
A KÁLVIN KIADÓ ÉS MAGYAR BIBLIATÁRSULAT KÖNYVAJÁNLATA 
 

A Református Doktorok Kollégiuma plenáris ülésén saját kiadványaink árából 20% kedvezményt adunk. 
A legkésőbb 2019. augusztus 22-én, csütörtökön elküldött előzetes megrendeléseket örömmel teljesítjük!

 

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA (RÚF 2014) 
Biblia Magyarázó jegyzetekkel, 
B/5 méret; 1908 oldal; keménytáblás; 9900 Ft 
B/5 méret; 1908 oldal; bőrkötésű, arany élmetszéssel; 15000 Ft 
(A bőrkötésű változat teljes áron kapható!) 
Ez a kiadás a 2014-ben revideált új fordítású Biblia szövegéhez illeszti az új Stuttgarti 
Magyarázatos Biblia alapján átdolgozott magyarázatokat. Az egyes bibliai könyvek előtt 
történeti és tartalmi bevezetéseket, a szövegrészek közé tördelt magyarázó jegyzeteket, ezen 
felül többféle függeléktáblázatot, bibliai térképeket, kislexikont és konkordanciát is találnak 
majd az olvasók a kötetben. 
 

Zsebméretű (RÚF 2014) 
A/6; 1360 oldal; puhatábla; 5000 Ft 
Kék színben 
 
ANGOL–MAGYAR ÚJSZÖVETSÉG 
Fr/5; 746 oldal; műbőrkötés; 3500 Ft 
A Magyar Bibliatársulat revideált új fordítású (RÚF 2014) Bibliájának szövegével és az 
angol Good News Translation (Today’s English Version) szövegével készült, párhuzamos 
tördelésű Újszövetség kiadás. 

 

Craig G. Bartholomew – Michael W. Goheen 
A NAGY TÖRTÉNET 
Hogyan találjuk meg a küldetésünket a Biblia elbeszélésében? 
B/5; 276 oldal; kartonált; 2600 Ft 
Sokan úgy olvassák a Bibliát, mintha csak apró részletekből álló mozaik lenne. Ha viszont ilyen 
töredékeket látunk csak a Bibliában, figyelmen kívül hagyjuk a szerző, Isten szándékát, aki az 
életünket szeretné formálni a Szentíráson keresztül. A kötet a teljes Biblia összefoglalását 
adja közre azzal a céllal, hogy Isten missziójának, a nagy történetnek a megismerése 
felébressze a mai keresztyének missziói elkötelezettségét. 
 

Michael W. Goheen 
KERESZTYÉN MISSZIÓ MA 
Bevezetetés 
B/5; 432 oldal; keménytáblás; 4500 Ft 
A szerző kanadai református lelkipásztor, missziológus. 2015 óta rendszeresen tart 
missziológiai továbbképzéseket Magyarországon. Könyve átfogó bevezetést kínál a 
missziológiával foglalkozó hallgatók és lelkészek, illetve a téma iránt érdeklődők számára. A 
keresztyén misszió új megközelítéséből kiindulva vázolja a bibliai és teológiai kiindulópontokat, 
feldolgozza a történelmi, ökumenikus, illetve globális valóságból eredő lehetőségeket és 
kihívásokat, majd ezekre alapozva keresi Jézus Krisztus mai egyházának teljességre törekvő 
tanúskodásának lehetőségeit élettel, szóval és tettel.  

Marilynne Robinson 
A GONDOLKODÁS SZABADSÁGA 
Kálvinista tűnődések 
A/5; 304 oldal; keménytáblás, védőborítóval; 3490 Ft 
A neves amerikai írót a magyar olvasók elsősorban regényei (Gilead, Lila) alapján ismerhetik. E mostani 
kötetében esszék formájában adja tovább szellemi-eszmei, keresztyén-kálvinista hagyományát. Úgy 
szól az amerikai történelem és jelen, a kultúra, a gazdaság, a tudomány, illetve a vallás kérdéseiről, hogy 
miközben felmutatja keresztyén hitének legmélyebb spirituális-eszmei indulatait, (…) érvelésében 
összekapcsolódik a hit és a gondolkodás szabadsága, a hagyomány tisztelete és a kritikus gondolkodás 
és a keresztyén politikai magatartás felelőssége.  



