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A KÁLVIN KIADÓ ÉS A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT 
KÖNYVAJÁNLÓJA A XXIV. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉTRE 

 

BIBLIA (RÚF 2014), KÖZÉPMÉRETŰ, VÁSZONKÖTÉSŰ 
114×163 mm; 1360 oldal; vászonkötés; 4100 Ft 
BIBLIA (RÚF 2014), NAGY MÉRETŰ, VÁSZONKÖTÉSŰ 
136×195 mm; 1360 oldal; vászonkötés; 6200 Ft 
Elegáns és tartós, különlegesen kezelt vászonkötésben. 
 
BIBLIA (RÚF 2014), NAGY CSALÁDI BIBLIA, VÁSZONKÖTÉSŰ 
B/5; 1360+8 oldal; fekete vászonkötés; 8100 Ft 
„Családi krónika” oldalakkal 

 
A Biblia digitális változata interneten és mobilalkalmazásként a bibliajarat.hu weboldalon! 

 
 
TEMPLOMI REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV 
B/5; 624 oldal; grabolitkötés; 2600 Ft 
Változatlan kiadás 
Több mint egy évtized elteltével ismét megjelent az 1948-as református 
énekeskönyv öregbetűs, ún. „templomi” változata, amely főként a gyengén látó 
gyülekezeti tagok számára jelenthet segítséget az istentiszteleti vagy az otthoni 
használat során. Így már újra négy méretben kapható (kicsi, közepes, nagy és 
templomi) a gyülekezeti énekeskönyvünk. 
 
 

Alister E. McGrath 
MEGHÖKKENTŐ ÉRTELEM 
A valóság értelmezéséről, tudományról és hitről 
Fr/5; 220 oldal; kartonált; 1900 Ft 
A népszerű szerző tizenhárom rövid, közérthetően megfogalmazott fejezetben beszél 
a természettudományok és a keresztyén hit sokrétű kapcsolatáról. A könyv lehetővé 
teszi a témához kapcsolódó legfontosabb viták lényegének megismerését, különösen is 
koncentrálva az „új ateizmus” leegyszerűsítő és sokakat elbizonytalanító, vallásellenes 
állításaira. 

 
 
Hodossy-Takács Előd 
A TÚLÉLÉS KORA 
A Bírák könyve magyarázata igehirdetési vázlatokkal 
A/5; 200 oldal; kartonált; 1800 Ft 
Történeti–archeológiai szempontok alapján a bírák kora a vaskornak felel meg. Két 
évszázad, melynek egyik legfőbb különlegességét a bibliai történetírásban soha többé 
meg nem ismétlődő vezetési modell jelenti. A szerző arra tesz kísérletet, hogy 
közelebb hozza minden érdeklődőhöz az Ószövetségnek e különleges darabját. Ennek 
érdekében kommentárjának minden fejezete négy részből áll: rövid bevezetés; tárgyi 
magyarázatok – történeti és exegetikai szempontokkal kiegészítve; teológiai 
összefoglalás; igehirdetési vázlat. 



Marijke ten Cate 
NAGY CSALÁDI GYERMEKBIBLIA 
Fordította: Szabó T. Anna 
225×250 mm; 288 oldal; keménytáblás; 5500 Ft 
Ez a gyermekbiblia az egész család számára kínál bibliaolvasós, beszélgetős, 
képekben gyönyörködős programot. Marijke ten Cate illusztrációi a szöveg nélkül 
is értékes, szemet gyönyörködtető tablói a Biblia világának. A magyar kiadás 
szövegét Szabó T. Anna pontos, mégis a legkisebbek számára is könnyen érthető 
prózájában olvashatjuk. A kötetet a Magyar Gyermekirodalmi Társaság zsűrije 
beválasztotta a 2015-ben megjelent 25 legszebb magyar gyermekkönyv közé. 

 
 
Peter Martin – Peter Kent 
EVANGÉLIUMI NYOMKERESŐ 
215×260 mm; 48 oldal; keménytáblás; 2500 Ft 
A könyv az Újszövetség világát ábrázoló részletgazdag képek egész kincsestárát 
rejti magában. Ezúttal a Jézus életéhez kapcsolódó helyszíneken kaphatnak 
betekintést kicsik és nagyok az evangéliumok történeti, kulturális hátterébe, az 
első századi Palesztina mindennapjaiba. A kiadvány a Bibliai nyomkereső 
folytatásaként jelent meg. 
 
