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Sötétség után világosság
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„A nép, amely sötétségben jár, nagy világos ás korában az elnyomás, a homály, a
ságot lát, a homály földjén lakókra világos terhes iga, a sanyargatás sötétsége
ság ragyog” (Ézs 9,1).
éppolyan valóságos volt, mint Krisztus
eljövetelekor. Valóságos és nyomasztó
Az Újszövetség Jézus eljövetelében fel- volt akkor is a sötétség, amikor Isten
ismerte a jövendölés beteljesedését. A a reformáció idején is valóságos vilábetlehemi istálló, a názáreti ácsmű- gosságot gyújtott a sötétségben igéje
hely, Galilea falvai, mezői és halász- és Szentlelke által. „Sötétség után vihajói, majd végül a golgotai kereszt lágosság” – nem véletlenül lett ez a reés a temetőkert emberi valóságán ke- formáció egyik fontos jelmondata.
resztül ragyogott fel az isteni valóság.
Hiszem és vallom, hogy a mi korunk
Angyalok hirdették, embereket meg- szintén igencsak valóságos, nyomaszváltoztató erővel megszólító tanítás tó, terjedő homályában is felragyog
erősítette, csodás tettek mutattak rá, az igaz világosság. Vannak korok vagy
majd a halottak közül való feltámadá- élethelyzetek, amelyekben a sötétség
sával, a Lélek kitöltésével mindennél uralma győzhetetlennek mutatkozik.
fényesebben nyilvánvalóvá tette, hogy És vannak olyan idők is, amikor a via „nekünk született gyermek” a „Cso- lágosság sok homályt eloszlat, fényedálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökké- sebben ragyog, több reménnyel tölt
való Atya, Békesség Fejedelme” (9,5), el. Éppen ezért kell tudnunk: nem mi
benne eljött közénk Isten országa, hozzuk el a világosságot, hanem Isten
amelyben „a békének nem lesz vége”, kegyelméből, igéje és Lelke által fel„mert megerősíti és megszilárdítja tör- ragyog nekünk. Hihetjük. Kérhetjük.
vénnyel és igazsággal mostantól fogva Higgyük. Kérjük. Mert ha engedjük,
mindörökké” (9,6). „A nép, amely sö- hogy belőlünk kiűzze a sötétséget, aktétségben jár, nagy világosságot lát, a kor leszünk mi is a világ világossága.
homály földjén lakókra világosság ra- Ez ad valódi értelmet a karácsony üngyog.”
nepének és a reformáció évfordulójáEz az evangélium. „Az ítélet pedig nak is.
az, hogy a világosság eljött a világba,
Galsi Árpád
de az emberek jobban szerették a söigazgató
tétséget, mint a világosságot, mert
a cselekedeteik gonoszak” (Jn 3,19).
Ítélet és evangélium feszültségében te- A fedélen látható kép Gellén Sára munkája.
lik azóta is a világtörténelem éppúgy, Győri Katalin – Gellén Sára: Az első kará
mint személyes történetünk is. Ézsai- csony. Kálvin Kiadó, 2013
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Újdonság: Nem a felhők fölött
Hajdú Zoltán Levente
Nem a felhők fölött
Imádságok
Fr/5; 144 oldal; kartonált; 1100 Ft
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 mikor

Nem

megérkeztél

Annyi éven át
vártál rám, Jézusom.
Én annyi éven át
mondtam, hogy vártalak.
S épültek bennem várfalak,
mik mögött
nem vártam már csodát.
De te eljöttél.
Hogy mikor? Nem is tudom.
És beragyogtad bennem
az éjszakát.
Ámen.

a felhők fölött...

Nem a felhők fölött kereslek, Krisztusom.
Nem valahol messze, az égben,
mint ragyogó távoli csillagot,
mert tudom,
– hisz nincs nap, nincs olyan óra,
hogy ne ezt érezném, tapasztalnám –
hogy te itt vagy,
közöttünk, velünk,
velem.
Ezért hát boldogan,
napról napra
kezedre bízom,
cselekvő hatalmadra,
az életem.
Ámen.

