A KÁLVIN KIADÓ ÉS A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT AJÁNLATA
REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA (RÚF 2014),
KÖZÉPMÉRETŰ, VÁSZONKÖTÉSŰ
114×163 mm; 1360 oldal; vászonkötés; 4100 Ft
NAGY MÉRETŰ, VÁSZONKÖTÉSŰ
136×195 mm; 1360 oldal; vászonkötés; 6200 Ft
Elegáns és tartós, különlegesen kezelt vászonkötésben.
NAGY CSALÁDI BIBLIA, VÁSZONKÖTÉSŰ
B/5; 1360+8 oldal; fekete vászonkötés; 8100 Ft
„Családi krónika” oldalakkal
A Biblia (Károli és RÚF2014) szövege online: abibliamindenkie.hu;
valamint ingyenesen letölthető e-könyv és mobilalkalmazás formájában: bibliajarat.hu.
Pecsuk Ottó (szerk.)
BIBLIAISMERETI KÉZIKÖNYV
Bevezetés és magyarázatok a Szentírás könyveihez
B/5; 680 oldal; keménytáblás; 4500 Ft
A kiadvány fontos tartalmi és háttérismereteket közöl az egyes bibliai könyvekről,
szerzőikről és korabeli felhasználóikról. Rövid és közérthető tartalmi összefoglalással,
érdekes irodalom- és kultúrtörténeti információkkal segíti a szövegek jobb
megértését. Második, javított kiadás.
Paul Lawrence
BIBLIAI KÉZIATLASZ
Richard Johnson (szerk.)
222×160 mm; kartonált; 192 oldal; 4000 Ft
A kéziatlasz a világ teremtésétől a keresztyénség terjedéséig végigköveti a bibliai
elbeszélést. Képekkel, térképekkel gazdagon illusztrálva, hasznos háttérinformációkkal átfogó történelmi, vallási és földrajzi összefüggésekkel gazdagítja az
olvasók ismereteit.
K. J. Clark – R. Lints – J. K. A. Smith
FILOZÓFIAI-TEOLÓGIAI KISLEXIKON
101 kulcsfogalom
B/5; 164 oldal; kartonált; 2500 Ft
A kötet a fogalmak, irányzatok és személyiségek átfogó ismertetése mellett kitér azok
teológiával való kapcsolatára is. A különböző korszakok összefüggéseinek bemutatásával,
a kereszthivatkozásokkal és a bibliográfiai gyűjteménnyel lehetőséget kínál a teológiát
tanulóknak és művelőknek, de a gyakorlati egyházi szolgálatot végzőknek is, a teológia
szempontjából fontos filozófiai kérdésekben való eligazodásban.
Alister E. McGrath
MEGHÖKKENTŐ ÉRTELEM
A valóság értelmezéséről, tudományról és hitről
Fr/5; 220 oldal; kartonált; 1900 Ft
McGrath tizenhárom rövid 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
A szerző arra tesz kísérletet, hogy közelebb hozza minden érdeklődőhöz az
Ószövetségnek egy különleges darabját. A Bírák könyve Izráel történetének két olyan
évszázadáról szól, amelynek egyik legfőbb különlegességét a bibliai történetírásban
soha többé meg nem ismétlődő vezetési modell jelenti. E kommentár minden fejezete
négy részből áll – rövid bevezetés; tárgyi magyarázatok; teológiai összefoglalás;
igehirdetési vázlat – ezért jól használható istentiszteletek, bibliaórák segédanyagaként.
Zsengellér József
A KÁNON TÖBBSZÓLAMÚSÁGA
A héber Biblia/Ószövetség szöveg- és kánontörténete
B/5; 464 oldal; keménytáblás; 4900 Ft
A könyv azt a folyamatot próbálja felidézni, ahogyan a megértett isteni szóformát öltve hagyományozódik,
összegyűlik, szöveggé, szövegfolyammá válik, gyűjteménnyé kristályosul, s különböző csoportok számára
életvitelt, létformát meghatározó normává válik. A kialakult kép nem teljes, néhol szakadozott, ahogyan a
szövegek is, ám ahhoz elegendő, hogy lássuk a lényeget, a fő vonalakat. „Az év könyve” díj nyertese a
Magyarországi Református Egyházban 2015-ben.
James D. G. Dunn
KEZDETBEN VOLT AZ EVANGÉLIUM
Jézus, Pál és az evangéliumok
B/5; 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 mutatta be kutatási eredményeit bevezető, áttekintő céllal.
David Plüss – Michael Rahn
BESZÉLJÜNK AZ ISTENTISZTELETRŐL!
Feedback-módszerek gyűjteménye
B/5; 76 oldal; kartonált; 900 Ft
Beszéljünk az istentiszteletről! – mert ez egyház életének központi eseménye. Az
istentiszteletről való felelős beszédhez nyújt segítséget ez a kötet, amely beszél az
istentiszteletekkel kapcsolatos visszajelzés szükségességéről, módszertanáról, és javaslatot
tesz annak megvalósítására is. Nem dimenzionálja túl a visszajelzés (feedback) fontosságát,
de az istentiszteletet szívvel-lélekkel előkészítő és végző liturgus-lelkipásztor nem lehet
olyan öntelt, hogy azt gondolja, ő mindent tökéletesen teljesített és minden szempontot
figyelembe vett.
Molnár Miklós
„MELY IGEN JÓ AZ ÚRISTEN DICSÉRNI!”
A református istentisztelet alkotóelemei
AK/40; kartonált; 92 oldal; 480 Ft
"Az istentiszteleten nem az a legfontosabb, amit az ember tesz, amit a lelkipásztor, a hívek
tesznek, hanem amit Isten munkál. Erről pedig Jézus halála és feltámadása szól." – írja
könyvében Molnár Miklós. E gondolatot követve vezeti végig olvasóját rövid áhítatok
segítségével a református istentisztelet alkotóelemein. Bibliaórai, ifjúsági, presbiteri,
nőszövetségi alkalmak kitűnő segédanyaga lehet ez kis kötet.

