www.kalvinkiado.hu
A Kálvin Kiadó hírlevele

Reformáció 2017

Kálvin Téka

„Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként
szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi
az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm 12,1–2)

Kálvin János:
■ János evangéliuma magyarázata I–II.; 4000 Ft
■ Az Apostolok Cselekedetei magyarázata I–II.; 4500 Ft
■ Az első korinthusi levél magyarázata; 2100 Ft
■ A második korinthusi levél magyarázata; 1500 Ft
■ A Galata, az Efezusi, a Filippi, a Kolosséi és a Thesszalonikai
levelek magyarázata I–II.; 3800 Ft
■ A Pásztori levelek és a Filemonhoz írt levél magyarázata; 1700 Ft
■ A Zsidókhoz írt levél magyarázata; 2000 Ft
■ A katolikus levelek magyarázata; 2300 Ft
Előkészületben:
Evangéliumi harmónia (Mt, Mk, Lk evangéliuma magyarázata);
várható megjelenés: 2018.

A megújult Református Egyházi Könyvtár (vagy népszerű nevén: parókiális könyvtár) eddig megjelent kötetei a keresztyén írásmagyarázat egyik legnagyobb alakjának, Kálvinnak
a munkáit közlik. Az Institutio és az újszövetségi kommentárok részben új fordításban, részben a korábbi fordítások megújításával jelentek meg.

A reformáció kezdetének tekintett
1517, a lutheri tételek megjelenésének
ötszázadik évfordulója sok lehetőséget
és sok veszélyt is hordoz magában. Annak a lehetőségét, hogy mi magunk is
újra megértsük, és a kívülállóknak is
megmutassuk, miért szükséges, és hogyan lehet az egyházat, a hitet, a gondolkodást és az életet az evangélium
szerint megújítani. És annak a veszélyét,
hogy mindezt elmulasztjuk; önvizsgálat,
Isten akaratának (hogy „mi az, ami jó,
ami neki tetsző és tökéletes”) odaszánt,
nem e világhoz igazodó keresése helyett magunkat akarjuk megmutatni
önmagunknak és a „kívülállóknak”. Akkor lesz jó ez az emlékév, ha nem a 16.,
hanem a 21. századot eleveníti meg; ha
az egyházunk nem a saját régi igazában
erősödik meg, hanem elszántan, minden mást félretéve keresi és felismeri
Isten ma érvényes, útmutató, szabadító,
egyént és közösséget gyógyító örök
igazságát az irgalmasság evangéliumának fényében.
Ehhez a maga szerény, ám ma is
fontos és hatékony eszközeivel igyekszik segítséget nyújtani kiadónk is
– nemcsak most, az emlékév idején,

hanem minden időben. Ebből szeretnénk valamit megmutatni Tékánk különszámában is. „Az igaz ember hitből
él” – a Római levél olvasása szabadította
fel Luther gyötrődő lelkiismeretét a 16.
században, de Pál már maga is Habakuk
prófétát érti új, megragadó, útmutató,
felszabadító módon, amikor idézi ezt a
mondatot a Szentírásból. Számunkra,
református könyvkiadóként, a Biblia
kiadásának és terjesztésének, az ige
üzenetének mai, jobb, eleven megértésének a célja minden mást megelőz.
Ehhez igazodik egész programunk, de
ehhez kínál mindenekelőtt alkalmas
eszközt a meghatározó Károli-fordítás
mellett (amelynek készül a mai helyesíráshoz igazított új kiadása) a ma már
igen széles körben olvasott új fordítású
Biblia (amely hamarosan új, átdolgozott
magyarázatos formában is megjelenik).
A Biblia mindenkié – fogalmaztuk meg
az új revízió (RÚF 2014) közzétételekor
a hitvallást és a célt, mert hiszünk abban, hogy Pálhoz és Lutherhez hasonlóan minket is az igén keresztül ragad
meg Krisztus evangéliuma, és mindazokat, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr.

						

Kálvin Téka

Református Egyházi Könyvtár

Galsi Árpád
igazgató
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Kálvin Téka

Biblia konkordanciával

Revideált új fordítás (RÚF 2014),
nagy méretű, kétféle kötésben
A/5; 1520 oldal; vászonkötés; 6900 Ft
A/5; 1520 oldal; bőrkötésben; arany élmetszéssel; 12 500 Ft

Az új fordítású Biblia legújabb, revideált szövegű kiadása elegáns és tartós, különlegesen kezelt sötétkék vászonkötésben,
konkordanciával egybekötve, illetve valódi bőrkötésben, arany
élmetszéssel.
Régi bibliamagyarázati elv „a Szentírás önmagát magyarázza”:
nehezebb igehelyeket könnyebben érthető, világos igehelyek
segítségével lehet helyesen érteni, magyarázni. A Biblia szövegéhez készített konkordancia gyors és hatékony segítséget ad
azoknak az olvasóknak, akiket a Biblia mélyebb összefüggései
érdekelnek.
A konkordancia nem teljes: nem szerepel benne minden szó
minden előfordulása. A több mint ezer szócikkben igyekeztünk csak a hitbeli, egyéni kegyességi vagy teológiai szempontból fontosabb, gyakrabban említett fogalmakat feltüntetni
benne. Nem szerepelnek benne azok a fogalmak vagy tulajdonnevek sem, amelyek olyan
sokszor fordulnak elő a Bibliában, hogy a felsorolásuk értelmetlennek tűnt.
Reméljük, hogy a konkordancia ezekkel a korlátozásokkal együtt is hasznos segítségnek bizonyul a bibliaolvasás és -tanulmányozás során.