A szerző korábban, kiadónknál megjelent könyve:
Hajdú Zoltán Levente
Előtted, Uram...
Imádságok
Fr/5; 100 oldal; kartonált; 990 Ft
3

Kálvin Téka

Újdonság: Kálvin olvasása közben
Szűcs Ferenc
Kálvin olvasása közben
Válogatott írások
A/5; kartonált; 204 oldal; 1500 Ft
„Szűcs Ferenc tanulmányai egy Kálvin-olvasó református keresztyén ember tapasztalatait, az olvasás során
szerzett ismereteket osztják meg velünk. ...Ha Kálvin
jó diák volt, aki egész életében tájékozódott és olvasott,
akkor leginkább azt mondhatjuk (saját szavaival), hogy
Krisztus iskolájának volt jó diákja. Szűcs Ferenc azonban
nemcsak ebbe és nem is ezért enged betekintést Kálvin
szellemi világába, hanem érzékenyen és értő módon
mutatja meg számunkra a reformátor mindmáig tartó
hatásának sokféle vonatkozását, lett légyen szó a mi magyar sorskérdéseinkről, a politikához való viszonyunkról, vagy arról, hogy mit gondolunk (gondoljunk!) az egyházról, de leginkább és mindenekelőtt, hogy miképpen olvashatjuk helyesen a Szentírást,
és juthatunk közelebb Isten megismeréséhez. Ehhez pedig magát Kálvint is jól kell
olvasnunk. Ezért a tanulmányok egy része a Kálvinnal kapcsolatos téves felfogásokat
igazítja helyre, illetve bevezet azokba a gondolatokba, meghatározásokba, amelyeket
csak akkor érthetünk és használhatunk jól, ha tisztán látjuk a helyüket és jelentőségüket. Ez a kötet abban segít leginkább, hogy mi is bátor, előítéletektől mentes és szabad
olvasói legyünk a nagy reformátornak, és engedjük, hogy ő maga tanítson bennünket
mindenekelőtt az Élet Könyvének olvasására.”
Bogárdi Szabó István
• Szűcs Ferenc: Kálvin olvasása közben című könyvének bemutatója.
2016. november 15. 16.00, Bibliamúzeum (Budapest, Ráday u. 28.)
• A Nemzedékről nemzedékre című tanulmánykötet zenés bemutatója.
Közreműködik Sheer Lívia énekművész és Balog Zsolt zongoraművész. 2016.
november 14. 18.00, Fasori református templom (Budapest, Városligeti fasor 7.)
• 19. Keresztyén Könyvvásár, 2016. december 2–3., Budapest, Lónyay Utcai
Református Gimnázium
• Hajdú Zoltán Levente: Nem a felhők fölött című imakönyvének bemutatója.
2016. december 7. 17.00, SDG Konferenciaközpont, Balatonszárszó
• 16. Győri Adventi Keresztény Könyvvásár, 2016. december 7., Győr,
Széchenyi István Egyetem aulája
A részletekért látogasson el könyvesboltjainkba vagy weboldalunkra.
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A Református Egyházi Könyvtár legújabb kötetei
Kálvin János
A Galata, az Efezusi, a Filippi,
a Kolosséi és a Thesszalonikai
levelek magyarázata I–II.
Református Egyházi Könyvtár,
Új folyam 10/1–10/2.
Fordító: Bellus Ibolya,
Vladár Gábor, Nagy Sándor Béla,
Szabó András
Sorozatszerkesztő:
Bogárdi Szabó István
B/5; 208+284 oldal; grabolitkötés;
3800 Ft
Kálvin, miközben még a Korinthusi levelekhez írott kommentárjainak a kiadását
intézte, már 1546-ban hozzákezdett a Galata, az Efezusi, a Filippi és a Kolosséi
levél magyarázásához, amint arról Farelt tudósította 1546. szeptember 15-én írt
levelében. A kommentárkorpuszt 1548 februárjában fejezte be, ahogy erről ajánlólevele tanúskodik (még ugyanebben az évben megjelent a kommentárok francia
változata is). A kiadás után nagy ütemben folytatta a páli levelek kommentálását
(közbe véve a Zsidókhoz írt levelet és Jakab levelét is), ám a két Thesszalonikai levelet már csak az 1551-es összevont kiadásban jelentette meg, holott még 1550-ben
külön-külön ajánlólevelet is írt mindkettőhöz. (…)
Kálvin (…) a Filippi levél magyarázata során jelzi Pál apostol eljárását: „...hogy
mondanivalóját szívesebben fogadják (...), kinyilvánítja irántuk érzett nagy szeretetét.” Azután a levél tartalma megmutatja, hogy ez nemcsak retorikai fogás, hanem
éppen a keresztyén élet döntő mozzanata, mert ahol a szíveknek egyesülniük kell a
kölcsönös szeretetben, ott „ugyanúgy gondolkodva” kell kölcsönös szeretetre jutni.
Az egyetértésnek – amelynek alapja a bibliai üzenet megértése – ez a nagy igyekezete hatja át Kálvin magyarázatait, és kívánjuk, hassa át a mai olvasókat is.
(Részlet Bogárdi Szabó István Előszavából)
A sorozat korábban megjelent köteteiből:
Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata
Kálvin János: A második korinthusi levél magyarázata
Kálvin János: Institutio A keresztyén vallás rendszere I–II.
Kálvin János: A katolikus levelek magyarázata
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Gárdonyi Zoltán 110, Gárdonyi Zsolt 70
Szabó Balázs (szerk.)
Nemzedékről nemzedékre
Tanulmányok, visszaemlékezések Gárdonyi Zoltán születésének 110. évfordulója és Gárdonyi Zsolt 70. születésnapja
tiszteletére
B/5; 152 oldal; kartonált; 1200 Ft
Tanulmánykötetünk a két életmű első nagyobb terjedelmű,
tudományos igényű feldolgozását tűzte célként maga elé. 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 d olgozatok mutatnak be műelemzést, adnak bibliográfiai áttekintést, ismertetnek hiánypótlóan fontos zeneelméleti szakkönyvet.

