
A KÁLVIN KIADÓ ÉS MAGYAR BIBLIATÁRSULAT KÖNYVAJÁNLATA 
 

A kiadványok 20% engedménnyel rendelhetők, illetve vásárolhatók meg! 
Előzetes megrendeléseket a vásárok előtti napon 14.00 óráig fogadunk. 

 
 

ÚJSZÖVETSÉG – ZSOLTÁROK KÖNYVE 
Károli Gáspár fordításának revideált kiadása (1908) 
a mai magyar helyesíráshoz igazítva 
Megjelent a reformáció kezdetének 500. évfordulójára. 
Fr/5 méret; 440 oldal + 56 oldal színes melléklet; műbőr kötés; 2800 Ft 
Károli Gáspár és munkatársai bibliafordítása alapjaiban határozta meg a 
magyar nyelvet, az irodalmat és a kultúrát. Ezt a különleges 
hatástörténetet mutatják be ennek az Újszövetség és Zsoltárok kiadásnak 
a bevezető tanulmányai. E kiadás további újdonsága, hogy az 
úgynevezett 1908-as Károli-Biblia szövegének mai helyesírás szerint 
átdolgozott változatát tartalmazza.  
 

BIBLIA – REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁS (RÚF 2014) 
Nagyméretű, konkordanciával egybekötve 
Kék vászonkötésben 
145×200 mm (A/5); 1520 oldal; vászonkötés; 6900 Ft 

UKRÁN–MAGYAR ÚJSZÖVETSÉG 
Fr/5 méret; 792 oldal; műbőr kötés; 3300 Ft 
Az ukrán Ohienko-féle Újszövetség-fordítás és a RÚF 2014 
Biblia párhuzamosan olvasható szövegével. 

 

 
 

Peter Stuhlmacher 
Az Újszövetség bibliai teológiája I. 
Alapvetés. Jézustól Pálig 
B/5 méret; 408 oldal; keménytáblás; 4400 Ft  
A szerző először is az újszövetségi szövegek olyan magyarázatára törekszik, ami megfelel a 
szövegek azon céljának, 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. 
 

 

Szűcs Ferenc (szerk.) 
Egyetemes és református 
A Második Helvét Hitvallás mai üzenetei 
B/5 méret; 244 oldal; kartonált; 2100 Ft 
A kötet a négyszázötven éves Második Helvét Hitvallás aktuális, inspiráló és további 
gondolkodásra indító témáival foglalkozik: éppúgy tükrözi református teológiánk sokszínűségét, 
mint azt a tényt, hogy kerek évfordulóink nem a múltról szólnak, hanem mai egyházi életünkről. 
 

Lukácsiné Kádár Éva (szerk.) 
Isten igent mond ránk 
Barth és Brunner megbékélő találkozása 
B/5 méret; 296 oldal; kartonált; 1300 Ft 
E tanulmánykötetben számos, Magyarországon eddig ismeretlen írás, levél, kutatási eredmény mutat rá a két 
teológus pályájára, gondolatviláguk közös és eltérő hangsúlyaira. 
 

Fazakas Sándor (szerk.) 
A PROTESTÁNS ETIKA KÉZIKÖNYVE 
B/5 méret; 460 oldal; keménytáblás; 3200 Ft 
Hogyan valósulhat meg ma hit és élet összhangja, és éljük meg szabadságunkat korunk erkölcsi 
döntéseket igénylő kihívásai között? Ez a református és evangélikus szerzők által közösen 
megírt kötet egyrészt segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős erkölcsi véleményformálás 
kialakításában, másrészt betekintést enged az etika, illetve szociáletika főbb területeinek (a 
kommunikáció, környezet és technika, házasság és család, gazdaság és közélet stb.) mindennapi 
dilemmáiba, válasz- és útkeresésébe, megoldási kísérleteibe. 
(Kálvin Kiadó – Luther Kiadó) 



Szűcs Ferenc 
Titkok peremén 
Igehirdetések 
Fr/5 méret; 168 oldal; kartonált; 1200 Ft 
A prédikátor is csak a titkok peremén jár, mert a titkok az Úréi. A jó igehirdető azonban nem 
marad meg a felszínes gondolatoknál, hanem elmegy a titkok feltárásában, ameddig lehet és 
szükséges. Szűcs Ferenc igemagyarázatai közérthetőek, nyitottak korunk aktuális kérdéseire, s 
ezzel gondolkodásra, Isten dicséretére és hitre indítják az olvasót. 
 
