Kálvin
téka

www.kalvinkiado.hu

A Kálvin Kiadó
hírlevele

2015
húsvét
tavasz

Kálvin Téka

Látni és hallani – láttatni és hallatni
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„Elment a magdalai Mária, és hírül adta
A Feltámadottban hívők közössége,
a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és az egyház számára azóta is összekaphogy ezeket mondta neki.”
csolódik a hitben a látás és a hallás,
Jn 20,18
illetve a láttatás és hallatás fontossága.
Nemcsak a hirdetett és a látható igében
Jó, hogy nem nekünk kell választani, (a prédikációban és a sákramentumokmi a fontosabb: a látás vagy a hallás. ban) láthatjuk ezt, hanem a hit és az élet
Talán nem is becsüljük megfelelőkép- minden területén. A hit hallásból van,
pen, mennyire rá vagyunk utalva ezek- és kézzelfogható, látható tetté válik.
re az érzékeinkre. Sokszor csak akkor Egyiknek vagy másiknak az igazi fonfogjuk fel, mennyire hiányoznának, ha tosságát sokszor csak akkor tapasztalgond támad egyikkel vagy másikkal, és juk, amikor az egyik a másik rovására
ilyenkor kezdünk igazán együtt érezni megy: amikor megvan a szó, de hiányazokkal, akik nem látnak, vagy nem zik a szemmel látható következmény,
hallanak.
vagy amikor van mit látni, de már senki
A látás és a hallás a hit számára is sem érti, mi miért történik, mert nincs,
rendkívül fontosak, és elválaszthatatla- aki megmagyarázza.
nok egymástól. A feltámadás történeAz olvasásban is sajátos módon összetében is együtt van a kettő. A magdalai kapcsolódik a látás és a hallás: a látáMária „látta az Urat”, és ez többet jelent, sunkat veszi igénybe, de – még akkor is,
mint amit mi értenénk ezen elsőre, ha ma már magunkban olvasunk – jó
akiket CGI-mozik és Photoshop-képek esetben szinte halljuk és látjuk, amit az
nevelnek virtualizálódó világnézetre: írott szöveg láttat, és amiről szól. Egy
látta az Urat, kézzelfogható valóságként gyermekek számára illusztrált és elbemegtapasztalta a jelenlétét, ahogyan szélt bibliai történetgyűjtemény (Kicsik
ezt a kételkedő Tamás története hang- képes Bibliája) vagy a karikatúrák kép+
súlyozta a korabeli virtualitás hívei szá- szó jellegére építő kiadvány (Napi menü)
mára is.
esetében ez nyilvánvaló, de a szóbeliség
Ez a látás pedig kiegészül a hallással és az írásbeliség egymásmellettisége
is: „...és hogy ezeket mondta neki”. A Fel- hangsúlyt kap – nem csak James Dunn
támadott újra és újra megszólítja a ké- könyve szerint (Kezdetben volt az evangételkedés és a hit között ingadozó tanít- lium) – a Szentírás olvasásában is.
ványokat, a látókat, majd nem látókat,
A húsvéti evangélium minket, mai
majd újra látókat; és a feltámadás tanúit hallgatókat-olvasókat is a hit látására és
is arra indítja, hogy „hírül adják”, hal- hallására, valamint láttatására és hallalassák egymással és mindenkivel, amit tására hív.
Galsi Árpád
láttak.
igazgató

Elena Pasquali – Priscilla Lamont
Kicsik képes Bibliája
Fordította: Mucsi Zsófia
175×215 mm; 192 oldal; keménytáblás; 3500 Ft
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Újdonságunk gyerekeknek!

Ebből a kisebbeknek szóló képes Bibliából
úgy mesélhetjük el a gyerekeknek a tizenöt
ó- és újszövetségi történetet, 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.
A történetekből a kicsik is megérezhetik, hogyan gondoskodik
Isten az emberekről, hogyan
tartja meg ígéreteit, és miként
hív bennünket, hogy szeressük
őt és egymást.