Köny vbemutató 2016.

november

14-én 18

ór akor

a fasori református templomban

Gárdonyi Zoltán
Gárdonyi Zoltán
A tékozló fiú
A sareptai özvegy
Kis oratórium
Kis oratórium
szólóhangokra,
három énekhangra
vegyeskarra
és négyszólamú
és orgonára
vegyeskarra
		orgonával
A/4; 36 oldal; irkafűzött; 990 Ft
A XX. századi magyar református egyházzenénk előmozdításáért talán legtöbbet
tett tudós zeneszerző, Gárdonyi Zoltán egy ó- és egy újszövetségi témájú kis oratóriumot hagyott ránk: A tékozló fiút és A sareptai özvegyet. Mindkét mű a bibliai narráción túl komoly teológiai tartalmakat is hordoz, mindegyiket valóságos élethelyzet
szülte, az igei üzenet mellett ott lüktet bennük a XX. század történelmi és egyházi
valósága. Gárdonyi ugyanúgy, miként a két legnagyobb protestáns zeneszerző,
Heinrich Schütz és Johann Sebastian Bach, maga is a szövegmagyarázók sorába lép
zenei adottságainak és teológiai látásának ötvözésével és kamatoztatásával.
Gárdonyi Zsolt – Karasszon Dezső
Alternatív koráliskola Második, bővített kiadás
Fekvő A/4; 80 oldal; irkafűzött; 1400 Ft
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Pecsuk Ottó (szerk.)
Bibliaismereti kézikönyv
Bevezetés és magyarázatok a Szentírás könyveihez
B/5, 680 oldal, keménytáblás; 4500 Ft
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Újdonság: Nyilak az erős kezében