 

M. Craig Barnes 
ÉLETRE SZÓLÓ 
A Heidelbergi Káté újrafelfedezése 
Fr/5 méret; 188 oldal; kartonált; 1300 Ft 
A kötet a neves princetoni teológiai szeminárium elnök-professzorának személyes hangú 
bizonyságtétele. A Káté tematikus kérdéseit az egyszerű, hétköznapi ember életére alkalmazza. 
Mellőzi az egyházias, kánaáni nyelvet, a bonyolult dogmatikai kérdéseket. Barnes hangvétele 
leplezetlenül őszinte, közvetlen. Az olvasó úgy érzi, hogy egy keresztyén testvér ír a hétköznapokat a 
maga egyszerűségében, nehézségeivel és örömeivel megélő emberként saját tapasztalatából merítve. 
 

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS 
Fordította és jegyzetekkel ellátta: Buzogány Dezső 
Fr/5 méret; 184 oldal; keménytáblás; 990 Ft 
A Bullinger Henrik által írt, a svájci egyházak által 1566-ban elfogadott Második Helvét Hitvallás a Heidelbergi Káté 
mellett a magyar református egyház hitvallási irata, a Szentírás alapján álló református hitünknek szabatos 
kifejtése. A hitvallást 450 éve, az 1567-es debreceni zsinaton fogadták el elsőként hazánkban. Erre az évfordulóra 
készült el a szöveg új fordítása. 
 

Fekete Ágnes – Szűcs Ferenc 
ÖSSZHANG 
Beszélgetések az Apostoli Hitvallásról 
B/6 méret; 64 oldal; kartonált; 700 Ft 
Hitünk legrégibb és legismertebb összefoglalása az Apostoli Hitvallás. Három bekezdés arról, hogy 
kik vagyunk és miben hiszünk mi, keresztyének. Minden szava olyan összefüggésekre mutat rá, 
amelyeket érdemes újra átgondolnunk. Fekete Ágnes rádiós szerkesztő és Szűcs Ferenc teológus 
beszélgetése végigvezet a hitvallás szövegén, felfrissítve ismereteinket, és mélyítve 
elköteleződésünket. 

Cseri Kálmán 
TUDOM, KINEK HITTEM 
Az Apostoli Hitvallás magyarázata 
Ak/40 méret; 120 oldal; kartonált; 520 Ft 
A kötet az Apostoli Hitvallás magyarázata, amely általában a hitvallások születésével, 
szükségességével foglalkozik, valamint a Credo fő egységeinek bibliai-teológiai üzenetét bontja ki, az 
akkori szellemi áramlatok és a mai kihívások tükrében. 
 

Gyökössy Endre 
A NÖVEKEDÉS BOLDOGSÁGA 
Jézus boldogmondásainak magyarázata 
Ak/40 méret; 64 oldal; kartonált; 320 Ft 
A boldogmondások nem különálló „gyöngyszemek”, amelyeket Máté tetszés szerint „fűzött 
föl” evangéliumában, hanem sorrendjében fel nem cserélhető egységet alkotnak, amelyben 
el van rejtve a tanítvánnyá növekedés misztériuma – írja a szerző. 
 

Szilháti Sándor 
VIGASZTALÓ SZÓ 
Ak/40 méret; 172 oldal; kartonált; 600 Ft 
Betegség, szenvedés, próbatételek, halál, gyógyulás, enyhület és üdvösség imatémáiban találhatunk 
elmélkedéseket, igei és hitvallásos útmutatókat, imádságokat a kötetben, amelyek kijelölt 
gyülekezeti énekekkel és gazdag bibliai utalásokkal igehirdetőknek is segítséget nyújthat. 



Bölcsföldi András (szerk.) 
IDEJE VAN AZ OLVASÁSNAK 
A reformáció öt évszázadának novelláiból 
A/5 méret; 248 oldal, keménytáblás; 2000 Ft 
Húsz novella – húsz pillanatkép az elmúlt 500 év novellairodalmából, amelyek összekapcsolnak 
minket a reformációval, a történelemmel, múltunkkal, jelenünkkel és az ezekben felfedezett 
„istentörténésekkel”. Összefonódik a történelmi idő a személyes életidővel, keserves és 
kihagyhatatlan időkkel és Isten megjelenéseinek idejével. A témák, események elvezetnek a 
mába, hiszen a reformáció azt bizonyította, hogy nincs visszaút, előre kell haladni. 
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. 
 

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

HÁRMAS FONÁL 
Bibliai szövegválogatás a házasságról 
Fr/5 méret; 96 oldal; kartonált; 800 Ft 
A jegyesoktatás során, vagy családos kiscsoportok vezetéséhez is hasznos vezérfonal lehet. 
 

Gyökössy Endre 
HOGYAN TARTSUNK GYERMEK-BIBLIAÓRÁT 
Kis módszertan 
A/5 méret; 132 oldal; kartonált; 950 Ft 
Egy időtálló, „klasszikus” kézikönyv kezdő és már gyakorlott gyermek-bibliaórát tartóknak: 
fontos tanácsokkal az egyes alkalmak megtervezéséhez és gyakorlati megvalósításához. A szerző 
a hagyományos bibliai történetmondást állítja középpontba, és példaként néhány kidolgozott 
bibliaórai anyagot is segítségül kínál a kötet végén. 
 