Biblia
Revideált új fordítás (RÚF 2014) nagy méretű,
cipzáras bőrtokban, regiszterrel
A/5; 1360 oldal; ezüst élmetszéssel; 14 000 Ft

Az új fordítású Biblia legújabb, revideált szövegének regiszteres kiadása most nagy méretben
is kapható. Elegáns és praktikus, sötétkék cipzáras bőrtokban, ezüst élmetszésű kivitelben.
Rendszeres használatra, utazásra, ajándékozásra is kiválóan alkalmas.

Hangzó Biblia
Kártya pendrive MP3 formátumban
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A Bibliáról
Bottyán János
A magyar Biblia évszázadai

Szerkesztette: Fekete Csaba és Pecsuk Ottó
Második, átdolgozott kiadás
B/5; 260 oldal; keménytáblás; 2100 Ft

A reformáció korának bibliafordításait megelőzően már számos
magyar nyelvemlék tartalmazott szentírási részleteket. Bottyán
János bemutatja, hogy ezek mint hajszálerek, hogyan táplálták
a reformáció idején nagy lendülettel meginduló bibliafordításokat. A későbbi évszázadok újabb magyar nyelvű bibliakiadásai és -revíziói pedig a reformáció örökségét vitték tovább.
A szerkesztők kiegészítették ezt az értékes történeti munkát az
elmúlt harminc év újdonságaival, és így átfogó képet kaphatunk
az anyanyelvünkön megszólító bibliai szöveg formálódásáról.

Kálvin Téka

Újdonságok a bibliakiadásban

Stephen M. Miller – Robert V. Huber
A Biblia története

A Biblia keletkezése és hatása
A/4; 256 oldal; keménytáblás; 5900 Ft

A gazdagon illusztrált kötet végigkalauzolja olvasóit a Biblia
keletkezésének történelmen átívelő, kalandos útján, a bibliafordítások keletkezésén, beleértve a magyar fordításokat is,
egészen napjainkig. Közérthető, mégis eleven stílusban mutatja
be, hogyan ihlette és gazdagította páratlan módon a „Könyvek
könyve” az emberi kultúrát. A tárgyszerű és olvasmányos
leírás jobb megértését számtalan illusztráció és lapszéli jegyzet
segíti, melyek kiegészítik, elmélyítik az adott témában közölt
ismereteket.

Pecsuk Ottó (szerk.)
Bibliaismereti kézikönyv

Bevezetés és magyarázatok a Szentírás könyveihez
Második, javított kiadás

6590 Ft

B/5; 680 oldal; keménytáblás; 4500 Ft

A revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) teljes szövegének
MP3 formátumú, kb. 80 órás, 12 GB méretű hanganyaga egy
16 GB-os kártya pendrive-on. Előadók: Petri Nóra, Kecskés
Ákos, Kojsza Péter, hangmester: Csonka Richárd. A felvétel
az Európa Rádió miskolci stúdiójában készült.

A kiadvány fontos tartalmi és háttérismereteket közöl az egyes
bibliai könyvekről, a könyvek szerzőiről és azok korabeli felhasználóiról, valamint rövid és közérthető tartalmi összefoglalással, érdekes irodalom- és kultúrtörténeti információkkal segíti a
szövegek jobb megértését. A szerzők a Magyar Bibliatársulat tizenkét protestáns tagegyházának biblikus tudósai.
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Kálvin öröksége

Kálvin János
Institutio I–II.
A keresztyén vallás rendszere

Válogatott írások

Református Egyházi Könyvtár, Új folyam 7
Fordította: Buzogány Dezső

A/5; kartonált; 204 oldal; 1500 Ft

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

B/5; keménytáblás; 688+700 oldal; 6000 Ft

„Célunk az volt, ami a Kálviné is: hozzásegíteni az olvasót, hogy
megértse Isten igéjét. (…) A fordítás (…) belső oka viszont az a
meggyőződés, hogy minden generációnak le kell tennie az Institutio aktualizált fordítását az olvasók asztalára, hiszen a nyelv
dinamikus, és ma már szinte generációnként változik. A fordítás
készítése során legalább annyira szem előtt tartottuk a hivatásos
teológusokat, mint a laikus református értelmiséget: presbitereket, vallástanárokat, egyházi iskolában tanító tanárokat, teológiai hallgatókat, középiskolai diákokat.” (A fordító utószavából)

Igehirdetések Máté evangéliuma 5,1–12 és
Lukács evangéliuma 6,20–26 alapján
Fordította: Nagy Sándor Béla
Ak/40; 88 oldal; kartonált; 500 Ft

Kálvin 1560–61-ben elhangzott genfi prédikációi a boldogmondásokról. Ezeknek a beszédeknek a stílusa egészen más, mint a teológiai
értekezéseknek. Kálvin saját anyanyelvén beszélt, és a néphez szólt.
Ez a közvetlenség szólítja meg a mai olvasókat is.

Bolyki János (szerk.)
Válogatás Kálvin János műveiből
Fr/5; 264 oldal; keménytáblás; 950 Ft

A kötet válogatás Kálvin életművéből,
gazdag teológiai munkásságából. Önmagáról szóló írásaiból, Istenről szóló
tanításáról, az egyházról való felfogását
tükröző írásaiból, arról, hogy mit tanított
a Szentírásról, az emberről és a keresztyén
erkölcsről. Ajánljuk azoknak, akik most
szeretnének elkezdeni Kálvint olvasni.