 

Dizseri Eszter  
ILLIK, NEM ILLIK? 
Viselkedési tanácsok 12–18 éveseknek 
A/5 méret; 212 oldal; kartonált; 1400 Ft 
A tizenévesek többsége könnyedén mozog az interneten, de bizonytalan, ügyetlen a 
napi élethelyzetekben. Fontos lenne végre megtudniuk azt, hogy az illemszabályok 
nem korlátozzák az életüket, hanem mederbe terelik, hogy személyiségük magabiztos 
és harmonikus emberi kapcsolatokban teljesedjen ki. 
 
 

NAPI MENÜ 
Gondolatok, igék, imádságok John Bush rajzaival 
137×148 mm; 128 oldal; kartonált; 990 Ft 
A Napi menü egyfajta rendhagyó áhítatos könyv, amelyben találkozik a vicces és a 
komoly. John Bush amerikai grafikus találó karikatúrái, valamint hozzájuk kapcsolódó 
bibliai idézetek, gondolatok és rövid imádságok segítenek mélyebben megérteni a 
Bibliát, a keresztyén hitet és életet. 
 
 

Naszádi Krisztina (szerk.) 
ORSZÁGODBA FOGADTÁL 
Cigány fiatalok, munkatársak, lelkészek és művészek a református egyházban 
168×188 mm; 140 oldal; kartonált; 900 Ft 
A kötet címe a magyarországi cigányok himnuszának záró sorát idézi, ahogy azt a 
keresztyén romák éneklik. Közülük tizenhatan vallanak az Isten gyermekeként 
megtalált új identitásukról. E történetek egy olyan etnikum tagjaival ismertetnek meg, 
amellyel közös hazában élünk, és amellyel „atyafiságot kellene vállalnunk”. 
  



HÁRMAS FONÁL 
Bibliai szövegválogatás a házasságról 
Fr/5; 96 oldal; kartonált; 800 Ft 
Tematikus válogatást a házastársi kapcsolat fontos területeiről: megismerkedés és 
elköteleződés; a házasság alappillérei; Isten ajándékai: a szerelem és a szexualitás; munka 
és család; feszültségek, viszályok és kommunikáció; szeretteink megtérése; nehézségek, 
veszteségek, szenvedés. 
 

NYILAK AZ ERŐS KEZÉBEN 
Bibliai szövegválogatás fiataloknak 
Fr/5; 86 oldal; kartonált; 700 Ft 
A Biblia nagyon világosan tanácsolja a fiatalokat a helyes élet útján. Az idősebbek pedig 
visszanézve az életük fontos döntéseire és időszakaira szomorúan állapítják meg: bárcsak 
bölcsebben döntöttem volna! A mai fiataloknak és a jövő idősebb nemzedékének szól ez 
a kis kiadvány, benne az élet beszédével. A helyes döntésekért. A teljes életért. Ajánljuk 
fiatalok között végzett missziói és egyházi munkához, jutalomkönyvnek, ifjúsági csoportok 
vezetéséhez. 

 
Kálmánchey Márta 
A BELSŐ EMBER ERŐSÍTÉSE 
Ak/40; 120 oldal; kartonált; 590 Ft 
Lélekerősítő írások 21. századi embereknek. 
 
Kálmánchey Márta 
A BELSŐ EMBER NÖVEKEDÉSE 
Az önismeret útján a hit és a pszichológia segítségével 
Ak/40; 132 oldal; kartonált; 690 Ft 
 
 

Fekete Károly (szerk.) 
KISS FERENC ÉLETMŰVE 
A/5; 160 oldal; kartonált; 1000 Ft 
Kiss Ferenc (1862–1948) lelkipásztor, teológiai professzor, az Országos Református 
Szeretetszövetség megalapítója hamar megkapta az utókortól „a magyar reformátusok 
szociális apostola” elnevezést. Életének nyolcvanhat éve alatt hosszú évtizedek aktív 
egyházépítő tevékenységével jelentősen hozzájárult a gyakorlati egyházi munka, a 
gyülekezeti és intézményi diakónia megújulásához. 
 
 

Birinyi-Kothencz Júlia (szerk.) 
JUHÁSZ ZSÓFIA ÉLETE ÉS DIAKÓNIAI MUNKÁSSÁGA 
A/5; 384 oldal; kartonált; 1400 Ft 
Juhász Zsófia (1928–1990), akit szinte mindenki Zsó néninek ismert, az egyik 
legmeghatározóbb személyisége a 20. századi magyar református szeretetszolgálatnak, 
diakóniának. Ebben a könyvben egy rövid bevezető tanulmány foglalja össze Juhász 
Zsófia életét és diakóniai munkáját, majd pedig bőséges szöveggyűjtemény osztja meg 
azt a szellemi örökséget, amit írásban is ránk hagyott, összegyűjtve írásait, prédikációit 
és a vele készült interjúkat. 