Felicity Henderson – Chris Saunderson
Képregényes Biblia
Fordította: Görgey Etelka
210×280 mm; 126 oldal; keménytáblás; 3200 Ft
A világ kezdetétől Pál apostolig összesen negyven
bibliai történetet ismerhetnek meg a fiatal olvasók.
A rövid, gyermekek számára is könnyen érthető óés újszövetségi történetek a képregények izgalmas
világát idézik, és segítenek elképzelni, hogyan éltek
az emberek a Biblia korában. Harcosok, királyok,
szegény és gazdag emberek Isten vezetése mellett
átélt történetei elevenednek meg a könyv lapjain,
tanulságul szolgálva napjaink kis olvasóinak is.
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Újdonság (nem csak) fiataloknak
John Bush
Napi menü
Gondolatok, igék, imádságok
John Bush rajzaival
Fordította: Galsi Árpád
137×148 mm; 128 oldal; kartonált; 990 Ft
Keresztyén karikatúra? Ez valami vicc?
Az – komolyan.
Egy kép néha valóban többet mond ezer
szónál. A karikatúrák pedig olyan képek,
amelyek a görbe tükör képén keresztül beszélnek.
A Napi menü egyfajta rendhagyó áhítatos könyv, amelyben találkozik a vicces és a komoly. John Bush amerikai grafikus találó karikatúrái, valamint a
hozzájuk kapcsolódó bibliai idézetek, gondolatok és rövid imádságok segítenek
mélyebben megérteni a Bibliát, a keresztyén hitet és életet.
Biblia elvitelre
Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem
lesznek (Jer 31,33b).
Az emberek szeretik, ha személyes ízlésükre szabott kínálattal találkoznak. Kezdők
bibliája, tinédzserek bibliája, nők bibliája,
nemdohányzók bibliája, ízlés szerint ízesített Biblia… El tudnánk tölteni egy életet a
kirakatot bámulva.
A Biblia Isten nekünk szóló szeretetéről,
Jézus Krisztusról beszél. Talán itt az ideje,
hogy már ne csak nézd a kirakatot, hanem
vegyél is egy Bibliát. Elvitelre.
Uram, segíts, hogy a hitem ne olyan legyen,
mintha a kirakatot bámulnám. Elindulok: vezess végig a te utadon. Ámen.
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Elizabeth George Speare
Ércíj
Fordította: Görgey Etelka
A/5; 276 oldal; kartonált; 1700 Ft
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Ifjúsági könyveinkből

