
A KÁLVIN KIADÓ AJÁNLATA 
 

BIBLIA 
Revideált új fordítású (RÚF 2014), középméretű, cipzáras bőrtokban 
 

B/6; 1360 oldal, cipzáras bőrtokban (180×133 mm); ezüst élmetszéssel; 9900 Ft 
 

Az új fordítású Biblia revideált szövegű kiadása regiszterrel, térképekkel. Elegáns 
és praktikus, sötétkék cipzáras bőrtokban, ezüst élmetszésű kivitelben. 
Rendszeres használatra, utazásra, ajándékozásra is kiválóan alkalmas. 
 

 
 
 
 

BIBLIA 
Revideált új fordítású (RÚF 2014), középméretű, bőrkötés, arany élmetszésű 
 

B/6; 1360 oldal, bőrkötésű; arany élmetszéssel; 10300 Ft 
 

Elegáns kivitelű bibliakiadás, valódi bőr borítóval, arany élmetszéssel. Kiváló 
ajándék. 
 
 

 
 

Paul Lawrence 

BIBLIAI KÉZIATLASZ 
Richard Johnson (szerk.) 
 

222×160 mm; kartonált; 192 oldal; 4000 Ft 
 

Az atlasz a Biblia történetét tekinti át, átfogó történelmi, vallási és földrajzi össze-
függésekkel gazdagítva az olvasók ismereteit. A világ teremtésétől a keresztyénség 
terjedéséig végigköveti a bibliai elbeszélést, gazdagon illusztrálva képekkel, 
térképekkel, háttér-információkkal, könnyen használható, olvasóbarát formában. 
 

James D. G. Dunn 

KEZDETBEN VOLT AZ EVANGÉLIUM 
Jézus, Pál és az evangéliumok 
 

150×230 mm; 240 oldal; kartonált; 3400 Ft 
 

A szerző kilenc rövid tanulmányban keresi a választ olyan kérdésekre, amelyek az 
Újszövetség tanulmányozásának alapvető témái (pl. Mit tudunk Jézusról? Hogyan 
születtek az evangéliumok? Nevezhetjük-e Pált a keresztyénség megalapítójának?). A 
könyv olyan előadásokra épül, amelyekben a szerző a protestáns bibliai tudomány 
szemszögéből bevezető, áttekintő céllal mutatta be kutatási eredményeit. 

 
Zsengellér József 

A KÁNON TÖBBSZÓLAMÚSÁGA 
A héber Biblia/Ószövetség szöveg- és kánontörténete 
 

B/5; 464 oldal; keménytáblás; 4900 Ft 
 

A könyv abba a múltba kalauzolja az olvasót, melyben megszületett a nyugati 
civilizációt alapjaiban meghatározó Szentírás, a Héber Biblia, az Ószövetség. Felidézi a 
folyamatot, ahogyan a megértett isteni szóformát öltve hagyományozódik, 
összegyűlik, szöveggé, szövegfolyammá válik, gyűjteménnyé kristályosul, s különböző 
csoportok számára életvitelt, létformát meghatározó normává válik. 
A szerző református lelkész, teológus, hebraista, a KRE HTK Bibliai Teológiai és 
Vallástörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. 



Győri L. János 

REFORMÁTUS IDENTITÁS ÉS MAGYAR IRODALOM 
Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 
 

B/5; 224 oldal; keménytáblás; 1900 Ft 
 

Győri L. János irodalomtörténész 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. Megismerkedhetünk a Bibliáén túl 
16–18. századi református prédikátorok irodalmi hatásával. 
 

 

Rózsai Tivadar 

ÁLMOKAT ÁLMODNI – LÁTÁSOKAT LÁTNI 
Válogatott igehirdetések Rózsai Tivadar vallástanártól 
 

A/5; 164 oldal; kartonált, 1600 Ft 
 

A kötet tizenöt igehirdetése ízelítőt ad Rózsai Tivadar igehirdetői életművéből, aki a 
20. század utolsó harmadának legnagyobb hatású vallástanára volt. A válogatást a 
DRHE gyakorlati teológiai professzora, Fekete Károly végezte, aki maga is Rózsai 
Tivadar tanítványa volt. 
A Magyar református igehirdetők sorozat 20. századi igehirdetők prédikációiból 
válogat, jelezve, hogy igehirdetői örökségük megőrzésre, továbbadásra érdemes, és ma is érthető és építő 
üzeneteket hordoz. 
 

NAPI MENÜ 
Gondolatok, igék, imádságok John Bush rajzaival 
 

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 hozzájuk kapcsolódó bibliai idézetek, gondolatok és rövid imádságok 

segítenek mélyebben megérteni a Bibliát, a keresztyén hitet és életet. 
 

Elena Pasquali – Priscilla Lamont 

KICSIK KÉPES BIBLIÁJA 
 

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. 
 

 
 

GYERE VELEM TEMPLOMBA 
 

200×200 mm; 8 oldal; leporelló; 2200 Ft 
 

A könyv segítségével a kicsik megismerhetik, mi történik a templomban, az 
istentiszteleten. A legkisebbek kezébe is biztonságosan adható kiadványt a gyerekek 
együtt lapozgathatják szüleikkel, nagyszüleikkel. Kelemen Czakó Rita illusztrációival. 
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