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója 
1113 Budapest, Bocskai út 35. Tel.: 386-8267, 30-276-7343 

Weboldal: kalvinkiado.hu; facebook.com/kalvin.kiado E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu 
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„...hanem az én lelkemmel”

Párizs. Brüsszel. Lahor. Terror, erő
szak, félelem. A hírek felkavarók. Még 
akkor is, ha a legtöbbünk számára 
„csak” hírek: még távol tudjuk tartani 
magunktól, be tudjuk keríteni őket a 
szörnyülködő beszélgetések közé – 
majd továbblapozunk, lejjebb görge
tünk, máshová kattintunk, új hírre 
koppintunk, átkapcsolunk, aztán pedig 
megyünk tovább, végezzük a munkán
kat, sokan talán már a nyári kikapcso
lódást is tervezik. 

De legtöbbünket mégsem hagy érin
tetlenül a terror, az erőszak, a félelem. 
És bár reméljük, hogy továbbra is távol 
maradnak tőlünk a közvetlen szörnyű
ségek, egyre erősödik a félelemre adott 
legkézenfekvőbb válaszreakció: a gyű
lölködés. Az internetet elborítja a ver
bális erőszak: az óvatosabb hírportálo
kon már régóta „nem kommentelhe
tők” a menekültekkel, a bevándorlók
kal, a romákkal, sőt akár a Saul fiával 
kapcsolatos hírek sem. Nem ok nélkül: 
ahol ezek a „kommentek” megjelen
nek, az emberi alantasság ijesztő mély
ségei tárulnak fel, még ha csak „troll
formában” is. 

De egy másik hang is megszólal. Most 
is, ahogy évszázadok óta, „e pünkösd 
ünnepében” éppúgy, mint a hétköznapo
kon. „Nem hatalommal és nem erőszakkal, 
hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek 
Ura” (Zak 4,6). Az erőszak természetesen 
végighúzódik a bibliai elbeszéléseken is. 
Nem mindig könnyű olvasmányok ezek, 
és a bibliai erőszak kérdését nem lehet, 

és nem is helyes leegyszerűsítve leren
dezni. A legfontosabbra azonban rá lehet 
és rá is kell mutatnunk: a sötétségben az 
gyújt világosságot, a kilátástalanságban 
az adhat reménységet, a gyűlöletben az 
bátoríthat szeretetre, az szabadíthat meg 
minket a gyűlölet és erőszak sokat emle
getett „spiráljából”, ha ma is a testté lett, 
miattunk, helyettünk és értünk erősza
kos halált halt, de a halálból feltámadott 
Isten Fia, Jézus Krisztus van a szemünk 
előtt, aki az ő Lelkét ígéri és árasztja 
ránk. Mert nem a félelem lelkét kaptuk, 
hanem a fiúságét. Politikai, katonai, gaz
dasági, kulturális, jogi válságokra lehet 
és kell is politikai, katonai, gazdasági, 
kulturális, jogi válaszokat keresni. De 
egyetlen valódi reményünk lehet. Hogy 
maga Isten tart minket a kezében. Nem 
hatalommal, nem erőszakkal, hanem az 
ő Lelkével. „Tartassanak könyörgések”, 
imádkozzunk a békéért, és tegyünk is 
érte: engedjük bennünk és általunk az ő 
Lelkének kiáradását, hogy formálja át 
bennünk a félelmet és a gyűlöletet békes
séggé, reménnyé és cselekvő szeretetté. 

Várjuk a nyarat, a pihenést, a kikap
csolódást: szükségünk is van rá. De 
ugyanennyire szükségünk van a „bekap
csolódásra” is, és erre hív minket az 
ünnep: bekapcsolódni Isten élő testébe 
Szentlelke által. Ezt kívánjuk a Szentírást, 
a kikapcsolódást és „bekapcsolódást” 
segítő könyveinket ajánlva Olvasóink
nak is. 