Dániel, Jámin fia harcosnak készül. Küzdeni akar Izráel
függetlenségéért, és bosszút akar állni apja haláláért, akit
a római katonák végeztek ki. A gyűlölet és a bosszú élteti. Csatlakozik egy tapasztalt harcoshoz, aki számkivetett
csapatával a környéken portyázik, és várja, hogy végre
eljöjjön Isten királysága Izráel földjén. Eközben különös
dolgokat beszélnek egy rabbiról: a názáreti Jézusról. Dániel hosszú utat jár be a regényben, mire végre valóban
megérkezik, ha nem is úgy és oda, ahogyan ő elképzelte.
Kókai Nagy Viktor (szerk.)
Morfondír
220×190 mm; 88 oldal, keménytáblás; 1300 Ft
Egy hívő ember minden élethelyzetében eljuthat arra a pontra, hogy Istenről gondolkodjon.
Alapjában véve mindegy, hogy ezt mi hívja
életre, a Biblia, egy igehirdetés, egy zsoltár
vagy egy dal szövege, egy reklámfelirat, egy
kép, film vagy éppen mások továbbgondolásra
méltónak talált szavai.
A Morfondír ilyen gondolatok gyűjteménye –
fiataloknak és kevésbé fiataloknak.
Kármán Tibor
Egy focista naplójából
Fr/5; 136 oldal; keménytáblás; 1900 Ft
Dinyó és barátai szeretnek focizni. Egy nap egy lelkész
érkezik a faluba, és ez sok mindent megváltoztat a fiúk
életében. Ifjúsági regény naplóformában fociról, barátságról, emberi értékekről, Istenről. Baranyai (b) András
illusztrációival.
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Újdonság
Győri L. János
Református identitás és magyar irodalom
Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok
B/5; 224 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.
Így ismerkedhetünk meg a református identitás és magyar irodalom, a magyar református prédikáció a kora újkorban és a mártírium és magyar református kegyesség témái köré csoportosítva a Bibliáén túl Kálvin és Szikszai
György mellett kevésbé ismert 16–18. századi református prédikátorok irodalmi
hatásával (Siderius János, Geleji Katona István, Köleséri Sámuel, Szöllősi Mihály,
Drégelypalánki János, Nagyari József, Tofeus Mihály, Nádudvari Péter), érintve a
Debreceni Egyetem szellemi vonzásában az elmúlt évtizedekben folyó régi magyar
irodalomtörténeti kutatás fő irányait (eszmetörténet, exemplumkutatás, retorikaés homiletikatörténet, mártíriumkutatás).
Az írások a szerzőnek arról a kettős szellemi kötődéséről tanúskodnak, amelyről
így ír a könyv előszavában: „Az egyik az ismeretek átadásának vágya az általános műveltséget nyújtó középiskola szintjén, a másik pedig a magasabb szintű tudományos kutatás.
Katedrán állva ma is igyekszem a tantárgyaimhoz kapcsolódó minden kérdésről ugyanazon
intenzitással megszólalni, publikálni azonban elsősorban arról szeretek, amihez szellemi
és spirituális gyökereim kapcsolnak, azaz a magyar protestáns, azon belül is elsősorban a
református műveltség kérdéseiről.”
A szerző kiadónknál megvásárolható korábbi könyve:
Győri L. János
A magyar reformáció irodalmi hagyományai
B/5; keménytáblás; 252 oldal; 1180 Ft
A kötet első része áttekintést nyújt a reformáció európai előzményeiről, főbb irányairól, hazai elterjedéséről,
irodalmi és nemzeti tudatunkra gyakorolt hatásáról. A
könyv második, terjedelmesebb része életrajzi bevezetőkkel ellátott szöveggyűjtemény.
Kiadta a Református Pedagógiai Intézet.
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Csorba Dávid
A zászlós bárány nyomában
A magyar kálvinizmus 17. századi világa
B/5; 220 oldal; kartonált; 1700 Ft
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Irodalomtörténeti ajánló

A 17. századi kálvinizmusnak állít emléket ez a válogatott tanulmányokat tartalmazó kötet. Ez a debreceni iskolakultúra
legsikeresebb korszaka, de a hitviták és függetlenségi mozgalmak, gyászévtized és kurucmozgalom, a törökök kiűzése és a
Habsburg-ház berendezkedése mind erre az időszakra esik, a
Zrínyiek, Apafik és Rákóczik korára.
A kötet négy fejezete más-más oldalról közelíti meg a 17. századi magyar kálvinizmus világát.
A szerző, Csorba Dávid (Debrecen, 1975) irodalomtörténész.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és a Kálvin Kiadó közös kiadása.
Imre László
Új protestáns kulturális önszemlélet felé
Cikkek, tanulmányok
Fr/5; 124 oldal, kartonált; 1400 Ft
Imre László akadémikus irodalomtörténeti kutatásaival régóta munkálja a magyar protestáns kultúra rehabilitálását.
Elfeledett vagy elhallgatott műveket és szerzőket emel vissza
a köztudatba. Tíz írásában vagy ő maga értékel, vagy mások
értékelő munkájára hívja fel a figyelmet. Itt főként Tompa,
Arany, Ady és Reményik Sándor vallásos líráját mutatja be.
Dékány Endre
„Szerettem az igazságot…”
A magyar református egyház Németh László írásainak tükrében
A/4; 244 oldal; kartonált; 1200 Ft
A kötetben rendszerezve van együtt a 20. század teljes szellemi látképe: irodalom
és történelem, nyelvészet és matematika, orvostörténet és pszichoanalízis, természettudomány és mitológia.
Czine Mihály
A kálvinizmus vonzásában
Válogatás Czine Mihály írásaiból
A/5, 180 oldal; kartonált; 850 Ft
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Magyar Bibliatársulat
Karácsony előtt hirdettük meg azt az
adománygyűjtő akciónkat, mellyel azt
a célt tűztük ki, hogy az Iraki Bibliatársulattal együttműködve segítséget nyújtsunk az üldözött, török vagy
kurdisztáni menekülttáborokban élő
keresztyén testvéreinknek a Közel-Keleten. A hozzájuk eljuttatott adományokból a gyógyszereket, élelmiszert
és más szükséges dolgokat tartalmazó
segélycsomagot állítanak össze az Iraki
Bibliatársulat munkatársai, melyeket