Eberhard Busch
Istenismeret és emberség

Betekintés Kálvin teológiájába
Fordította: Huszár Pál

Kálvin János
Kik a boldogok?
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Szűcs Ferenc
Kálvin olvasása közben

Kálvin Téka

Kálvin Téka

Kálvin öröksége

Fazakas Sándor (szerk.)
Kálvin időszerűsége

Tanulmányok Kálvin János
teológiájának maradandó értékéről
és magyarországi hatásáról
B/5; 416 oldal; keménytáblás; 3800 Ft

A tanulmánykötet a kálvini teológia főbb
összefüggéseinek feltárása és időszerűségének bemutatása mellett magyarországi fogadtatását, hatástörténetét, valamint a magyar kultúrára, a társadalmi
viszonyok alakulására és a közéletre gyakorolt hatását kívánja bemutatni.

B/5; 184 oldal; keménytáblás; 1900 Ft

Mi volt a 16. századi genfi teológus, Kálvin János mondanivalója annak idején? Milyen üzenete lehet ennek ma a mi számunkra? Erre és hasonló kérdésekre keresi a választ a könyv,
különböző, köztük a két legfontosabb szempontot követve:
Isten tiszteletét és az emberséget.

Willem van’t Spijker
Kálvin élete és teológiája
Fordította: Galsi Árpád

B/5; 160 oldal; kartonált; 1600 Ft

Ez a könyv Kálvin művének, hatásának
és teológiájának életrajzi áttekintése.
Célja, hogy bevezesse az olvasót Kálvin
lelki-szellemi fejlődésének folyamatába,
valamint segítsen nekünk elhelyezni őt a
reformátorok között és a reformáció történetében.

Gánóczy Sándor – Stefan Scheld
Kálvin hermeneutikája
Szellemtörténeti feltételek és
alapvonalak
Fordította: Huszti Kálmán
B/5; 196 oldal; kartonált; 1600 Ft

A szerzőpáros nemcsak összegzi, de új
felismeréseket előtárva világítja meg Kálvin írásmagyarázati elveinek eredetét,
hátterét és környezetét.
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Kálvin Téka

A Heidelbergi Káté

Revideált, egységes fordítás

Reformáció és hitvallás
A Heidelbergi Káté bibliai hivatkozásai

A Második Helvét Hitvallás

Fr/5; kartonált, 116 oldal; 1000 Ft

Fr/5; 184 oldal; keménytáblás; várható megjelenés: 2017. június

A Heidelbergi Káté fontos részét alkotják a
bibliai utalások, hiszen ez a hitvallás valójában egyfajta tartalmi bevezetés a Szentíráshoz. Ez a könyv a 2013-ban megjelent
egységes, revideált kátékiadás bibliai hivatkozásainak szöveggyűjteményét tartalmazza, amely hasznos segítség lehet a Heidelbergi Káté olvasásában és tanulmányozásában.

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.

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.

Fekete Károly
A Heidelbergi Káté magyarázata

Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-feleletben
B/5; 568 oldal; keménytáblás; 3200 Ft

A Heidelbergi Káté 129 kérdés-feleletét egyenként kommentáló könyv tanító alkalmak – bibliaiskola, hittan, alapvető
dogmatika, keresztyén életvezetési kurzus stb. – megtartásához nyújt segítséget. Teológiai-elméleti vezérfonalat ad
az esetleges tévképzetek eloszlatásához, illetve a helyes felismerések megerősítéséhez. Ez a kézikönyv azért született,
hogy serkentse a felnőtt gyülekezeti tagok hitismeretének
kiszélesítését.

Karl Barth
A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján

Fekete Károly –
Ferencz Árpád (szerk.)
Vigasztaló ismeret

Tanulmányok a Heidelbergi Káté
teológiájáról
B/5; 152 oldal; kartonált; 1800 Ft

M. Craig Barnes
Életre szóló

A Heidelbergi Káté újrafelfedezése
Fordította: Ódor Balázs
Várható megjelenés: 2017. május

A szerzők szándéka, hogy hitvallási iratunk
teológiai üzenetét a modern kor számára
közelebb hozzák, ezért a Káté írásmagyarázati módszerétől elindulva kifejtik annak
dogmatikai, etikai, missziológiai és gyakorlati teológiai következményeit.

A szerző lelkipásztor és teológiai tanár. Az
általa megismert emberek és saját életének
kérdéseire keresi a választ a Heidelbergi
Káté soraiban. Különös vállalkozás, mégis
meglepő, ahogy korunk életkérdései visszhangoznak ebben a több száz éves hitvallási szövegben.

Péter Miklós
Genfi Gyülekezeti Rendtartás

Fekete Károly (szerk.)
A Barmeni Teológiai Nyilatkozat

Fordítás és magyarázat

Fordította: Ferencz Árpád

A/5; 84 oldal; kartonált; 1100 Ft

Fr/5; 140 oldal; kartonált; 1800 Ft

Miután Kálvint 1541-ben visszahívták Genfbe, visszatérését követően igen rövid idő
alatt született meg és fogadták el ezt a gyülekezeti rendtartást. Péter Miklós lelkészegyháztörténész elemzése áttekintést ad
a szöveg megszületéséről, és árnyalja a Genfről és Kálvinról kialakult ismereteinket.

Barth 1947-ben a Bonni Egyetemen tartott előadást a keresztyén
tanításról a Heidelbergi Káté alapján. A hitvallási iratot nem valamilyen históriai egzegézis módszerével elemzi, hanem rámutat
arra az egészre, amelyben a Káté tanítását értelmezni kell, arra a
dogmatikai rendszerre, amelyben Jézus Krisztus evangéliuma a
Káté tanítása értelmében kifejthető.
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Fordította és jegyzetekkel ellátta: Buzogány Dezső

Szöveggyűjtemény

Fr/5; 68 oldal; kartonált; 390 Ft
Fr/5; 68 oldal; keménytáblás; 650 Ft

Kálvin Téka

Reformáció és hitvallás

Vezérfonal a dokumentum
tanulmányozásához
A/5; 164 oldal; kartonált; 1100 Ft

Isten Igéje örökre megmarad – ez a záradéka annak a hitvallásos teológiai nyilatkozatnak, amelyet 1934. május 31-én, a
németországi Wuppertal város Barmen
nevű kerületében fogadott el a német Hitvalló Egyház zsinata. A kötet a nyilatkozat
elfogadásának állít emléket.
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Németh Balázs
„...Isten nem aloszik, rejánk pislong...”