Galsi Árpád
 igazgató
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Újdonság: Meghökkentő értelem

Alister E. McGrath
Meghökkentő értelem
A valóság értelmezéséről, tudományról és hitről
Fordító: Nádasdi Nóra és Jenei Péter
Fr/5; kartonált; 220 oldal; 1900 Ft

„Olyan korban élünk, amelyben az internethasználat ál
talánossá válása könnyebbé tette az információhoz való 
hozzájutást és az ismeretek felhalmozását, mint valaha. 
Az információ azonban nem azonos a tartalommal, aho
gyan a tudás sem egyenlő a bölcsességgel. Sokan érzik 
úgy, hogy szökőárként árasztja el őket a sok informá
ció, amit nem tudnak értelmezni. (...) A természettudományok szellemi életereje 
abban rejlik, hogy képesek valamit mondani anélkül, hogy mindent el kellene 
mondaniuk. A tudomány egyszerűen nem képes megválaszolni az élet értelmét 
fürkésző kérdéseket, de ezt nem is lehet elvárni tőle – még kevésbé kikényszerí
teni. (...) A keresztyénség szerint a dolgok rendszerébe bele van építve egy másik 
világra nyíló rejtett ajtó, ami a megértés, az élet és a reménység új útjára vezet. 
A hit összetett gondolat, és sokkal messzebb mutat annál, mint hogy egyszerűen 
kijelentse vagy megállapítsa egyes dolgokról, hogy azok igazak. A hit összefüggő 
meggyőződés, amely Istennek képzeletünket meghódító képességére mutat rá: 
ösztönöz, átformál bennünket, és elkísér az élet útján. A hit felette áll a logika
ilag bizonyíthatónak, mégis alkalmas rá, hogy racionális ösztönzést és alapokat 
nyújtson.” 

Alister McGrath tizenhárom rövid, közérthetően megfogalmazott fejezetben 
beszél a természettudományok és a keresztyén hit sokrétű kapcsolatáról. A könyv 
lehetővé teszi a témához kapcsolódó legfontosabb viták lényegének megismeré
sét, különösen is koncentrálva az „új ateizmus” leegyszerűsítő és sokakat elbi
zonytalanító, vallásellenes állításaira. A szerző célja, hogy az olvasó felismerje: 
a természettudományok és a keresztyén hit nem ellentétben állnak egymással, 
hanem együtt segítik az ember alapvető törekvését a világ átfogó, a tudományok 
által leírható kategóriákat meghaladó, életet gazdagító megismerésére.

A szerző kiadónknál megjelent korábbi könyvei:

A keresztyén hit
B/5; 352 oldal; keménytáblás, 4300 Ft

Az ismeretlen Isten – A szellemi beteljesülés nyomában
A/5; 98 oldal; kartonált; 790 Ft
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Református diakónia

BirinyiKothencz Júlia (szerk.)
Juhász Zsófia élete és diakóniai munkássága
A/5; 384 oldal; kartonált; 1400 Ft

Juhász Zsófia (1928–1990), akit szinte mindenki Zsó né
ninek ismert, az egyik legmeghatározóbb személyisége a 
20. századi magyar református szeretetszolgálatnak, dia
kóniának. 

Ebben a könyvben – amelynek első kiadása a református 
Szeretetszolgálati Iroda Diakóniai Könyvtárának kötete
ként jelent meg – egy rövid bevezető tanulmány foglalja 
össze Juhász Zsófia életét és diakóniai munkáját, majd pe
dig bőséges szöveggyűjtemény osztja meg azt a szellemi örökséget, amit írásban is 
ránk hagyott, összegyűjtve írásait, prédikációit és a vele készült interjúkat. 

„Mindannyiunknak felejthetetlen az a lelkesültség, amellyel a legjelentéktele
nebbnek tűnő dolgokról is tudott beszélni. Számára nem jelentett ellentmondást 
az elméleti teológia és a diakónia mindennapi gyakorlata közötti feszültség, mert 
mindent annak rendelt alá, hogy Krisztus kicsinyeit, az egyház kincseit (...) min
denki a tőle telhető legjobb módon szeresse, és gondjukat viselje. Remélem, ez a 
kötet azoknak is fontos kapaszkodót nyújt saját küldetésük mélyebb és teljesebb 
betöltésére, akik személyesen nem ismerhették őt.” (Bölcskei Gusztáv Ajánlásából)

Fekete Károly (szerk.)
Kiss Ferenc életműve
A/5; 160 oldal; kartonált; 1000 Ft

Kiss Ferenc (1862–1948) lelkipásztor, teológiai professzor, 
az Országos Református Szeretetszövetség megalapítója 
hamar megkapta az utókortól „a magyar reformátusok 
szociális apostola” elnevezést. Életének nyolcvanhat éve 
alatt hosszú évtizedek aktív egyházépítő tevékenységével 
jelentősen hozzájárult a gyakorlati egyházi munka, a gyü
lekezeti és intézményi diakónia megújulásához. 