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. Most a kötet
második, javított kiadását vehetik kézbe az olvasók.
Nyilak az erős kezében
Bibliai szövegválogatás fiataloknak
Fr/5; kartonált; 88 oldal; 700 Ft
Lehet, hogy sokan elmondták már, hogy ki vagy, mi a célja
az életednek, miben és kiben kellene hinned, ahogyan azt
is: mi tesz képessé arra, hogy helyt állj a mindennapokban,
hogy kik az igazi barátaid, és hogyan lehet jó kapcsolatod a
szüleiddel. De arról is biztosan sokat hallottál már, hogyan
hozzál jó döntéseket. Mégis, ha nem győztek meg az eddigi
tanácsok, és kíváncsi vagy arra, Isten mit mond mindezekről, olvasd el ezt a kis füzetet.
Tony Lane
A keresztyén gondolkodás rövid története
Teológusok és eszméik az apostoli atyáktól napjainkig
A/5; 284 oldal; keménytáblás; 2900 Ft
Az ökumenikus szemléletű, több hagyományt is magában foglaló mű tömören, szakszerűen, ugyanakkor olvasmányosan kalauzol végig a keresztyén gondolkodás
történetén. Bemutatja az európai kultúra arculatát alapvetően meghatározó teológusokat, dokumentumokat és
hitvallásokat, majd kitekintést nyújt a kortárs keresztyén
eszmékre és áramlatokra világszerte.
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Évfordulók
K étszázharminc

éves az

„Öreg Szikszai”

Szikszai György
Keresztyéni tanítások és imádságok
A/5; 424 oldal; műbőr kötés; 1600 Ft
„Két kiváltképpen való nemes célja van a mi életünknek:
az egyik, hogy az Isten dicsőíttessék miáltalunk; a másik,
hogy a mi embertársainknak használjunk. Mit ér ez az élet,
ha nem ezeknek a céloknak a szolgálatára fordítjuk? Bizonyos kevés számú esztendő, egynéhány jó és gonosz nap
után elmúlik, mintha soha nem lett volna. (...) Bizonyára
csak az a mi életünkben valami, amit az Isten dicsőítésére,
embertársainknak javára és azzal együtt üdvösségünk munkálására fordítunk, a
többi mind hiábavalóság; csak hiába él, aki ezekre nem fordítja az ő életét.”
E mondatokkal kezdi Keresztyéni tanítások és imádságok című művének „elöljáró
beszédét” Szikszai György (1738–1803), az egykori makói prédikátor. Imádságos
könyve nyomtatásban először Pozsonyban jelent meg 1786-ban.

R eményik Sándor

halálának

75.

évfordulójára emlékezünk

Dávid Gyula (szerk.)
Reményik Sándor összes verse I–II.
A/5; 680+512 oldal; vászonkötés; 4600 Ft
Reményik Sándor (Kolozsvár, 1890. augusztus 30. – Kolozsvár, 1941. október 24.)
evangélikus költő, esszéista, a két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja. Baumgarten-díjjal (1937) és Corvin-lánccal (1941) is kitüntették, ám
főleg politikai megfontolásból hosszú évtizedekig viszonylag ismeretlen volt Magyarországon. Szűkebb pátriájában mindvégig igen nagyra tartották, mert – Pomogáts Béla szavait idézve –: „az Evangélium szellemében
próbálta megfogalmazni a kisebbségi sors terheit hordozó
erdélyi magyarság egyetemes küldetését”.
A Luther Kiadó és a Kálvin Kiadó közös kiadásában
megjelent és jelenleg is kapható két kötet a költő verseinek
eddigi legteljesebb összeállítása: tartalmazza az 1943-as
Összes versek anyagát, amely kiegészül a 2000-ben Dávid
Gyula gondozásában kiadott Hátrahagyott versek című kötet több mint kétszáz, a korábbi gyűjteményekből hiányzó
versével.
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Molnár M iklósr a

emlékezünk

Egy esztendeje, 2015. október 23-án távozott el közülünk Molnár Miklós lelkipásztor testvérünk, számos, a Kálvin Kiadó gondozásában korábban megjelent kötet
szerzője.
Molnár Miklós
Csak légy egy kissé áldott csendben
A/5; 272 oldal; kartonált; 990 Ft
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Évfordulók