 

 

Gárdonyi Zoltán: 
A TÉKOZLÓ FIÚ 
Kis oratórium szólóhangokra, vegyeskarra és orgonára 
A/4 méret; 36 oldal; irkafűzött; 990 Ft 
Gárdonyi Zoltán egy ó- és egy újszövetségi témájú, nagyobb lélegzetű, 
énekszólistákat is foglalkoztató vokális művet hagyott ránk: mindkét mű a 
bibliai narráción túl komoly teológiai tartalmakat hordoz, s az igei üzenet 
mellett ott lüktet bennük a 20. század történelmi és egyházi valósága. 
 

Gárdonyi Zoltán 
A SAREPTAI ÖZVEGY 
Kis oratórium három énekhangra és négyszólamú vegyeskarra orgonával 
A/4 méret; 36 oldal; irkafűzött; 990 Ft 
 

Fekete Ágnes 
4 HÉT 
Adventi gondolatok 
Ak40 méret; 88 oldal; kartonált; 800 Ft 
Karácsonyra lehet lélekben, hitben is készülni. Aki elindul ezen az úton, vegye kézbe ezt a könyvet, 
és olvasson el mindennap egy bibliai igét, áhítatot. Fekete Ágnes írásai nem hagyják, hogy 
sematikus, megszokott gondolatokkal, közhelyekkel a lelkünkben közelítsük meg Jézus születésének 
ünnepét, hanem arra indítanak, hogy elgondolkodjunk a szeretet, a várakozás, az idő mélységeiről, 
és Isten jelenlétének fényében lássuk az ünnepet. 



NAGY CSALÁDI GYERMEKBIBLIA 
Marijke ten Cate illusztrációival és Szabó T. Anna fordításában 
225×250 mm; 288 oldal; keménytáblás; 5700 Ft 
A Nagy családi gyermekbiblia az egész család számára kínál bibliaolvasós, beszélgetős, 
képekben gyönyörködős programot. Az illusztrációk önmagukban, a szöveg nélkül is 
értékes, szemet gyönyörködtető tablói a Biblia világának. A magyar kiadás szövegét 
Szabó T. Anna pontos, mégis egyszerű, a legkisebbek számára is könnyen érthető 
prózájában olvashatjuk. 
 
 

 
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. 
 

Catherine House – Honor Ayres 
HOVÁ MENT NAGYPAPA? 
Gyermekeknek az elmúlásról 
198×198 mm; 32 oldal; keménytáblás; 1600 Ft 
Nagyinál lenni nagyon jó, vele nagyokat lehet sétálni, és tőle mindent meg lehet kérdezni. 
Amikor meglátogatják nagypapa sírját, Emma a halálról és az elmúlásról kérdezgeti 
nagymamáját. A szelíd, türelmes válaszok a szerető Isten felé terelik a kislány gondolatait. 
Párbeszédük segítség lehet ahhoz, hogyan beszélgessünk gyermekeinkkel az élet egyik 
legnehezebb kérdéséről. 

 

Győri Katalin – Gellén Sára 
AZ ELSŐ KARÁCSONY 
230×215 mm; 48 oldal; keménytáblás; 1800 Ft 
Jézus Krisztus Isten legnagyobb ajándéka, az ő születéséről szól a karácsony ünnepe. Angyalok hozták hírét, pásztorok 
imádták, hatalmasok és királyok félték, csillag vezette bölcsek ajándékokkal hódoltak előtte. Győri Katalin elbeszélését 
Gellén Sára rajzai illusztrálják. 
 

Catherine House – Honor Ayres 
101 BIBLIAI FEJTÖRŐ 
Matricás foglalkoztató 
210×280 mm; 48+4 oldal; kartonált; 1400 Ft 
Olvass velünk a legismertebb bibliai hősökről, majd ragassz, színezz, 
párosíts, keress és számolj ebben a 101 izgalmas feladatot rejtő 
foglalkoztató füzetben! 
 

Catherine House – Honor Ayres 
101 KARÁCSONYI FEJTÖRŐ 
Matricás foglalkoztató 
210×280 mm; 48+4 oldal; kartonált; 1400 Ft 
 

Kelemen Czakó Rita 
GYERE VELEM TEMPLOMBA 
200×200 mm; 10 oldal; keménytáblás lapozgató; 2200 Ft 
Ezt a kis könyvecskét együtt lapozgathatják a kicsik a szüleikkel, nagyszüleikkel. A könyv 
segítségével megismerhetik, mi történik a templomban, a református istentiszteleten. A 
legkisebbek kezébe is biztonságosan adható kiadvány. 

 

 

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 