Ebben a könyvben – amelynek első kiadása a refor
mátus Szeretetszolgálati Iroda Diakóniai Könyvtárának köteteként jelent meg 
– Kiss Ferenc lelkipásztori és teológiai tanári munkásságát Fekete Károly tanul
mányából ismerhetjük meg, a Szeretetszövetség születését és működését Géra 
Eleonóra, intézményeit Gonda Ferenc áttekintéséből. Ezek mellett szemelvénye
ket olvashatunk Kiss Ferenc írásaiból, illetve válogatást kapunk az életművét 
méltató szövegekből.
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Újdonság • Az év könyve

HodossyTakács Előd
A túlélés kora
A bírák könyve magyarázata igehirdetési vázlatokkal
A/5; 200 oldal; kartonált; 1800 Ft

A bírák korszakának elején Izráel letelepedése, a végén 
pedig a monarchikus berendezkedés, a dávidi dinasztia 
hatalomra jutása és megszilárdulása áll. Két évszázad, 
amelynek egyik legfőbb különlegességét a bibliai törté
netírásban soha többé meg nem ismétlődő vezetési mo
dell jelenti. Látszólag a legideálisabb körülmények kö
zött szerveződött Izráel élete ekkoriban: a Biblia szerint 
közvetlenül Isten uralma alatt, világi hatalmasok elnyomása nélkül, illetve Isten 
által választott vezetők irányításával. A bírák könyve azonban nemcsak az ideális 
állapotot rajzolja meg, hanem rendkívül reálisan ábrázolja ennek az időszaknak 
számtalan buktatóját és csapdáját is, amelyeket csak ritkán sikerült elkerülni a 
választott népnek.

„Arra teszünk kísérletet a következő oldalakon, hogy közelebb hozzuk minden 
érdeklődőhöz az Ószövetség egyik különleges darabját. (...) Különösen is arra 
fókuszáltunk, hogy hátterétől függetlenül mindenki megérezze: a Szentírás élő 
ige, vagyis minden egyes történetcsoportnak volt egy eredeti közege, amelyben 
elhangzott és ahol hatni akart, viszont máig él, tehát érvényes mondanivalóval 
rendelkezik a jelenben (és hitünk szerint a jövőben is).”

Dr. HodossyTakács Előd (1974) a Debreceni Református Hittudományi Egye
tem docense, a Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék vezetője.

A Zsinat az „ÉV KöNyVE” díjjal  
tüntette ki a Doktorok Kollégiuma ajánlására  
kiadványunkat:

Zsengellér József
A kánon többszólamúsága

A Héber Biblia/Ószövetség szöveg és kánontörténete
B/5; 464 oldal; keménytáblás; 4900 Ft

Gratulálunk a szerzőnek!
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Ifjúsági könyvajánló

Győri Katalin
Felhők Szigete – Ifjúsági regény
A/5; 216 oldal; kartonált; 690 Ft

Beni nagyon várja a vakációt, de a nyár nem úgy 
kezdődik, ahogy szeretné: szülei sokat veszekednek, és 
elküldik egy keresztyén táborba, holott neki mindehhez 
semmi köze nincs. A Felhők Szigetén a magányos fiút sok 
meglepetés várja: kalandok, barátok és Valaki, aki egész 
életének új irányt ad majd.

Kármán Tibor
Egy focista naplójából
Fr/5; 136 oldal; keménytáblás; 1900 Ft

Ifjúsági regény naplóformában fociról, barátságról, emberi 
értékekről, Istenről (nem csak) fiúknak, Baranyai (b) 
András illusztrációival. Dinyó és barátai szeretnek focizni. 
Egy nap egy lelkész érkezik a faluba, és ez sok mindent 
megváltoztat a srácok életében.

Elizabeth George Speare
Ércíj
Fordító: Görgey Etelka
A/5; 276 oldal; kartonált; 1700 Ft

Díjnyertes elbeszélés, melynek szereplőire és üzenetére 
sokáig emlékezni fogunk.

Dániel, az Izráel függetlenségéért küzdő, bátor ifjú 
többször közel kerül a különös názáreti rabbihoz, aki nem 
hajlandó fegyvert fogni a rómaiakkal szemben. Hosszú 
utat kell megtennie, mire megérti Jézus szándékait.