Kálvin Téka

Református életforma kialakítása a folyamatosság és
a változások közepette – a 16. századi Magyarország
mint példa
A/5; 352 oldal; kartonkötés; 1900 Ft

Németh Balázs a magyar reformáció történetének fölvázolása
mellett a 16. századi magyar társadalmi életben kialakult mintákon keresztül érzékelteti velünk, hogy a kálvinista életvezetés, a gyakorlati magatartásformák milyen módon hatottak, és
hatnak ma is közösségi életünkre. Részletes és tanulságos képet
ad arról, hogy mivel gazdagította a magyar reformáció az összeurópai kultúrát.

Csorba Dávid
A zászlós bárány nyomában

Reformáció és történelem – Életrajzok, életrajzi regények
Szabó András
A rejtőzködő bibliafordító – Károlyi Gáspár
Fr/5; 164 oldal; keménytáblás; 1400 Ft

Ki volt Károlyi Gáspár? Nagyon keveset tudunk róla: úgy tűnik, azért, mert szándékosan
a háttérbe vonult. Még neve írásmódja sem biztos: a bibliakiadások címlapja a 17. század
vége óta „Károli”-ként nevezik meg, gönci szobrának feliratán viszont „Károlyi” olvasható.
A nehézségek ellenére mégis van mire támaszkodni, mivel a 19. század végének kutatása
összegyűjtötte a legalapvetőbb adatokat; a 20. század végén és a 21. század elején új források is előkerültek, s ez lehetővé teszi, hogy minden eddiginél alaposabb képet kaphassunk
a „rejtőzködő bibliafordítóról”.

Kálvin Téka

Reformáció és történelem

Szabó András
„Téged Isten dicsérünk”

Bocskai István, Erdély és Magyarország fejedelme
Fr/5; 192 oldal; keménytáblás; 1350 Ft

A magyar kálvinizmus 17. századi világa
B/5; 220 oldal; kartonált; 1700 Ft

A kötet négy fejezete más-más oldalról közelíti meg a 17. századi magyar kálvinizmus világát. Az első egység a magyar protestáns prédikátori réteg szerepét, lehetőségeit tárja fel a
kora újkori felekezeti küzdelmek korszakában. A második egység Debrecen szimbólumainak használatát szemlélteti, a harmadik fejezet egy-egy háborús időszaknak az identitását
vizsgálja. A záró fejezet pedig ennek a szellemiségnek a könyvtermését járja körül.

Eberhard Gresch
A hugenották hite, története és hatása

Fordította: Beke Mátyásné

B/5; 244 oldal; kartonkötés; 2200 Ft

A reformáció történetének lényeges alkotórésze a Kálvin által fémjelzett franciaországi evangéliumi mozgalom. Igaz és öntudatos keresztyének a hugenották, akiket nem tűrtek meg a katolikus Franciaországban. Közel 200 000-en hagyták el hazájukat a 16. század közepétől a 18.
század végéig, a többieket pedig visszakényszerítették régi vallásukhoz.
A könyv pontos képet ad róluk és a korról, amelyben éltek.

Johannes Wallmann
A pietizmus

Fordította: Szabó Csaba
B/5; 188 oldal; kartonkötés; 1600 Ft

E gazdag és szép fotóanyaggal kiegészített kötet a nagy fejedelem életútját
ismeretterjesztő formában foglalja össze. Egy olyan ember példáját állítja az
olvasók elé, aki politikai, művelődés- és egyháztörténeti szempontból egyaránt
meghatározó személyisége volt történelmünknek.

György Antal
A hit példaképei

Egyháztörténeti olvasókönyv
A/5; 488 oldal; keménytáblás; 1650 Ft

A könyv művészi képekkel illusztrált életképek sora. Közel negyven
férfié és nőé, akik az Úr Jézusban való új élet szépségét és gazdagságát
küldetésként élték meg, így váltak koruk társadalmának és egyházi
életének alakítóivá és formálóivá. Sztárai Mihály, Szegedi Kis István
és Méliusz Juhász Péter mellett többek között megismerhetjük Árva
Bethlen Kata, Szikszai György, Török Pál és Molnár Mária életét is.

További népszerű
életrajzi kötetek:

Szászi Andrea
Apáczai Csere János
Fr/5; 64 oldal; kartonált; 775 Ft

Hampel Polyxena
A halhatatlan betűk

Tótfalusi Kis Miklós élete

Pusztai Gábor
Michiel de Ruyter

Fr/5; 128 oldal; kartonált; 280 Ft

Fr/5; 44 oldal; kartonált; 515 Ft

A 17–18. században virágzó, a puritanizmus mellett a másik legjelentősebb vallási megújító
mozgalom története.
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Kálvinizmus ma
Eberhard Bush
Református

Egy felekezet arculata
Fordította: Szabó Csaba
B/5; 218 oldal; keménytáblás; 2300 Ft

A keresztyén egyházak egyikét úgy hívják, hogy református. Mit
jelent ez a fogalom? Ez a kérdés nem kevés református embert
hoz zavarba. Részben joggal, hiszen sok részegyház szövetsége
alkotja a református egyházat. A szerző arra a kérdésre keresi a
választ, melyek a református egyházak jellemző vonásai. Eberhard
Busch könyvének célja az, hogy a „református” szó jelentése újra
megteljen tartalommal.