A református kegyességben fontos szerepe van a „csendességnek”. Azt értjük ezalatt, hogy mindennapjaink ritmusában van néhány perc (vagy óra), amelyet bibliaolvasással,
imádsággal, Isten előtti elcsendesedéssel töltünk. Ilyenkor
megállunk a mindent tudó Isten előtt, elmondunk Neki
mindent igazán. Aztán figyelünk válaszára, amelyet az igéből értünk meg. Az írott igéből: a Bibliából és a testté lett
Igéből: Jézus indulatából.
A szerző kiadónknál kapható további kiadványai:
„Mely igen jó az Úristent dicsérni!”
A református istentisztelet alkotóelemei
Tollal az evangélium szolgálatában
Küzdelem az élettel – Küzdelem a
halállal

„…indulj, menj Ninivébe, a nagy
városba…”
Igehirdetések Jónás próféta könyvéről
Meghódol lelkem
Áhítatok, rövid írások

Dr. Horváth Erzsébet (szerk.)
Megújulás, visszarendeződés
Dokumentumok a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában az
1956–1957-es esztendők történetének kutatásához
B/5; 280 oldal; kartonált; 1500 Ft
A kötettel a Magyarországi Református Egyház folytatja az elérhető, rendelkezésre álló információk nyilvánosságra hozatalát, mert ez az egyetlen módja annak,
hogy a ma nemzedéke esélyt kapjon a tisztánlátás képességének megszerzésére – írja a könyv ajánlásában
Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke.
„Ebben a dokumentumgyűjteményben az egyes gyülekezetek, lelkipásztorok, presbitériumok hol bátor, hol
óvatos válaszait olvashatjuk, válaszokat arra a kérdésre,
amelyet a történelem vetett föl.”
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Karácsonyi ajánlatunk
Győri Katalin – Gellén Sára
Az első karácsony
203×225 mm; 48 oldal; keménytáblás; 1800 Ft
A könyv úgy vezet végig Jézus születésének eseményein,
hogy hű marad a bibliai történethez, és közel hozza azt
a mai gyermekek világához. Jézus Krisztus Isten legnagyobb ajándéka, az ő születéséről szól a karácsony ünnepe.
Győri Katalin elbeszélését Gellén Sára rajzai illusztrálják.
Elena Pasquali – Priscilla Lamont
Kicsik képes Bibliája
Fordította: Mucsi Zsófia
175×215 mm; 192 oldal; keménytáblás; 3500 Ft
Ebből a kisebbeknek szóló képes Bibliából úgy mesélhetjük
el a gyerekeknek a történeteket, hogy átélhetik a teremtés
szépségét, izgulhatnak Dávidért a csatában, Dánielért az
oroszlánok között és Jézus tanítványaiért a viharban. A beleélést segítik a gyermekek fantáziáját megragadó illusztrációk és a könnyen érthető szöveg is.
Kelemen Czakó Rita (rajzolta)
Gyere velem templomba
200×200 mm; 10 oldal; leporelló; 2200 Ft
Ezt a kis könyvecskét együtt lapozgathatják a kicsik a szüleikkel, nagyszüleikkel. A
könyv segítségével megismerhetik, mi történik a templomban, az istentiszteleten.
A legkisebbek kezébe is biztonságosan adható kiadvány.
Marijke ten Cate
Nagy családi gyermekbiblia
Fordította: Szabó T. Anna
225×250 mm; 288 oldal; keménytáblás; 5500 Ft
Az egész család számára kínál bibliaolvasós, beszélgetős, képekben gyönyörködős programot. Marijke ten
Cate illusztrációi önmagukban, a szöveg nélkül is értékes, szemet gyönyörködtető tablói a Biblia világának. A
magyar kiadás szövegét Szabó T. Anna pontos, mégis
egyszerű, letisztult és a legkisebbek számára is kön�nyen érthető prózájában olvashatjuk.
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Fekete Ágnes
4 hét
Adventi gondolatok
Ak/40; 88 oldal; kartonált; 800 Ft

