 1600 Ft

Nagyinál lenni nagyon jó, vele nagyokat lehet sétálni, és tőle
mindent meg lehet kérdezni. Amikor meglátogatják nagypapa
sírját, Emma a halálról és az elmúlásról kérdezgeti nagymamáját.
A szelíd, türelmes válaszok a szerető Isten felé terelik a kislány
gondolatait. Párbeszédük segítség lehet ahhoz, hogyan beszélgessünk gyermekeinkkel az élet egyik legnehezebb kérdéséről.

Elena Pasquali – Priscilla Lamont
Kicsik képes Bibliája
Fordította: Mucsi Zsófia

175×215 mm; 192 oldal; keménytáblás; 3500 Ft

Ez a képes Biblia a fantáziát megragadó illusztrációk és a könnyen érthető szöveg segítségével ismerteti meg a kisebb gyerekekkel a bibliai történeteket.

Marijke ten Cate
Nagy családi gyermekbiblia
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Szilháti Sándor
Vigasztaló szó
AK/40; 172 oldal; kartonált; 600 Ft

Betegség, szenvedés, próbatételek, halál, gyógyulás, enyhület és üdvösség
imatémáiban találhatunk elmélkedéseket, igei és hitvallásos útmutatókat,
imádságokat a kötetben, amelyek kijelölt gyülekezeti énekekkel és gazdag
bibliai utalásokkal igehirdetőknek is segítséget nyújthatnak.

Hézser Gábor (szerk.)
Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek
Fr/5; 148 oldal; kartonált; 650 Ft

A válogatáskötetben – amely a Kötőjeles történetek című könyv folytatásaként jelent meg
– csaknem száz rövid történet és vers olvasható. Útravaló a mindennapokba és a mindennapokból.

Fordította: Szabó T. Anna

Theodor Béza
Kálvin János élete

225×250 mm; 288 oldal; keménytáblás; 5700 Ft

A/5; 88 oldal, kartonált; 500 Ft

Az egész család számára kínál bibliaolvasós, beszélgetős programot ez a Marijke ten Cate által illusztrált, szemet gyönyörködtető
kiadvány.

Théodore de Bèze, a genfi zsoltárok egyik szövegírója, Kálvin genfi szolgálatának folytatója,
a reformátor életének és halálának szemtanúja egy évtizeddel Kálvin elhunyta után vetette
papírra az első Kálvin-életrajzot.
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Új bibliatípusok

Bibliás hírek
Károli Gáspár fordításának revideált kiadása (1908)
a mai magyar helyesíráshoz igazítva
126×196 mm; 440 oldal + 56 oldal színes melléklet, műbőr kötés, 2800 Ft

Megjelent a reformáció kezdetének 500. évfordulójára.
Minden nyelven meghatározó jelentősége van az első bibliafordításnak. Károli Gáspár és munkatársai bibliafordítása alapjaiban
határozta meg a magyar nyelvet, az irodalmat és a kultúrát. Ezt a
különleges hatástörténetet mutatják be – a teljesség igénye nélkül
– ennek az Újszövetség és Zsoltárok-kiadásnak a bevezető tanulmányai. Ezekkel az írásokkal is szeretnénk újra ráirányítani a figyelmet a Biblia el nem évülő hatására, amely mind a mai napig
itt van velünk, akik magyarul gondolkodunk, beszélünk, írunk és
imádkozunk.

Új bibliakiadások
A Magyar Bibliatársulat Alapítvány könyvbemutatón ismertette meg olvasóit a Reformáció kezdetének 500. évfordulója tiszteletére megjelent három bibliakiadásunkkal.
A konkordanciával ellátott RÚF 2014 bibliakiadás mellett bemutattuk az Ukrán–magyar kétnyelvű Újszövetséget és a mai magyar helyesírás szerint javított 1908-as revideált
Károli Újszövetség és Zsoltárok-kiadást, amelyet színes, illusztrált, a Károli-fordítás magyar nyelvi és irodalmi hatásáról szóló bevezető oldalak gazdagítanak. A bevezető tanulmányok szerzői P. Vásárhelyi Judit (szerk.), Alexa Károly, Heltai János, Szabó András és
Szathmári István.
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Újszövetség – Zsoltárok könyve

2017. október 16-án Beregszászon adtuk át a szeptember végén megjelent Ukrán–magyar
kétnyelvű Újszövetséget a Kárpátaljai Református Egyházkerület képviselőinek. Az átadáson a Magyar Bibliatársulat részéről D. Szebik Imre elnök és Pecsuk Ottó főtitkár vettek
részt. Az átadott 1300 példány kárpátaljai magyar iskolák hallgatóihoz jut el, egyszerre
segítve nyelvtanulásukat és a kárpátaljai hitoktatás munkáját.