Fodorné Ablonczy Margit
ISTEN ELOBB SZERETETT MINKET
Családi könyv keresztelőre
200×210 mm; keménytáblás; 60 oldal; 1400 Ft
Ez a könyv emlék a keresztelésről, a szentségről, amely kifejezi, hogy Istennek
mennyire fontos a gyermek. Ugyanakkor emlékeztetés arra, amit a szülők, a
keresztszülők és a gyülekezet is megfogadott a keresztelőn a hitben való
nevelésről, neveltetésről, amíg maga is eljuthat majd a személyes és önálló
keresztyén hitvallásra.
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 hátterébe, az első századi Palesztina
mindennapjaiba. A kiadvány a Bibliai nyomkereső folytatásaként jelent meg.
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. A
történetekből a kicsik is megérezhetik, hogyan gondoskodik Isten az emberekről,
hogyan tartja meg ígéreteit, és miként hív bennünket, hogy szeressük őt és egymást.

NYILAK AZ ERŐS KEZÉBEN
Bibliai szövegválogatás fiataloknak
Fr/5; 86 oldal; kartonált; 700 Ft
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.
HÁRMAS FONÁL
Bibliai szövegválogatás a házasságról
Fr/5; 96 oldal; kartonált; 800 Ft
Tematikus összeállítás 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. Hasznos segédanyag lehet a gyülekezeti
jegyesoktatás során, illetve a fiatal felnőttek és családosok kiscsoportjának vezetéséhez.

NAPI MENÜ
Gondolatok, igék, imádságok John Bush rajzaival
137×148 mm; 128 oldal; kartonált; 990 Ft
A Napi menü egyfajta rendhagyó áhítatos könyv, amelyben találkoznak John Bush
amerikai grafikus találóan humoros karikatúrái a hozzájuk kapcsolódó bibliai
idézetekkel, rövid gondolatokkal és imádságokkal.

Bodó Sára
GYÁSZIDŐBEN
A gyászolók lelkigondozásának lehetőségei
A/5; 224 oldal; kartonált; 2500 Ft
A könyv a gyász jelenségét, folyamatát mutatja be a gyászoló ember helyzetének
érzékeltetésével, és feltárja a lelkigondozás legfontosabb területeit, végső soron pedig
a gyászoló ember és a vigasztaló egyház találkozásának reménységet adó lehetőségeit.
„Csak akkor tudunk igazán lelkigondozói segítséget nyújtani a gyászolóknak, ha Isten
előtti meghatározottságukat és sajátosan emberi küzdelmüket egyaránt komolyan
vesszük.” – vallja a szerző.
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. Az itt összegyűjtött írásai, prédikációi és a vele készült
interjúk átfogó módon ismertetik meg velünk nemzedékek számára példaadó életét és
diakóniai munkáját, valamint azt a szellemi örökséget, amit írásban is ránk hagyott.
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 egyházépítő tevékenységével jelentősen hozzájárult a
gyakorlati egyházi munka, a gyülekezeti és intézményi diakónia megújulásához.
Sepsy Károly
ZENGJETEK ORGONÁK!
Intonációk a Református korálkönyv tételeihez
Kántori füzetek 2.
A/4; 320 oldal; lapokban, dobozban; 3300 Ft
Az intonációk remélhetőleg segítenek még jobban kifejezni énekeink
tartalmát és hangulatát. Az orgonakíséretekhez írt mintegy 400 elő- és
utójáték gyűjtődobozban, külön lapokon találhatók, így egyenként
kiemelhetők és beilleszthetők a korálkönyv lapjai közé.

TEMPLOMI REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV
B/5; 624 oldal; grabolitkötés; 2600 Ft
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 (kicsi, közepes, nagy és templomi)
kapható a gyülekezeti énekeskönyvünk.
Előzetes rendelést 2016. augusztus 25-én 12.00 óráig fogadunk a kalvin.kiado@kalvinkiado.hu e-mail címen!
A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35. Tel.: 386-8267, 30-276-7343
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