Ficsorné Kapus Mónika
A középső – Ifjúsági regény
A/5; 172 oldal; kartonált; 590 Ft

Testvérei között István a „középső”, nincs igazi barátja, a tanárai pikkelnek rá, 
ráadásul még a szobáját is meg kell osztania a Nagyival. Ám ez a kényszerű 
együttlét megannyi új élményt és fontos tapasztalatot is jelent a fiú számára.
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Ifjúsági könyvajánló

John Bush
Napi menü
Gondolatok, igék, imádságok John Bush rajzaival
137 × 148 mm; 128 oldal; kartonált; 990 Ft

A karikatúrák a görbe tükör képén keresztül beszél
nek. A Napi menü egyfajta rendhagyó áhítatos könyv, 
amelyben találkozik a vicces és a komoly: a találó 
karikatúrák, valamint a hozzájuk kapcsolódó bibliai 
idézetek, gondolatok, imádságok.

TóthMáthé 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 példa
ként szolgálnak.

Kókai Nagy Viktor (szerk.)
Morfondír
220 × 190 mm; 88 oldal, keménytáblás; 1300 Ft

Üdítő gondolatok fiataloknak és kevésbé fiata
loknak. 

Egy hívő ember minden élethelyzetében el  jut
hat arra a pontra, hogy Istenről gondolkodjon, 
mindegy, mi hívja ezt életre. Ezek az írások ilyen 
élethelyzetek betűbe dermedt lecsapódásai.

Hampel Polyxena
A halhatatlan betűk
Tótfalusi Kis Miklós élete
Fr/5; 128 oldal; kartonált; 280 Ft

Ebből a kis kötetből megismerhetjük Tótfalusi Kis Miklós életét és mun
kásságát korabeli dokumentumok, kortársai vallomásai, levelei és saját mun
kái alapján.
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MBTA Bibliás hírek

Ukrán–magyar Újszövetség

A Magyar Bibliatársulat Kuratóriuma tavaly ősszel dön
tött arról, hogy hasonlóan a többi kétnyelvű Újszövet
ségkiadásunkhoz (szlovák–magyar, román–magyar, 
szlovén–magyar), amelyekkel eddig is a határon túli 
magyarság életét és az ottani egyházak missziói és pasz
torációs szolgálatát segítettük, tervbe vesszük egy Uk
rán–magyar Újszövetség kiadását is. A Kárpátalján élő 
magyarság lélekszáma és kötődése a magyar nyelvhez, 
nehéz szociális és kisebbségi helyzete ezt a lépést már 
régen megkívánta volna.

A kiadásban partnerünk lesz az Ukrán Bibliatársulat, amelynek vezetése meg
tárgyalta és örömmel fogadta javaslatunkat, így a kiadás előkészületei megkez
dődhettek. A kiadvány megjelenéséről értesíteni fogjuk olvasóinkat.

Bibliaismereti játék

Idén tavasszal immár harmadszor hirdettünk 
bibliaismereti versenyt középiskolások számá
ra. A korábbi versenyeinkhez hasonlóan ez 
alkalommal is azt szeretnénk, hogy a fiatalok 
minél gyakrabban és minél nagyobb kedvvel 
vegyék kezükbe a Szentírást. Ebben kiváló esz

köz lehet egy olyan játék, melynek során a különböző feladatok megoldásához a 
Bibliát kell forgatni.

A verseny április–május során, öt héten keresztül zajlik. Ezúttal a feladatok 
egymásra épülnek: a következő kérdéshez mindig csak az előző megoldás isme
retében lehet eljutni. Minden héten öt feladvány vár megoldásra, a végső meg
fejtést a heti feladványok végén kapott kulcsszavak segítségével lehet megkapni.

A helyes megfejtést beküldők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. Az ün
nepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására 2016. május 16án, pünkösd
hétfőn, a szabadtéri bibliaolvasást követő ökumenikus istentisztelet keretében 
kerül sor a Kálvin téri református templomban.

A játék mindenki számára követhető a www.bibliatarsulat.hu/jatek oldalon. 

Magyar Bibliatársulat Alapítvány – 1113 Budapest, Bocskai út 35.
(361) 2093033 – info@bibliatarsulat.hu – www.bibliatarsulat.hu
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Nagy családi Biblia bőrkötésben

Biblia – Revideált új fordítás (2014), nagy családi
Bőrkötés; arany élmetszéssel
170 × 240 mm; 1360 + 8 oldal; 13 000 Ft

Ez az exkluzív kivitelű, jól olvasható bibliakiadás 
(családi adatok és események bejegyzési lehetősé
gével) kiváló ajándék lehet családi és gyülekezeti 
alkalmakra egyaránt.