bibliákkal és gyermekeknek
szóló bibliai kiadványokkal
együtt juttathatnak el a rászorulóknak.
Az Egyetemes Konventtel
együttműködve
kiosztottunk mintegy ezer példány
új kiadású Bibliát a határon
túli gimnáziumok kilencedikes diákjai között, és
napjainkban folyik további
3500 Biblia eljuttatása a ha8

táron inneni kilencedikes gimnazistákhoz.
Rendhagyó bibliaismereti versenyt
hirdettünk meg középiskolások számára.
A verseny célja a Biblia alaposabb megismerése, ez azonban rendhagyó módon
történik. A résztvevők hetente kapnak
egy-egy QR kódot, amit okostelefonnal
leolvasva eljuthatnak egy keresett kifejezésig a revideált új fordítású Biblia szövegét használva. A hetente megtalált kifejezéseket egy keresztrejtvénybe kell beilleszteni, amelynek függőleges
fősora lesz a játék megfejtése.
A helyes megfejtésért járó
nyeremények mellett minden induló csapat vagy egyéni versenyző egy revideált új
fordítású Bibliát kap ajándékba. A jelentkezés már
lezárult, de a heti feladványokat mindenki követheti a
www.bibliatarsulat.hu/jatek
oldalon.

Újra kapható!
Újszövetség – A zsoltárok könyve
A revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) szövegével
B/6; 420 oldal; kartonált; 990 Ft
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Új – újra kapható – megjelent

A keresztyén Biblia második része az Újszövetség, amelyben az evangéliumok először Isten Fiáról, Jézus Krisztusról tudósítanak: életéről, haláláról és feltámadásáról.
Az Apostolok Cselekedeteiben, az apostoli levelekben és
a Jelenések könyvében Jézus első tanítványai vallanak
arról, hogy a feltámadott Úr Jézus Krisztus hogyan vezette és vezeti ma is egyházát a hit útján.
A zsoltárok könyve az Ószövetség legolvasottabb része.
Az elmúlt évszázadok során az egyház és a bibliaolvasó emberek legkedveltebb
olvasmányává, istentiszteletek, egyéni csendességek és imádságok nélkülözhetetlen alapjává vált.
Biblia (bőrkötés, arany élmetszés)
A revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014)
szövegével
114×163 mm; 1360 oldal; színes térképekkel, 8600 Ft
Valódi bőr borítóval, fekete színben, arany élmetszéssel, gömbölyített sarkokkal. Kiváló ajándék.
Már kapható!
James D. G. Dunn
Kezdetben volt az evangélium
Jézus, Pál és az evangéliumok
Fordító: Balla Ibolya
150×230 mm; 240 oldal; kartonált; 3400 Ft
Az elismert kutató, James D. G. Dunn kilenc rövid tanulmányban keresi a választ olyan kérdésekre, amelyek
az Újszövetség tanulmányozásának alapvető témái. A
könyv olyan előadásokra épül, amelyekben a szerző a
protestáns bibliai tudomány szemszögéből, bevezető, áttekintő céllal mutatta be kutatási eredményeit.
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Hírek, események
Hármas könyvbemutatót tartottunk
a Debreceni Hittudományi Egyetem
Kálvin-termében 2015. február 19-én.
Fekete Károly, a Tiszántúli Református
Egyházkerület püspöke mutatta be –
aki a kötetet szerkesztőként is jegyzi –
az Álmokat álmodni – Látásokat látni.
Válogatott igehirdetések Rózsai Tivadar vallástanártól című könyvet, aki
maga is Rózsai Tivadar tanítványa volt.
Győri L. János: Református identitás és magyar irodalom című kötetét az irodalomtörténész szerző és Fazakas Gergely
Tamás egyetemi adjunktus mutatta be.
James D. G. Dunn: Kezdetben volt az evangélium. Jézus, Pál és az evangéliumok
című könyvét Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó igazgatója méltatta.
A helyszínen a kiadó kedvezményes könyvvásárlási lehetőséggel várta az érdeklődőket és a teológusokat.
Március 3-án a budapesti Biblia Múzeum kiállítóterme biztosított helyszínt a következő bemutatónknak. Ez alkalommal Zsengellér József: A kánon többszólamúsága.
A héber Biblia/Ószövetség szöveg- és kánontörténete, valamint James D. G. Dunn:
Kezdetben volt az evangélium. Jézus, Pál és az evangéliumok című könyvét ismerhették meg az érdeklődők.