Kálvin Téka

Karácsonyi ajánlatunk

Karácsonyra lehet lélekben, hitben is készülni. Aki elindul ezen
az úton, vegye kézbe ezt a könyvet, és olvasson el mindennap
egy bibliai igét, áhítatot. Fekete Ágnes írásai arra indítanak,
hogy a szeretet, a várakozás, az idő mélységeiről elgondolkodjunk, és Isten jelenlétének fényében lássuk az ünnepet.
Tóth-Máthé Miklós
Miként a csillagok
Négy történelmi regény
135×205 mm; 576 oldal; keménytáblás; 3500 Ft
A kötet négy történelmi regényt közöl a magyar református egyház múltjából, annak nagyjairól: Méliusz Juhász Péterről, Károlyi Gáspárról, Szenci Molnár Albertről és Ráday Pálról, akik ma is példaként szolgálnak.
Lőrincz Zoltán – Hapák József
„Tedd templomoddá, Istenem”
Válogatás Árpád- és középkori eredetű református templomokból
220×310 mm; 116 oldal; keménytáblás; 5200 Ft
Csodálatosan fényképezett templomok a teológus művészettörténész ismertetőivel, amelyek kulcsot adnak annak megértéséhez, hogyan váltak otthonává az új
gyülekezetnek az ősi falak, bizonyságát adva annak a folytonosságnak, amelyet a
reformátusság képvisel az egyetemes és a magyar keresztyénségen belül.
Paul Lawrence
Bibliai kéziatlasz
Richard Johnson (szerk.)
Fordította: Görgey Etelka
222×160 mm; kartonált; 192 oldal; 4000 Ft
Ez az atlasz a Biblia történetét tekinti át, átfogó történelmi, vallási és földrajzi összefüggésekkel gazdagítva
a Szentírás olvasóinak ismereteit. A világ teremtésétől a
keresztyénség terjedéséig végigköveti a bibliai elbeszélést, gazdagon illusztrálva azt képekkel, térképekkel és
háttér-információkkal, könnyen használható, olvasóbarát
formában.
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Évkönyveink
Képes Kálvin Kalendárium a 2017. évre
A Magyarországi Református Egyház évkönyve
„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.” Ez a Pál apostol Rómaiakhoz
írt leveléből (12,1–2) vett idézet áll a reformáció 500. évfordulójára megjelenő református évkönyv középpontjában.
Vladár Gábor pápai teológus rövid igemagyarázata mellett Fekete Károly és Steinbach József püspök, valamint Pásztor Dániel püspökhelyettes tér ki az ige egy-egy gondolatának aktualitására. Szabó István püspökkel, a
Zsinat lelkészi elnökével Fekete Zsuzsa beszélget a reformáció örökségéről és a jelen
egyházi feladatairól, fontos kérdéseiről; az egyházkerületi főgondnokokkal (Huszár
Pál világi elnökkel, Adorján Gusztávval, Tőkéczki Lászlóval és Ábrám Tiborral) pedig Kiss Sándor interjúit olvashatjuk arról, hogyan élik ők meg „civilként”, különböző szakmák területén és egyházi szolgálatukban református hitüket. Szűcs Ferenc
professzor a megszenteltetés fontos református hangsúlyáról, Köntös László püspökhelyettes pedig a szüntelen reformáció gondolatának helyes értelmezése mellett érvel írásában. A 2017. évi kalendáriumban ezek mellett olvashatunk Luther Márton
95 tételéről, az 1567-es debreceni zsinat jelentőségéről, valamint Tompa Mihályról, Arany Jánosról, Áprily Lajosról és Szabó Magdáról is megemlékezünk. A Hajdú Zoltán Levente által megfogalmazott imádságok a minden hónapra választott
bibliai igékhez kapcsolódva vezetik az olvasót végig az esztendőn.
Református egyházunk évkönyvében ezúttal is képes beszámolók segítségével
tekinthetünk be egyházkerületeink, intézményeink (ezúttal az iszákosmentő mis�szió és a debreceni teológusok), és nem utolsósorban a gyülekezeteiben élő egyház
életébe és missziójába.
Bibliaolvasó Kalauz a 2017. évre
Fr/5; 120 oldal; kartonált; 280 Ft
Reformátusok falinaptára 2017
540×450 mm; 95 Ft
Így szól az Úr!
A Bibliaolvasó kalauz vezérfonala a 2017. évre
A/6; irkafűzött; 16 oldal; 70 Ft
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H angzó Bibliák