További bőrköTésű, arany élmeTszésű bibliáink:
Biblia (RÚF 2014) középméretű, bőr, arany élmetszéssel 8600 Ft
Biblia (RÚF 2014) nagyméretű, bőr, arany élmetszéssel 10 300 Ft
Károli Biblia zsebméretű, cipzáros bőrtokban 6500 Ft
Károli Biblia standard/középméretű, bőr, arany élmetszéssel 7000 Ft
Károli Biblia kis családi méretű, bőr, arany élmetszéssel 11 000 Ft
Károli Biblia nagy családi méretű, bőr, arany élmetszéssel 12 000 Ft

Templomi énekeskönyv
B/5; 624 oldal; grabolitkötés; 2600 Ft

Hosszú idő után ismét megjelent az 1948as Református éne-
keskönyv öregbetűs, ún. „templomi” változata, amely főként a 
gyengén látó gyülekezeti tagok számára jelenthet segítséget 
az istentiszteleti vagy az otthoni használat során. Így már újra 
négy méretben kapható (kicsi, közepes, nagy és templomi) a 
gyülekezeti énekeskönyvünk.

Theologiai Szemle 
A Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsának  
folyóirata, 2016. 1.
Ára: 1575 Ft (Megrendelhető a kiadó elérhetőségein.)

A tartalomból: Bogárdi Szabó István: Nem kiskapu – szoros kapu 
• Kovács Gergő: Ószövetségi „szentháromságtextusok” a 20. 
századi református dogmatikai alapművekben • Siba Balázs: 
Pénzkérdések a lelkipásztori életpályán • Konferencia az atom
energiáról (I. rész) • Lányi András: A válasz Paks2 – de mi volt 
a kérdés? • Kroó Norbert: A nukleáris energia jövője • Szűcs 
Ferenc: Atomenergia és életstílus • Kodácsy Tamás: Mit tegyünk, 
mielőtt az „elemek felbomlanak”?
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Hírek, események 

HiTvallásismereTi verseny fogvaTarToTTaknak

A II. Helvét Hitvallás kiadásának 450 éves évfordulója alkalmából 2016 febru
árjában hitvallásismereti vetélkedőt szerveztünk 12 büntetésvégrehajtási intéz
ményben. Az intézetekben örömmel fogadták a lehetőséget, a versenynek 200 
résztvevője volt. Többen hibátlanul töltötték ki a feladatlapokat, átlagban 80%os 
volt az eredmény.

Köszönjük a Kálvin Kiadónak, hogy a büntetésvégrehajtási intézetek könyvtá
rai adományként megkaphatták a Hitvallásaink című kiadványt. Voltak olyanok 
is, akik mélységében megismervén a hitvallást, jelentkeztek, hogy szeretnének 
konfirmálni. Hiszem, hogy ezek a vetélkedők jó szolgálatot tesznek a református 
egyháznak is. Sokan emlékezhetnek a 2014ben megtartott Kálvinvetélkedőre, 
és remélhetőleg hasonlóan sikeres lesz a reformáció 500. évfordulójára tervezett 
országos fogvatartotti vetélkedő is.

L. Molnár István, MRE börtönmisszió-vezető

bemuTaTkozTunk a komáromi Teológián

2016. március 23án a Kálvin Kiadó számára könyv
 árusítással egybekötött bemutatkozásra adott lehe
tőséget a Selye János Egyetem Teológiai Kara. Az 
alkalmon a Magyarországi Református Egyház 
Biblia és könyvkiadásának bibliaihitvallásos 
alapjairól, hátteréről és a hazai, ill. az egész Kár
pátmedencei reformátusságért végzett szolgálatáról Galsi Árpád igazgató tar
tott rövid előadást.

könyvvásárok a kálvin kiadó részvéTelével a közeljövőben:
23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, 2016. április 21–24., Budapest,  
Millenáris (B22-es stand)
XXIV. Szent István Könyvhét, 2016. május 9–14., Budapest, Ferenciek tere
Pünkösdi Bibliaolvasás, 2016. május 16. 14 óra, Budapest, Kálvin tér
87. Ünnepi Könyvhét, 2016. június 9–13., Budapest, Vörösmarty tér
Szlovákiai Református Lelkészek Konferenciája, 2016. június 14., Berekfürdő
REND – Református Egyházi Napok Dunántúl, 2015. június 21–25., Balatonfüred
Királyhágómelléki Presbiteri Konferencia, 2016. augusztus 26–27., Nagyvárad

Tovább bővítettük tartósan leárazott kiadványaink sorát.
Részletekért látogasson el könyvesboltjainkba vagy weboldalunkra.
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Könyvterjesztés a Pécsi Református Kollégiumban

Márciustól a Pécsi Református Kollégiumban is meg lehet vásárolni a Kálvin Ki
adó által terjesztett kiadványokat. A könyveket a Gazdasági Irodában lehet meg
vásárolni minden munkanapon 7.00–12.00 óra között. A könyvlerakatot egyrészt 
azért hoztuk létre, hogy a Kollégiumba járó diákok, illetve a szüleik helyben meg 
tudják vásárolni gyermekük számára a Bibliát és az énekeskönyvet. Másrészt a 
Baranyai Református Egyházmegye lelkipásztorainak, a gyülekezetek tagjainak 
szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy a Kiadó könyveivel megismerkedhes
senek, és azokat megvásárolhassák. 