Michna Krisztina 
SZOLGÁLAT AZ EGYHÁZ PEREMÉN 
A Magyarországi Református Egyház lelkigondozó-kórházlelkészi tevékenységének 
rendszerszemléletű vizsgálata 
B/5; 272 oldal; kartonált; 2900 Ft 
A lelkigondozó-kórházlelkész része a kórház intézményrendszerének, s ezzel párhuzamosan az 
egyházénak is. Ez az adottság nehézségeket, kihívásokat és lehetőségeket is rejt magában, de 
mindenekelőtt tudatosságot és átgondoltságot igényel mind a rendszerek működtetői, mind a 
lelkipásztor részéről. Ez a kötet bemutatja a lelkigondozó-kórházlelkészek helyzetét, lehetőségeit 
és feladatait, feltérképezi a szolgálatuk múltját, és összefoglalja külföldi egyházak tapasztalatait. 
 

Szűcs Ferenc 
HITVALLÁSISMERET 
A/5; 168 oldal; kartonált; 1200 Ft 
A kötet a két alapvető református hitvalláshoz, a Heidelbergi Kátéhoz és a Második Helvét 
Hitvalláshoz ad magyarázatot, hogy rajtuk keresztül vezesse tovább az olvasót a Szentírás 
üzenetéhez, ugyanahhoz a forráshoz, ahonnan a 16. századi reformátorok is istenismeretet, 
vigasztalást és reményt merítettek. A könyv harmadik kiadása – korábban a Károli Gáspár 
Református Egyetem Hittudományi Kara gondozásában jelent meg – arra az örvendetes helyzetre 
is utal, hogy a teológiai oktatáson túl a gyülekezeti bibliaiskolákban, presbiterképzésben is megnőtt 
az igény a hitvallásismeret tanulmányozása iránt. 
 

M. Craig Barnes 
ÉLETRE SZÓLÓ 
A Heidelbergi Káté újrafelfedezése 
Fr/5; 188 oldal; kartonált; 1300 Ft 
A választás szabadsága azt az illúziót kelti, hogy egészen a mi kezünkben van a boldogulásunk, a 
boldogságunk. Mit kezdjünk azzal a szorongással, amit a választás szabadsága idéz elő bennünk? 
Erre a kérdésre keresi a választ a kötet szerzője, a princetoni teológiai szeminárium professzora, 
ebben a személyes hangú bizonyságtételében, hogy ráirányítsa olvasói figyelmét egy több száz éves 
református hitvallásra, a Heidelbergi Kátéra. A Káté kérdéseit az egyszerű, hétköznapi ember 
életére alkalmazza, mellőzve az egyházias, kánaáni nyelvet, a bonyolult dogmatikai kérdéseket. 

 
Peter Stuhlmacher 
AZ ÚJSZÖVETSÉG BIBLIAI TEOLÓGIÁJA I. 
Alapvetés. Jézustól Pálig 
B/5; 408 oldal; keménytáblás; 4400 Ft  
A szerző először is az újszövetségi szövegek olyan magyarázatára törekszik, hogy a Jézus 
Krisztusba, az Isten Fiába és a messiási Emberfiába vetett hitről tanúskodjanak. Másodszor, azon 
fáradozik, hogy felmutassa az Ó- és az Újszövetség lényegi összetartozását. Harmadszor, az egyes 
újszövetségi tanúk kölcsönhatását és teológiai egységét is fel kívánja mutatni. 
 
Hanula Gergely 
CHRYSOSTOMOS SZENTÍRÁS-MAGYARÁZATA 
A Szentírás értelmezése a János evangéliumáról elmondott homíliákban 
B/5; 236 oldal; kartonált; 2000 Ft 
Hanula Gergely református teológus, egyetemi tanár Chrysostomos János evangéliumához 
írt exegetikai homíliáit vizsgálja a bibliai szöveg és a hozzá fűzött magyarázat közötti út 
módszeres feltárásával. 
 