Békési Andor – Galsi Árpád (szerk.)
Evangéliumi kálvinizmus
B/5; 412 oldal; keménytáblás; 2900 Ft

A Békési Andor szerkesztésében több mint két évtizeddel ezelőtt
megjelent Az evangéliumi kálvinizmus füzetei című sorozatban
neves szerzők a református egyházban is sokszor alig ismert
Kálvin János tanítását, örökségét próbálták fontosabb témák köré
csoportosítva közkinccsé tenni, nemcsak a lelkipásztorok és a teológushallgatók, hanem a presbiterek és az átlagolvasó számára is
érthető, felhasználható módon, hogy „Kálvint közel vigyék a gyülekezetekhez”. E sorozat szerkesztett és új részekkel is kibővített
szövege olvasható itt egy kötetben.

Németh Pál (szerk.)
Magyar református önismereti olvasókönyv

Válogatás a XX. század első felének református teológiai irodalmából
B/5; 496 oldal; kartonált; 2300 Ft

Kálvin és a kálvinizmus nagy témakörén belül minden írás a ma élő református hívek teológiai-hitvallásos önismeretét segíthet kialakítani, illetve elmélyíteni. A mű külön értéke, hogy
számos, mára nehezen hozzáférhető írást is tartalmaz többek között olyan ismert szerzőktől,
mint Révész Imre, Ravasz László, Baltazár Dezső, Sebestyén Jenő, Karácsony Sándor és
Csikesz Sándor.
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Szénási Sándor
Ünnepeink

A református egyházi év
A/5; kartonált; 98 oldal; 490 Ft

Mikor mit ünnepelünk? Mit jelentenek az ünnepi szimbólumok?
Hogyan ünnepeltek az előttünk járó nemzedékek? A mai emberek
számára is az Isten előtti megállás lehetőségét rejtik az ünnepek,
de kevesen ismerik azok tartalmát és történetét. Szénási Sándor
közérthetően kalauzol el ezen a területen.

Kálvin Téka

Kálvin Téka

Kálvinizmus ma

Molnár Miklós
„Mely igen jó az Úristent dicsérni!”

A református istentisztelet alkotóelemei
Ak/40; 92 oldal; kartonált; 480 Ft

Új és régi templomlátogatóknak is segít eligazodni ez a könyv. A református liturgia elemeinek a megismerése nem pusztán az ismereteket bővíti, hanem hozzásegít ahhoz, hogy az istentiszteletek látogatása valóban mélyebb hitélmény lehessen.

Victor János
Az egyház bűnei – Egyházi életünk válsága
A/5; 204 oldal; kartonált; 345 Ft

Victor János halálának 50. évfordulójára jelent meg a teológus, tanár és egyházi tisztségviselő
munkásságát összefoglaló kötet, amely tartalmazza Az egyház bűnei (1945), Egyházi életünk
válsága (1948) című írásokat és Bolyki Jánosnak a szerzőről írt megemlékezését.

Márkus Jenő
A liberális szellem a református
egyházban
Magyar református liberális teológia
A/5; 148 oldal; kartonált; 400 Ft

A teológiai liberalizmusról sokan tudnak,
de csak kevesen ismerik a történetét, mai
megjelenésének előzményeit. Márkus Jenő
tanulmánya bemutatja és értékeli ezt a teológiai irányzatot.

A kálvinizmus vonzásában

Válogatás Czine Mihály írásaiból
A/5; 180 oldal; kartonált; 850 Ft

A volt dunamelléki főgondnok, és neves
irodalomtudós írásainak rövid keresztmetszete e kötet.
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Református spiritualitás – imádságok

Kis Médea
Istendicsőítés énekkel és élettel

Hajdú Zoltán Levente
Nem a felhők fölött

B/5; 264 oldal; kartonált; 2700 Ft

Fr/5; 144 oldal; kartonált; 1100 Ft

Kis Médea könyve a himnológia tárgykörébe tartozó, de számos
interdiszciplináris kérdéskört is felvető tudományos dolgozat. A
könyv célja a magyar református spiritualitás újjáéledésének szolgálata az egyházi éneklés kiszikkadt hagyományának mély megértése által.

Az Isten közelségében született imádságokban érzések és gondolatok fogalmazódnak meg a teremtés, a bűnbánat, a megváltás, az
egyházi év ünnepei és az emberi élet fordulópontjai kapcsán. Istent megszólítva nem elvont filozófiai elmélkedések jönnek létre,
hanem kérdések, vallomások, felismerések, amelyek személyes tapasztalatokból fakadnak. A szerző református lelkész, aki második
kötetében az elmélyült imádkozás újabb útjait és gyümölcseit mutatja meg az olvasóknak.

A református spiritualitás forrásai

Békési Sándor (szerk.)
Pius efficit ardor

A művészet értékelése Kálvin művében
és a református kultúrában

Imádságok

Kálvin Téka

Kálvin Téka

Református spiritualitás

Hajdú Zoltán Levente korábban kiadónknál megjelent kötete:
Előtted, Uram... Imádságok; 990 Ft

B/5; 248 oldal; keménytáblás; 2500 Ft

A Kálvin egyetlen fennmaradt verséből vett idézet: pius efficit ardor, magyarul leginkább úgy írható körül, hogy megteszi a kegyes
szenvedély, tudniillik azt, amit az emberi természet megtagadott az embertől. A kegyelem révén a Szentlélek olyan dolgokra
is indítja az alkotó embert, amelyre egyébként nem lenne képes,
s nemcsak a szent helyeken készteti alkotásra, hanem az egyház
falain kívül is.

Philip Sheldrake
A spiritualitás rövid története
A/5; 232 oldal; kartonkötés; 1900 Ft

A könyvben megtalálható a keresztyén spiritualitás nagyobb korszakainak, meghatározó
személyiségeinek és mozgalmainak rendszerezett összefoglalása az Újszövetség korától napjainkig.