K öny v vásárok

a

K álvin K iadó

• 22. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál
Budapest, Millenáris (1024 Bp.,
Kis Rókus u. 15–20.), B22-es stand
2015. április 23–26.
• XXIII. Szent István Könyvhét
Budapest, Ferenciek tere
2015. május 11–16.

Tava sz i

vá s á r a

részvételével a közeljövőben:

• 86. Ünnepi Könyvhét és
14. gyermekkönyvnapok
Budapest, Vörösmarty tér
2015. június 4–8.
• Csillagpont, Református
Ifjúsági Találkozó
Tata, Olimpiai Edzőtábor
2015. június 21–25.

K á lv i n K i a d óná l

2015. április 1. és május 31. között számos kiadvány
jelentős kedvezménnyel kapható.
Részletekért látogasson el könyvesboltjainkba vagy weboldalunkra.
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„Ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten
angyalai előtt.” Lk 12,8
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Bemutatkozik az Örömhír Könyvesbolt

Kicsiny könyvesboltunk szinte vallástételként helyezkedik el Érd parkvárosi részén.
2012 októberében nyitottuk meg üzletünket, mely az érdi és a környező települések
érdeklődőit szolgálja ki ökumenikus választékával. Fő küldetésünk, hogy elérhető közelségben legyen a Biblia és az annak megértését elősegítő lelki olvasmányok. Többnyire
protestáns könyvek találhatók nálunk, ám
szívesen forgalmazzuk más testvéregyházak
kiadványait is.
Üzletünkben minden korosztály talál magának olvasnivalót, amivel lelkileg töltekezhet. Kínálatunk: gyermekbibliák, sokféle
gyermekeknek szóló könyv: kifestő, foglalkoztató, ifjúsági könyvek, társasjátékok, oktatási anyagok, gyermeknevelési, párkapcsolati
könyvek, áhítatos könyvek, Bibliák, énekeskönyvek, hitmélyítő irodalom, életrajzok, regények, idegen nyelvű könyvek.
A könyvek mellett különböző igés ajándéktárgyakat is kínálunk: kerámiák, fából készült keresztek, jegyzettömbök, matricák, kulcstartók, hűtőmágnesek, kitűzők, naptárak, gyertyák, könyvjelzők, képeslapok, irodaszerek, bibliaborítók,
pólók, DVD és CD lemezek.
Újdonság: gépi hímzést vállalunk – igés hímzett pólók, pulóverek, bibliaborítók, faliképek, díszpárnák –, egyedi kérést is teljesítünk. Simon András grafikáival hímzett pólók.
Hamarosan webáruházunkból is tudnak vásárolni.
Az üzletünkben megtalálható összes könyvnek van gazdája, csak még nem jutott el hozzánk. Szeretettel, jó szóval és az Örömhír jó hírével várjuk Önöket.
Legyen találkozásuk testvérekkel, legyen találkozásunk egymással.
Ö römhír K er eszt y én K ön y v esbolt – A já ndék
2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 15. Telefon: +36-23-371-386
E-mail: konyvesbolt@oromhir.hu http://konyvesbolt.oromhir.hu
Nyitva tartás: Kedd: 9–18 h, Szerda–Péntek: 14–18 h; Szombat: 9–12 h
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Legnépszerűbb könyveink 2014-ben
(A felsorolás nem tartalmazza a hittan- és énekeskönyveket.)
Bibliák, Újszövetségek
Biblia (RÚF 2014) közép, kemény
Kis családi Károli Biblia
Középméretű új fordítású Biblia
Biblia (RÚF 2014) közép, kartonált
Nagyméretű új fordítású Biblia