A bevezető tanulmányok mellett e kiadás újdonsága, hogy az úgynevezett 1908-as KároliBiblia szövegének mai helyesírás szerint átdolgozott változatát tartalmazza.

Ukrán–magyar Újszövetség
Fr/5; 792 oldal; műbőr kötés; 3300 Ft

A Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó kétnyelvű Újszövetségsorozatával a határon túli magyarság életét és az ottani egyházak
missziói és pasztorációs szolgálatát kívánja segíteni.
Legújabb kétnyelvű kiadványunkban, az Ukrán–magyar Újszövetségben az ukrán Ohienko-féle Újszövetség-fordítás (1939) és a Revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) szövegét olvashatjuk párhuzamosan. A kiadvány célközönsége az ukrán nyelven is tanuló magyar
anyanyelvű diákok és a vegyes családok.
A kétnyelvű Újszövetség a Magyar, az Ukrán és a Koreai Bibliatársulat együttműködésében, a Magyar Bibliatársulat támogatóinak
anyagi segítségével jelenhetett meg. 2600 példány már a megjelenés
utáni hetekben Kárpátalja-szerte talált gazdára az iskolákban.

Nagyítós könyvjelző
Méret: 140×37 cm;
Nagyító ablak mérete: 78×25 mm; Ár: 350 Ft

Flexibilis műanyag könyvjelző, nagyító
ablakkal és 8 cm-es vonalzóval.
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Biciklis zarándoklat
2017. szeptember 9-én vehette át Bereczki-Orbán Zsolt
székelyudvarhelyi református lelkipásztor a Magyar
Bibliatársulat 250 ajándék Bibliáját, amellyel az általa
kezdeményezett és szervezett 500 év – 500 km – 500
Biblia „biciklis zarándoklat” programot támogattuk. A résztvevők 500 km-t tettek meg kerékpáron
Székelyudvarhelytől Vizsolyig, a támogatóktól befolyt
összegekből vásárolt, illetve ajándékba kapott bibliákat
pedig Erdélyben rászoruló családoknak adományozzák.

Jelnyelvi bibliafordítás az interneten
Elindult a Bibliatársulat által is támogatott
jelnyelvi bibliafordításnak otthont adó internetes oldal. Elsőként Márk evangéliuma
„olvasható” itt teljes terjedelmében a siketek tulajdonképpeni anyanyelvén. A tervek
szerint az elkészült evangéliumot további
bibliai könyvek fogják követni. A fordítás,
valamint a hozzá kapcsolódó fogalomtár
ingyenes regisztrációt követően megtekinthető a http://baptistamedia.hu/
jelnyelvi-biblia/ honlapon.
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Pályázat

Az év végig meghosszabbítva!
A Kálvin Kiadó 2017 tavaszán pályázatot írt ki a református gyülekezetek és egyházi intézmények részére iratmissziós céllal felhasználható egyszeri könyvcsomag-támogatás
elnyerésére. Olyan programterveket vártunk, amelyek a 2017. évi missziói munkatervben
szereplő gyülekezeti szolgálatokat, alkalmi programokat a Kálvin Kiadó kiadványainak
ingyenes osztásával egészítenék ki (iratmisszió), és/vagy új, korábban nem működött iratterjesztést (pl. gyülekezeti könyves asztal), gyülekezeti könyvtárat hoznának létre vagy ez
utóbbit bővítenék, a kiadó kiadványaival töltenének fel.
Az elmúlt hónapok során több közösség és intézmény küldte be kiadónkhoz a pályázatát.
Erről tanúskodik egyikük alábbi képes beszámolója is. Mivel az eredeti kiírás szerint a
végső beadási határidő október 31-én lejárna, remélve, hogy az év végéig még többen élnek majd a kedvezményes vásárlási lehetőséggel, úgy döntöttünk, hogy a pályázatot 2017.
december 31-éig meghosszabbítjuk.
További részletekért keressék fel weboldalunk, a www.kalvinkiado.hu „Pályázatok”
aloldalát!

The Reformation CD

Bach-válogatás a reformáció 500. évfordulójára
Lejátszási idő: 1 óra 13 perc; 4025 Ft

A Hungaroton nagyszerű vállalkozásba kezdett: a reformáció
500. évfordulójára korábbi lemezeinek olyan zenei anyagát adja
egy korongon kezünkbe, ami összesűrítve megmutatja a reformáció zenei kincsének és Bach lutheránus muzsikájának az
esszenciáját.

Kálvin Téka

Kálvin Téka

Iratmissziós pályázat

Reformáció, vásárnaptár

Bach életének és tevékenységének ritmusát döntően az egyházi
év határozta meg, ezért a műveiből válogatott felvétel is ezt az
időrendet követi: Advent, Karácsony, Húsvét, Pünkösd, Szentháromság ünnepe. A tracklista Kamp Salamon válogatása.