Kínálatunkban szerepel a Magyar Bibliatársulat által kiadott Bibliák teljes 
választéka, valamint a Kálvin Kiadó gondozásában megjelent gyermekkönyvek, 
fiataloknak szóló írások. Gondoltunk a felnőtt vásárlókra is kereszteléssel, há
zassággal, gyermekneveléssel kapcsolatos kiadványokkal. Több szépirodalmi 
művet is árusítunk. A lelkipásztorok munkáját szeretnénk segíteni azzal, hogy a 
konfirmációi oktatásban, beteglátogatás, családlátogatás során felhasználható és 
teológiai könyvek is megvásárolhatók.

Választékunkat úgy igyekszünk alakítani, hogy a hozzánk bejövők találjanak 
minél több olyan kiadványt, ami az érdeklődési körükbe tartozik. Szívesen vesz
szük, ha valaki elküldi elektronikus levélben a kéréseit, megrendelését a kovach.
peter@refipecs.hu címre.

Reméljük, a könyvlerakat segítséget nyújt abban, hogy minél többen megismer
jék a Kálvin Kiadó által terjesztett köny
veket, kiadványokat. A későbbiekben 
íróolvasó találkozókat, könyvismertető 
alkalmakat is szeretnénk szervezni.

 Kovách Péter
intézményi lelkész

Pécsi Református Kollégium
7627 Pécs, Engel János József utca 15.
Központi telefonszám: 0672210800
Email: kovach.peter@refipecs.hu
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Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó
4026 Debrecen, Kossuth tér
Telefon: 0652614186

Pro Credo Keresztyén Könyvesbolt
4400 Nyíregyháza, Színház u. 12.
Telefon: 0642411557
Email: procredo@axelero.hu 

Kincs Könyvesbolt
4220 Hajdúböszörmény, Király Jenő tér 2.
Telefon: 06706102936; 06305695737
Email: kincs.konyvesbolt@gmail.com 

Szent János Könyvesbolt
3300 Eger, Széchenyi u. 5.
Telefon: 0636952615
Email: szjanoskonyv@gmail.com
Honlap: konyveskegytargy.hu

Pécsi Református Kollégium
7627 Pécs, Engel János József utca 15.
Központi telefonszám: 0672210800
Email: kovach.peter@refipecs.hu 

Zempléni Református Egyházmegye 
könyvlerakata
3900 Szerencs, Kossuth tér 4.
Telefon: 0647362090
Email: szerencsiref@tonline.hu

Good News Könyvesbolt
1073 Budapest, Dob u. 74.
Telefon: 06-13223253
Email: konyv@goodnews.hu 
Honlap: goodnews.hu

Reménység Háza Alapítvány
Keresztény Könyvesboltja
8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 24.
Telefon: 0622389402

Osys Kft. – Örömhír Keresztény  
Könyvesbolt
2030 Érd, BajcsyZsilinszky út 15.
Telefon: 0623371386
Email: konyvesbolt@oromhir.hu
Honlap: konyvesbolt.oromhir.hu

Filologosz Könyesbolt
1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 11/a
Telefon: 0616115677
Email: filologosz@filologosz.hu
Honlap: filologosz.hu 

Ég-Ígérő Könyvesbolt
8900 Zalaegerszeg, Eötvös utca 1–3. 
(Tompa utcai üzletsor)
Telefon: 0656392495
Email: notredamezeg@gmail.com 
Honlap: egigero.hu 

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
Nyomtatta és fűzte a HVG Press Kft. Felelős vezető: Tóth Péter

közponTi rakTár és proTesTáns könyvesbolT

1113 Budapest, Bocskai út 35.
Nyitva tartás: H–P: 9–15.30 óráig
Telefon: 0613868267
 06302767343/105 m.

reformáTus (zsinaTi) könyvesbolT

1146 Budapest, Abonyi utca 21.
Nyitva tartás:
H–Cs: 9–16.00, P: 9–15.30 óráig
Telefon: 0612206626

könyvesbolTjaink budapesTen