Tom Wright 
AZ ÉN EVANGÉLIUMOM SZERINT 
Mit mondott Pál apostol valójában? 
A/5; 216 oldal; kartonált; 2200 Ft 
A szerző a hagyományos szemléletet, illetve egyes népszerű megközelítéseket megkérdőjelezve 
mutatja be a megtérése előtti és utáni Pált. Amellett érvel, hogy Pál teológiájának nem a középpontja 
volt a hit általi megigazulás, hanem a valódi központból, az „evangéliumból”, vagyis Jézus halálának 
és feltámadásának örömhíréből, és Krisztus Úrrá magasztalásából fakadó teológiai következtetés.  



Timothy Keller 
GYÜLEKEZET A KÖZPONTBAN 
Evangéliumi szolgálat a városban 
B/5; 520 oldal; kartonált; 4900 Ft 
(Harmat – Kálvin – Luther) 
Miért nem növekszik a gyülekezetünk? Hogyan vonzhatnánk be kortársainkat? Timothy 
Keller fogódzókat ad a gyülekezeteket körülvevő kultúra eléréséhez. Az evangélium korszerű, 
mégis radikálisan biblikus képviseletét saját környezetünkre szabottan kell megélnünk. (…) 
Nem receptet kínál, hanem gondolkodásmód-váltást sürget a keresztények körében, 
hogy a kegyelem és Krisztus helyettes áldozatának jó híre, az evangélium valóban 
eljuthasson a ma emberéhez. 
 

Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Pángyánszky Ágnes (szerk.) 
EGYÜTT A HIT ÚTJÁN 
Gyülekezetpedagógiai kézikönyv 
B/5; 400 oldal; kartonált; 2000 Ft 
Könyvünk a gyülekezetben folyó olyan pedagógiai tevékenységek elméleti és gyakorlati 
kérdéseit taglalja, amelyek Jézus missziói parancsa alapján mindegyik korosztály 
megszólítását célul tűzik ki. Tudatosan szeretnénk szakítani az egyházainkban fennálló, 
tudattalanul is működő gyakorlattal, hogy a katekézist, s így a gyülekezetpedagógiai munkát 
csak a gyermekekre, legfeljebb a fiatal korosztályra értjük. Élethosszig tartó tanítványságra 
(tanulásra és tanításra) kaptunk elhívást Krisztusban, melynek színtere az egész élet. 
 

Czövek T amás (szerk.) 
ÍRD MEG, AMIKET LÁTTÁL 
Hét lakótelepi gyülekezet 
A/5; 192 oldal; kartonált; 1200 Ft 
Magyarországon több mint kétmillió ember él lakótelepi lakásokban. A könyvben hét lakótelepi 
református gyülekezet születésének és növekedésének történetét ismerhetjük meg. 

 
Kovács Mihály 
MA, HA AZ Ő SZAVÁT HALLJÁTOK 
Bibliai üzenetek ünnepnapokra és hétköznapokra 
Fr/5; 112 oldal; kartonált; 800 Ft 
A kötetben Kovács Mihály nyugalmazott református lelkipásztor, esperes Reformátusok Lapjában 
megjelent elmélkedései közül adunk közre válogatást. 
 

Molnár Miklós 
ISTEN MUNKÁJA A CSALÁD ÉLETÉBEN 
Fr/5; 92 oldal; kartonált; 600 Ft 
Áhítatok József és testvéreinek története alapján a családi kapcsolatok nézőpontjából. 