Válogatás Árpád- és középkori
eredetű református templomokból
Fotóalbum
B/4; 116 oldal; keménytáblás; 5200 Ft
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Gyakorlókönyv Pál apostol és Kálvin alapján
187×125 mm; 156 oldal; kartonált; 1200 Ft

Az imádságot tanulni és gyakorolni kell. A könyv Pál
apostol szentírásbeli szavaira és Kálvintól származó
idézetekre támaszkodva erre segíti az olvasót.

Szikszai György
Keresztyéni tanítások és imádságok

Fordította: Mucsi Zsófia

Lőrincz Zoltán – Hapák József
„Tedd templomoddá, Istenem”

Rudolf Bohren
Tanuljunk imádkozni!

Lőrincz Zoltán
„Ne hagyjátok a templomot...”

Új református templomok 1990–1999
190×260 mm; 205 oldal; keménytáblás; 4300 Ft

A/5; 424 oldal; műbőrkötés; 1600 Ft

Az „Öreg Szikszai” kétszázharminc esztendeje (1786-os első megjelenése óta) szüntelen arra
tanítja a református olvasót, hogy a hívő keresztyén ember mindenkor, minden élethelyzetben imádkozik, Istenhez fordul örömében és bánatában, reményteljes és reménytelen állapotában egyaránt, mert tudja: imádkoznia kell.

Muraközy Gyula
A Sionnak hegyén...

Imádságok és elmélkedések
A/6; 212 oldal; kartonált; 450 Ft

Ebben a kis könyvben közel kétszáz imádság és elmélkedés található ünnepekre, alkalmakra,
a hét minden napjára és különböző élethelyzetekre.
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Egyházzene
Szabó Balázs (szerk.)
Nemzedékről nemzedékre

Kálvin Téka

Énekeskönyv

Református istentiszteleteken és gyülekezeti alkalmakon való használatra

Tanulmányok, visszaemlékezések Gárdonyi Zoltán
születésének 110. évfordulója és Gárdonyi Zsolt
70. születésnapja tiszteletére

A Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben 1948 óta használatban lévő református énekeskönyv tartalma ma is változatlan: a 150 genfi zsoltár (Szenczi Molnár
Albert 1607-es eredeti fordítását alapul véve, a 20. századi ritmikus éneklés és szövegbeli
hangsúlyozáshoz igazítva), 362 dicséret, a Himnusz és a Szózat, valamint a református
istentiszteleten használatos, kötött szövegű imádságok (a Miatyánk és rövid úrvacsorai
fohászok) és az Apostoli Hitvallás szövege. Az énekeskönyv öregbetűs, ún. „templomi”
változata főként a gyengén látó gyülekezeti tagok számára jelenthet segítséget az istentiszteleti vagy az otthoni használat során.

B/5; 152 oldal; kartonált; 1200 Ft

A tanulmánykötet a két életmű első nagyobb terjedelmű, tudományos igényű feldolgozása. A szerzők a két komponista
sokrétű alkotói és tudományos tevékenységének egy-egy részterületét dolgozzák fel írásaikban: ma már nehezen hozzáférhető
első kiadások újraközlése mellett eddig nem publikált dolgozatok mutatnak be műelemzéseket, adnak bibliográfiai áttekintést,
ismertetnek hiánypótlóan fontos zeneelméleti szakkönyveket.

Kis méretű énekeskönyv
B/7; 736 oldal; grabolitkötés; 1200 Ft

Középméretű énekeskönyv

Gárdonyi Zoltán
A tékozló fiú

A/6; 624 oldal; grabolitkötés; 1300 Ft

Nagy méretű énekeskönyv
B/6; 624 oldal; grabolitkötés; 1400 Ft

Kis oratórium szólóhangokra, vegyeskarra és orgonára
A/4; 36 oldal; irkafűzött; 990 Ft

Templomi énekeskönyv

Gárdonyi Zoltán
A sareptai özvegy

B/5; 624 oldal; grabolitkötés; 2600 Ft

Kis oratórium három énekhangra és négyszólamú
vegyeskarra orgonával

Berkesi Sándor (szerk.)
Az Úrnak zengjen az ének
Ifjúsági énekeskönyv

B/6; 536 oldal; keménytáblás; 1500 Ft

A gazdag forrásanyag alapján készült válogatás 15 fejezetbe gyűjtve, több mint 300 éneket
tartalmaz, a legkisebbek énekelt aranymondásaitól a középiskolás és a felnőtt ifjúságnak
szánt énekes imádságokig.

Bódiss Tamás (szerk.)
Adjatok hálát az Istennek!

Kórusművek, énekfeldolgozások
B/5; 80 oldal; irkafűzött; 1200 Ft

A kiadvány Az Úrnak zengjen az ének
című énekgyűjteményre épült.

Református korálkönyv I.
Genfi zsoltárok

Fekvő A/4; 128 oldal; műbőrkötés; 2200 Ft

Ez a korálkönyv az adott zsoltárdallamhoz többnyire egy könnyen játszható, általában
háromszólamú harmonizációt (A letét) és egy nehezebb, magasabb művészi színvonalú orgonakíséretet (B letét) hoz. Ezen kívül a gyakran énekelt zsoltárok esetén egy könnyű kétszólamú C letét is készült, amely a tanulás kezdetén tartó kántor számára is lehetővé teszi a
szolgálat méltó végzését.
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Kálvin Téka

Egyházzene

A/4; 36 oldal; irkafűzött; 990 Ft

Gárdonyi Zsolt – Karasszon Dezső
Alternatív koráliskola
Második, bővített kiadás

Fekvő A/4; 80 oldal; irkafűzött; 1400 Ft

A gyűjtemény segít a kezdő és haladó kántoroknak beletanulni a gyülekezeti énekekkel és
azok kíséretével való érzékeny bánásmódba, egyszerű letétek megszólaltatásába, és később
akár önálló koráltételek szerkesztésébe és improvizálásába.