a vakok és gyengénlátók részére

Örömmel számolhatunk be arról, a revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014)
hanganyaga elkészült, így lehetőség nyílt arra, hogy a vakok és gyengénlátók számára is elérhetővé tegyük. A hagyományos CD/DVD-kiadások és az internetes bibliahallgatás lehetősége mellett a hangzó Bibliát szeretnénk elérhetővé tenni egy
ún. MegaVoice nevű adathordozón is, melyet más bibliatársulatok szívesen használnak, hiszen kezelőfelülete rendkívül egyszerű, vakok számára is könnyen használható, napelemmel működik, így cserélhető energiaforrást sem igényel.
Terveink szerint 2016 őszétől 2017 végéig első körben mintegy ezer darabot szeretnénk eljuttatni ebből a készülékből a vakmissziók és egyházi szeretetintézmények, idősotthonok közvetítésével azokhoz, akiknek szükségük van arra, hogy így
hallgassák Isten igéjét. Az akció előkészítésében és lebonyolításában együttműködő partnerünk a Bartimeus Egyesület.
A MegaVoice egyéni igénylésére is van lehetőség mindazok számára, akiknek
szükségük van rá, a rendelkezésünkre álló készlet keretein belül. A hanghordozó
ingyenes, ezzel együtt azonban a készüléket csak személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet átvenni, postai kiküldésre nincs lehetőség. A részletekért kérjük,
vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben (info@bibliatarsulat.hu), vagy telefonon
a (06 1) 209 3033-as számon.

Kálvin Téka

Bibliás hírek

Hangzó Biblia
Pendrive; MP3 formátum, 6590 Ft
A hanganyag november folyamán kártya-pendrive
formában is megjelenik, és Hangzó Biblia néven lesz
kapható a Kálvin Kiadó könyvesboltjaiban.

Bibliaismereti

játék

Az évente kétszer meghirdetett bibliaismereti játékunkkal a fiatalokat a Biblia forgatására szeretnénk ösztönözni. A negyedik feladatsorral a középiskolások mellett
a főiskolás és az egyetemista hallgatókat is célba vettük. A jelentkezők számára egy
közepes, és egy haladó nehézségi szintű kérdéssort is készítettünk, melyek közül
ki-ki választhatott a regisztrációkor. A játék 2016. szeptember 26. és november 20.
között zajlik, és a www.bibliatarsulat.hu/jatek oldalon követhető. A helyes megfejtést beküldők között könyvcsomagot, koncertjegyeket és más értékes ajándékokat
sorsolunk ki. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a nyeremények átadására
2016. november 27-én, advent első vasárnapján kerül sor Budapesten, a Kálvin
téri református templomban tartott ökumenikus istentisztelet keretein belül.
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A tér, ahol feltöltődhet
K ar akter 1517 Köny vesbolt

és

K ávézó

A megújult Debrecen-Nagytemplomi Református Könyvesbolt immáron egy éve új
helyen és egy plusz tevékenységgel bővülve várja kedves vendégeit. Ez idő alatt több
mint ötvenezer vendégünk volt. Igazán karakteres tér a miénk, olvashat, kávézhat
és beszélgethet az ember, miközben az üvegtetőn és a falakon keresztül a kék ég a
Nagytemplom és a környező fák ölelik át. A nyüzsgő belváros kellős közepén a Nagytemplom háta mögött, annak árnyékában csendesedhet el a betérő.
Ahogy a nevünk is mutatja, igyekszünk egy mindig formálódó, megújuló, mégis
az egyetlen örök igazságot közvetítő hely lenni. Az általunk forgalmazott könyvek
döntő többsége egyházi és független keresztyén kiadók termékei. Mi csupán a továbbadói vagyunk mindannak a szellemiségnek, amely átjárja ezeknek a könyveknek a megírását és minden nyomdai előkészületét.
A könyvek mellett természetesen jól megférnek a kisebb ajándéktárgyak, társasjátékok, hitoktatást támogató segédanyagok is. Gyülekezetek számára ezüst és ezüstözött keresztelési és úrvacsorai edényeket is forgalmazunk. Igyekszünk vendégeink
kedvében járni, így 5000 forint feletti vásárlás esetén 5%, míg 10 000 forint fölött
10% kedvezményt biztosítunk.
Üzletünkből nyílik egy egyháztörténetileg igen fontos terem, az úgynevezett Imaterem, amelyből a tiszántúli reformáció útnak indult. Ez nem csupán történelem, ma
is lehetőség van egyéni csendességre, vagy éppen közös imádságra e falak között.
Célunk, hogy ne csak egy bolt
legyünk, hanem olyan találkozási hely, olyan tér, ahol az ember
feltöltődhet lelkileg és fizikailag
is. Könyvbemutatók, előadások,
koncertek színesítik hétköznapjainkat. Programjainkról bővebb információkat Facebook-oldalunkon
és honlapunkon találnak.
Térjen be hozzánk! Szeretettel
várjuk!
Cím: 4026, Debrecen Kossuth tér 8325 hrsz. (Emlékkert)
Telefon: 52/614-186
E-mail: karakter1517@gmail.com
Honlap: www.karakter1517.hu
Nyitva tartás: H–Sz 9–18 óráig
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Bibliás Könyvesbolt
1092 Budapest, Ráday u. 28.
Telefon: 06-1-476-3207
E-mail: biblias.konyvesbolt@gmail.com

Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó
4026 Debrecen, Kossuth tér
Telefon: 06-52-614-186
E-mail: karakter1517@gmail.com

Parakletos Könyvesház
6100 Kiskunfélegyháza, Pacsirta u. 10.
Telefon: 06-76-463-106
E-mail:
parakletoskonyveshaz@gmail.com

Pro Credo Keresztyén Könyvesbolt
4400 Nyíregyháza, Színház u. 12.
Telefon: 06-42-411-557
E-mail: procredo@axelero.hu

Kálvin Antikvárium
6800 Hódmezővásárhely, Kálvin tér 7.
Telefon: 06-62-239-957
E-mail:
kalvinantikvarium@invitel.hu
Református Könyvesbolt
5200 Törökszentmiklós, Kutas Bálint u. 3.
Telefon: 06-56-392-495
Immánuel – S(z)ószóró Könyvesbolt
1052 Budapest, Városház utca 1.
Telefon : 06-1-216-3583
E-mail: immanuel@immanuel.hu
Református Könyvesbolt
6000 Kecskemét, Szabadság tér 6.
Telefon: 06-76-501-659
E-mail:
konyvesbolt@reformatus-kkt.sulinet.hu

Kálvin Téka

Partnereink országszerte, könyvesboltjaink

Sola Scriptura Nonprofit Kft.
3888 Vizsoly, Szent János út 123.
Telefon: 06-46-587-512
E-mail: vizsolyibiblia@gmail.com
Reménység Háza Alapítvány
8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 24.
Telefon: 06-22-389-402
Titus Hitéleti Alapítvány
4516 Demecser, Kálvin tér 1.
Telefon: 06-42-233-103
E-mail: titus@titus.hu
D18 Könyvesbolt
1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.
Telefon: 06-20-802-0650
E-mail: konyvesbolt@d18.hu
Líra, Libri és Bookline könyvesboltok
és webáruházak.

Várjuk vásárlóinkat könyvesboltjainkban Budapesten:

K öny vesboltja ink Buda pesten
Központi raktár és P rotestáns Könyvesbolt

R eformátus (Z sinati) Könyvesbolt

1113 Budapest, Bocskai út 35.
Nyitva tartás: H–P: 9–15.30 óráig
Telefon: 06-1-386-8267/105 m.
06-30-276-7343

1146 Budapest, Abonyi utca 21.
Nyitva tartás:
H–Cs: 9–16.00, P: 9–15.30 óráig
Telefon: 06-1-220-6626
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Karácsonyi könyvajánlatunk

Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója • 1113 Budapest, Bocskai út 35.
www.kalvinkiado.hu • kalvin.kiado@kalvinkiado.hu • facebook.com/kalvin.kiado
Felelős kiadó: Galsi Árpád igazgató
Nyomta és kötötte: InnoStart-Print Kft. • Felelős vezető: Kajzinger András