 

ÉN ÉS AZ ÉN HÁZAM NÉPE 
Bibliai szövegválogatás a családi élethez 
Fr/5; 64 oldal; kartonált; 500 Ft 
 

IGAZGYÖNGY 
Bibliai szövegválogatás nőknek 
Fr/5; 80 oldal; kartonált; 600 Ft 
Ez a szövegválogatás nemcsak arról szól, hogy mi minden tehet „derék asszonnyá” egy nőt, hanem 
arról is, hogy a nőknek milyen sok területen kell ma helytállniuk ahhoz, hogy harmóniában 
élhessenek Istennel, önmagukkal, családtagjaikkal és barátaikkal. 
 
Muraközy Gyula 
A SIONNAK HEGYÉN 
Imádságok és elmélkedések 
A/6; 216 oldal; kartonált; 500 Ft 
A/6; 216 oldal; keménytáblás; 900 Ft  



Fodorné Ablonczy Margit 
ISTEN ELŐBB SZERETETT MINKET 
Családi könyv keresztelőre 
205×215 mm; 60 oldal; keménytáblás; 1400 Ft 
Egyszerre emlék és emlékeztetés ez a könyv azoknak a családoknak, akik 
megkereszteltették gyermeküket egy református gyülekezetben. Emlék a keresztség 
szentségéről, amely kifejezi, hogy Istennek mennyire fontos az ő gyermekük. Emlékeztetés 
arra, amit a család és a gyülekezet is megfogadott a keresztelőn a hitben való nevelésről, 
neveltetésről. Támpontokat ad ahhoz, hogyan lehet hitelesen vezetni egy gyermeket, míg 
a konfirmáció idején eljuthat a személyes és önálló keresztyén hitvallásra. 
 

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. 

 

Gárdonyi Zsolt 
DÉVAI BÍRÓ MÁTYÁS INTELME 
vegyeskarra és orgonára 
A/4; 12 oldal; kartonált, irkafűzött; 700 Ft 
A Dévai Bíró Mátyás intelme című kórusmű a "magyar Luther" hitvalló énekének négy 
strófáját dolgozza fel. A kereken ötszáz éves dallam modernsége tökéletesen illeszkedik a 
szöveg időtlen aktualitásához. 
 

Szabó Balázs (szerk.)  
NEMZEDÉKRŐL NEMZEDÉKRE 
Tanulmányok, visszaemlékezések Gárdonyi Zoltán születésének 110. 
évfordulója és Gárdonyi Zsolt 70. születésnapja tiszteletére 
A/4; 154 oldal; kartonált; 1200 Ft 
 

Gárdonyi Zoltán 
VÁLOGATOTT KÓRUSMŰVEK 
Hat letét énekeskönyvi dallamokhoz; Hat kórusmű 
A/4; 64 oldal; irkafűzött; 1200 Ft 
 

Lloyd C. Douglas 
„ÉS KÖNTÖSÖMRE SORSOT VETETTEK” 
Fr/5; 740 oldal; kartonált; 2500 Ft 
Regény 
 

REMÉNYIK SÁNDOR ÖSSZES VERSE I–II.  
Sajtó alá rendezte: Dávid Gyula 
3. változatlan kiadás 
A/5; 678+512 oldal; vászonkötés; 6000 Ft 
 

Bölcsföldi András (szerk.) 

IDEJE VAN AZ OLVASÁSNAK 
A reformáció öt évszázadának novelláiból 
A/5; 248 oldal, keménytáblás; 2000 Ft 
Húsz novella – húsz pillanatkép az elmúlt 500 év novellairodalmából, amelyek 
összekapcsolnak minket a reformációval, a történelemmel, múltunkkal, jelenünkkel. A 
szerzők: Baksay Sándor, Móricz Zsigmond, Harsányi Zsolt, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, 
Eötvös Károly, Jékely Zoltán, Sánta Ferenc, Gárdonyi Géza, Kosztolányi Dezső, Szabó 
Dezső, Szabó Magda, Ottlik Géza, Vészits Andrea, Visky András, Tóth-Máthé Miklós, 
Bartis Attila, Nádas Péter, Lázár Ervin, Jakab-Köves Gyopárka. 

Teljes kínálatunk megtekinthető webáruházunkban, a www.kalvinkiado.hu elérhetőségen. 