Bessenyei Mihály
Cantate Domino!

Intonációk a református énekeskönyv egyes darabjaihoz
Kántori füzetek 1.
Fekvő A/5; irkafűzött; 56 oldal; 990 Ft

Ez a gyűjtemény a református énekeskönyv negyven darabjához tartalmaz orgonára, illetve
harmóniumra írt intonációkat.
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Czövek Tamás (szerk.)
Írd meg, amiket láttál

Kálvin Téka

Hét lakótelepi gyülekezet
A/5; 192 oldal; kartonkötés; 1200 Ft

Magyarországon több mint kétmillió ember él lakótelepeken, mely városrészek egyre több problémával küszködnek. Sokáig kívül estek az egyházak működési területén,
nélkülözve templomot és gyülekezetet. Az elmúlt 20 évben
számos missziói szemléletű lelkész fordult a lakótelepek felé,
kezdett evangelizálni és közösséget építeni a toronyházak
között. A könyvben hét lakótelepi református gyülekezet
(Budapest-Gazdagrét, Budapest-Káposztásmegyer, Budapest-Rákoskeresztúr, Budapest-Őrmező, Pécs-Kertváros,
Miskolc Avas-Dél és Szigetszentmiklós-Újváros) történetét
ismerhetjük meg.

David Plüss – Michael Rahn (szerk.)
Beszéljünk az istentiszteletről!

Feedback-módszerek gyűjteménye
Fordította: Szentgyörgyi László
B/5; 76 oldal; kartonált; 900 Ft

Aki valóban alárendeli szolgálatát Isten ügyének és a gyülekezetnek, az figyel azoknak a visszajelzéseire, akik miatt végzi a szolgálatát. Ehhez nyújt segítséget David Plüss, baseli teológiai tanár
és Michael Rahn, lelkipásztor, akik írnak az istentiszteletekkel
kapcsolatos visszajelzés szükségességéről, módszertanáról, és javaslatot tesznek ezek megvalósítására.

Wolfgang Huber
Az egyház korszakváltás idején

Társadalmi átalakulás és az egyház megújulása
Fordította: Szabó Csaba
A/5; 300 oldal; kartonált; 1800 Ft

Az egyház jövőjének kérdését vizsgálva a német teológus professzor szerző a szervezeti
kérdések tárgyalását összeköti azoknak a tartalmi szempontoknak a vizsgálatával, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyházak részt vegyenek a szellemi orientáció módozatainak
feltárásában a jelen feltételek között. A szekularizáció, az értékváltás és pluralizálódás társadalmi tényezőit Huber reformeri perspektívában vizsgálja, hogy így rajzolja meg a jövendő
egyháza képének alapvonásait.
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Reformáció ma – megújulás
Püski Lajos
Érdeklődéstől elköteleződésig

Misszió és gyülekezetépítés: koncepciónk
és gyakorlatunk
A/5; 176 oldal; kartonált; 990 Ft

Püski Lajos református lelkipásztor az érdeklődéstől az elköteleződésig vezető utat tekinti át könyvében a debrecen-nagyerdei gyülekezet missziói és gyülekezetépítési koncepciója és
gyakorlata alapján. A könyvben leírt felismerések és tapasztalatok hasznos impulzusokkal segíthetik a misszióban és gyülekezetépítésben fáradozókat.

Kálvin Téka

Reformáció ma – megújulás

Manfred Kock (szerk.)
Az egyház a 21. században

Fordította: Szabó Csaba

A/5; 176 oldal; kartonált; 700 Ft

Milyen lesz a jövő egyháza? Milyeneknek kellene lenniük a gyülekezeteknek, az istentiszteleteknek, és a spiritualitás mely formái fogják szolgálni a 21. század emberét? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a szakértő szerzők teológiai, szociológiai és gazdasági vizsgálódásaik során, keresvén a jövő ma felvázolható képét.

Christian Link – Ulrich Luz – Lukas Vischer
„…kitartóan részt vettek… a közösségben”
Az egység útja az Újszövetségben és ma
Fordította: Galsi Árpád
A/5; 280 oldal; kartonált; 2200 Ft

A könyv alapvető tézise szerint az egység az egyház állandó, soha véget nem érő feladata, amelyet soha nem lehet végérvényesen megvalósítani. Istentől kapott ajándék,
nem nekünk kell „kitalálni”. Szilárd kiindulópontja Krisztus
műve és üzenete, mégis állandóan alakulóban van... A feladat
nemzedékről nemzedékre változik, mindig új feltételekkel kell
számolnunk, a fő irány azonban ugyanaz: fel kell építenünk a
Krisztusban való közösséget a szeretet kötelékében.
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Református kultúra
Móricz Zsigmond
A nyáj és pásztora

Kálvin Téka

Győri L. János
Református identitás és magyar irodalom

Válogatott novellák
Szerkesztette: Baranyai Norbert

Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok
B/5; 224 oldal; keménytáblás; 1900 Ft

Fr/5; 192 oldal; keménytáblás; 1900 Ft

Győri L. János irodalomtörténész, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának tanára, a Református
Művelődés- és Iskolatörténeti Kutatóintézet vezetője e kötetben az elmúlt két és fél évtized során készült tanulmányaiból gyűjt csokorba tizennégyet, amelyek a református identitás és a magyar irodalom érintkezési pontjait
vizsgálják.