Lelki segítség
Gál J. (szerk.): „Uram, akit szeretsz, beteg…”
Gyökössy Endre: „Siess segítségemre…”
Gyökössy Endre: A növekedés boldogsága
Gál Judit (szerk.): Fájdalmak iskolája
Tegez Lajos: Uram, nincs emberem

Imádság, áhítat
Mindennapi kenyerünk (új ford.)
Mindennapi kenyerünk (Károli-ford.)
Muraközy Gyula: A Sionnak hegyén
Fekete Ágnes: 40 nap Böjti áhítatos könyv
Szikszai: Ker. tanítások és imádságok

Egyházi élet
A Heidelbergi Káté
Ablonczy M.: Isten előbb szeretett minket
Papp Vilmos: Beszélgetések a keresztségről
Hitvallásaink
Cseri Kálmán: Tudom, kinek hittem

Irodalmi válogatás, regény, életrajz
Móricz Zsigmond: A nyáj és pásztora
Hézser G. (szerk.): Kötőjeles történetek
Bölcsföldi A. (szerk.): Karácsony ideje
Hézser G. (szerk.): Mindennapi és nem
egészen mindennapi történetek
Zsindelyné Tüdős Klára: Isten markában

Gyakorlati szakkönyvek
Gál Judit (szerk.): A jó hír felüdíti a testet
Püski Lajos: Érdeklődéstől elköteleződésig
Siba B. – Siba-Rohn H.: Élettérkép
Bodó Sára: Gyászidőben
Szarka Miklós: Házasságra felkészítő
beszélgetések

Gyermek- és ifjúsági könyvek
P. Martin – P. Kent: Bibliai nyomkereső
Bibliai történetek gyerekeknek
Győri Katalin: Felhők szigete
Blanco–Carbonelli: Erények és értékek
Kézműves ötletek bibliai történetekhez

Bibliai segédkönyv és más szakkönyv:
Kálvin János: Institutio I–II.
Paul Lawrence: Bibliai kéziatlasz
Bibliai atlasz
Fekete K.: A Heidelbergi Káté magy.
Pecsuk O. (szerk.): Bibliaism.-i kézikönyv

Párkapcsolat
Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság
Mucsi Zsófia (szerk.): Házasságkönyv
Szarka Miklós: Lelkipásztor házaspárok
kapcsolati konfliktusai
Szarka Milklós: Hatszemközt Égető
kérdések – Éltető válaszok

Bibliai kommentár, magyarázat, igehirdetés
Kálvin János: A katolikus levelek
Ravasz László: „Én vagyok a te Istened”
Karl Barth: A foglyoknak szabadulást
Rózsai Tivadar: Álmokat álmodni –
Látásokat látni
Csikesz Sándor: Jézusban van menedékünk

A K á lvin K i a dó

köny vesboltja i

Központi raktár és Protestáns Könyvesbolt
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Nyitva tartás: H–P: 9–15.30 óráig
Mobil: 06-30-276-7343
Telefon: 06-1-386-8267
Fax: 06-30-276-7343/106 mellék

Buda pesten

R eformátus (Zsinati) Könyvesbolt
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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