Tóth-Máthé Miklós
Számadással Istennek tartozom
Regény Kálvin Jánosról

A/5; 224 oldal; keménytáblás; 3000 Ft

Iskolai könyvtárfejlesztés Orosházán
Nagyon örültünk a pályázati lehetőségnek. Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 2011 óta működik egyházi fenntartásban. Az anyagi lehetőségekhez mérten, a hitoktatás felmenő rendszerben történő bevezetése miatt folyamatosan igyekeztünk a szükséges hitéleti irodalmat beszerezni. Elsőként Bibliákat igényeltünk és kaptunk
ajándékba az MBTA-tól, majd énekeskönyveket vásároltunk a hitoktatáshoz és az egyházi
ének oktatásához. Ezzel a mostani pályázattal igyekeztünk nagyobb példányszámban bibliai történeteket tartalmazó
könyveket venni, hogy hittanórán kívül is, akár magyarórán is hitéleti tartalmú kiadványokat olvashassanak a gyerekek, ezzel is
erősítve a keresztyén szellemiséget iskolánkban. A
pályázat lehetőségét még
egyszer köszönjük!
Szalkay Róbertné,
iskolalelkész

Tóth-Máthé Miklósnak a reformáció jubileumi esztendejében született
Kálvin Jánosról írt regénye ugyanúgy a genfi reformátor emberi arcélét
domborítja ki, mint ahogyan ezt már a magyar reformátorok (Méliusz
Juhász Péter, Károli Gáspár, Szenczi Molnár Albert) esetében előzőleg is
megtette az író, küldetéses indíttatással, a róluk szóló, mesterien megalkotott regényeiben, drámáiban. Ez a Kálvin-regény a szépirodalom
formanyelvén adott reformációs ajándék, az első magyar regény Kálvin
küzdelmes, hitvalló, de mélyen emberi életéről.
Kiadja a Tiszántúli Református Egyházkerület.

Könyvvásárok a Kálvin Kiadó részvételével:
XVII. Győri Könyvszalon

2017. november 17–19. Győri Nemzeti Színház
9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.

Adventi Könyvvásár

2017. december 6. Széchenyi István Egyetem aulája
9026 Győr, Egyetem tér 1.

Keresztyén Karácsonyi Könyvvásár

2017. december 8–9. Lónyay Utcai Református Gimnázium
1092 Budapest, Kinizsi u. 1–7.
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Évkönyveink, könyvesboltok

Karácsonyi ajánlatunk

A/5; 232 oldal; kartonált; 500 Ft

A Magyarországi Református Egyház évkönyvének középpontjában az Úrtól tanult imádság, a Miatyánk áll, az az imádság,
amelyet Jézus tanított a tanítványoknak, akik ezt kérték tőle:
„Uram, taníts minket imádkozni!” (Lk 11,1). Négy egyházkerületünk lelkipásztorai által írt áhítatok vezetnek be bennünket az
Úrtól tanult imádságba, hogy az előttünk álló évben is az imádság legyen a nyelvünk, amin megszólalunk, Isten országa legyen
a vezetetőnk és a reménységünk.
A 2018. évi kalendáriumban a száz évvel ezelőtt született Varga
Zsigmondról, a hetvenöt évvel ezelőtt tartott szárszói konferenciáról, az 50 éve meggyilkolt Martin Luther Kingről és az ugyanabban az évben elhunyt Karl Barthról, illetve a 2018-ban 25 éves Károli Gáspár Református
Egyetemről olvashatunk. Végül egyházkerületeink fontos eseményeiről, egyházunk intézményes missziójáról, illetve gyülekezeteinkben élő egyházunk életéről szóló beszámolókból és
személyes bizonyságtételekből kaphatunk fotókkal gazdagon illusztrált képet.

Bibliaolvasó Kalauz a 2018. évre
Fr/5; 128 oldal; kartonált; 280 Ft

Reformátusok falinaptára 2018
540 × 450 mm; 95 Ft

Így szól az Úr!

A Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala a 2018. évre
A/6; irkafűzött; 16 oldal; 70 Ft

Várjuk vásárlóinkat könyvesboltjainkban Budapesten:
Központi Raktár és Protestáns Könyvesbolt
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Nyitva tartás: H–P.: 9–15.30 óráig
Tel.: 06-1-386-8267/105 mellék,
06-30-276-7343

Református (Zsinati) Könyvesbolt
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
Nyitva tartás:
H–Cs.: 9–16.00 óráig; P.: 9–15.30 óráig
Tel.: 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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Kálvin Téka

Kálvin Téka

Képes Kálvin Kalendárium a 2018. évre

Kálvin Téka

Karácsonyi ajánlatunk gyermekeknek

Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35.
www.kalvinkiado.hu • kalvin.kiado@kalvinkiado.hu • facebook.com/kalvin.kiado
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