Móricz Zsigmond novellái közül olyan újszerű, az egész
életművön átívelő válogatást adunk közre, amelynek a 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.

Tóth-Máthé Miklós
Miként a csillagok

Győri L. János
A magyar reformáció
irodalmi hagyományai
B/5; 252 oldal; keménytáblás; 1180 Ft

A református középiskolák számára készült kézikönyvből
megismerhetjük a protestantizmus magyar irodalmi kapcsolatait. A könyv első része áttekintést nyújt a reformáció
európai előzményeiről, főbb irányairól, hazai elterjedéséről,
irodalmunkra és nemzeti tudatunkra gyakorolt hatásáról,
míg a terjedelmesebb második rész életrajzi bevezetőkkel
ellátott szöveggyűjtemény.

Imre László
Új protestáns kulturális önszemlélet felé
Cikkek, tanulmányok

Fr/5; 124 oldal; kartonált; 1400 Ft

Imre László akadémikus irodalomtörténeti írásaiban vagy ő maga értékel, vagy mások
értékelő munkájára hívja fel a figyelmet. Főként Tompa, Arany, Ady és Reményik Sándor
vallásos líráját mutatja be. Fő gondolata, hogy a mai protestáns kulturális önszemléletnek is
vállalnia kell a protestáns gondolkodásmód jellegzetes kétirányú küldetését. A protestantizmus ugyan visszautasít, óvást emel és tiltakozik minden ige- és emberellenes gondolat, tan
és tett ellen, de kiáll minden igéből fakadó, az ember javát és felemelkedését szolgáló jó ügy
és gondolat mellett.
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Református kultúra

Négy történelmi regény
A/5; 576 oldal; keménytáblás; 3500 Ft

A kötetben négy történelmi regény olvasható a magyar
református egyház múltjából. Egy Méliusz Juhász Péterről
(Isten trombitája), egy Károlyi Gáspárról („Megszámlálta futásodat...”), egy Szenci Molnár Albertről (Élet zsoltárhangra) és egy Ráday Pálról (A szabadság nótáriusa).

Tóth-Máthé Miklós további, Kiadónknál kapható művei:
Öt kenyér és két hal. Novellák bibliai témákra; 1700 Ft
Kossuth papja. Regény Könyves-Tóth Mihályról; 1700 Ft
A nagyrahivatott. Dráma Bakócz Tamásról; 1200 Ft
Pecúrok. Ifjúsági regény; 1785 Ft
Petrőczi Éva
A patak éneke

Régi és új versek

Farkas László
Úrnak szolgái
A/5; 384 oldal; keménytáblás; 1900 Ft

Ak/40; 104 oldal; kartonált; 1100 Ft
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A Kálvin Kiadó újabb iratmissziós pályázata
Kiadónk programot hirdet református gyülekezetek és intézmények számára iratmissziós
és iratterjesztési célok, valamint könyvtári állományfejlesztés támogatására. Olyan kidolgozott programterveket várunk, amelyek
1. a 2017. évi missziói munkatervben szereplő gyülekezeti szolgálatokat, alkalmi programokat a Kálvin Kiadó kiadványainak ingyenes osztásával egészítenék ki (iratmisszió);
2. új, korábban nem működött iratterjesztést (gyülekezeti könyves asztal) hoznának létre,
s azt a kiadó kiadványaival töltenék fel;
3. intézményi (munkatársi vagy olvasói) könyvtárat alapítanának, vagy meglévő könyvtár
állományát bővítenék a kiadó kiadványaival.
Lehetőség van arra is, hogy több gyülekezet, vagy gyülekezetek és (elsősorban református
egyházi) intézmények/szervezetek összefogva tervezzenek, pl. szórványok, kistérségek,
közös szolgálati területek stb. esetében. A Kálvin Kiadó az elfogadott pályázatok megvalósulását rendkívüli, 35%-os vásárlási kedvezménnyel támogatja. A kedvezményesen
megvásárolható kiadványokra nézve nincs előzetes értékhatár, azokat a kiadó a készlet
erejéig bocsátja a gyülekezetek rendelkezésére.
A programok beküldési határideje: 2017. október 31.
További részletekért keressék fel a www.kalvinkiado.hu „Pályázatok” aloldalát!

Az interneten olvasható a Confessio folyóirat
A Magyarországi Református Egyház figyelője 2015-től online formában olvasható. A
folyóirat évente négy alkalommal jelenik meg.
A második világháború után a Magyarországi Református Egyháznak nem volt olyan
„kifelé figyelő”, társadalmi irányultságú lapja, mint a katolikus Vigilia. A Confessiót
az MRE Zsinata 1977-ben, hosszas küzdelem után indíthatta el. A negyedévenkénti
folyóiratot 1984-ig Bottyán János szerkesztette, majd 2004-ig Tenke Sándor, azóta pedig
Csoma Áron a felelős szerkesztője.
Elérhető a www.confessio.reformatus.hu címen.

Könyvesboltjaink 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
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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
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Életrajzok

Martin Greschat: Martin Bucer – Egy reformátor és a kor, amelyben élt; 2900 Ft
Martin H. Jung: Melanchthon és kora; 2200 Ft
Ulrich Gäbler: Huldrych Zwingli – Bevezetés életébe és munkásságába; 1900 Ft
Szabó András: Téged Isten dicsérünk – Bocskai István Erdély és Magyarország fejedelme; 1350 Ft
Szabó András: A rejtőzködő bibliafordító – Károlyi Gáspár; 1400 Ft

Akció!
A reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából akciót hirdetünk.
Közel 40 kiadványunk vásárolható meg 30–70% engedménnyel
2017. október 31-ig, illetve a készlet erejéig.
Részletek boltjainkban és weboldalunkon.

www.kalvinkiado.hu

Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
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