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A hitvallás éve
„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt,
arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám
előtt.” Mt 10,32

2013 egyházunkban a hitvallás éve. A
tematikus év apropója a Heidelbergi
Káté 450. évfordulója, de mi az aktualitása? A „hitvallás évének” fontos
célja, hogy a visszaemlékezés mellett
felismerjük és meg is valósítsuk a hitvallással kapcsolatos aktualitásokat.
Jézus fent idézett szavai nagyon aktuálisan szólalnak meg. Még inkább,
ha a mondás fonákját is hozzáolvassuk: „aki pedig megtagad engem az
emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt” (10,33).
Vannak idők, amikor igazán nem
nehéz bevallani, hangsúlyozni, hogy
keresztyének vagyunk: amikor a többség elfogadottnak, sőt akár előnyben
részesítendőnek tartja a keresztyénséget. Van, amikor ez sokkal nehezebb:
ahol vagy amikor nem „trendi” keresztyénnek lenni, vagy (valóságosan:
mint az első századokban, vagy ma
egyes iszlám országokban) üldözik a
hívőket.
Az a vallástétel azonban, amiről
Jézus beszél, nem valamiről szól –
„keresztyének vagyunk” –, hanem
valakiről. Valakiről, aki nem egy rég
meghalt személyiség (a keresztyén
hit nem „izmus”!), hanem ma is él, az
írott és hirdetett igén keresztül szól,
Lelkével vezet, csak figyeljünk rá. Keresztyénnek lenni nem(csak) hovatartozás kérdése. Túlmutat azon, hogy
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látványosan imádkozunk-e a zsúfolt
gyorsétteremben a sajtburger előtt,
vagy mit írunk a lo(bo)gónkra. Jézus
azt mondja: „aki vallást tesz rólam”. A
vallástétel nem rólunk szól; nem arról,
hogy mi kik vagyunk és mit akarunk –
keresztyén emberként, egyházként –,
hanem hogy kihez tartozunk: életünkben és halálunkban nem a magunkéi,
hanem Jézus Krisztuséi vagyunk (Heidelbergi Káté 1). Jézus mellett „vallást
tenni” pedig több, mint azt mondani:
„Uram, Uram”, sőt még annál is, hogy
„az ő nevében” akár milyen csodálatos dolgokat viszünk végbe (vö. Mt
7,21kk). Azt jelenti, hogy az emberek
előtt, szemük láttára, többségi (akár
„keresztyén”) véleményük ellenére
sem a magunkét, nem a „pártunkét”
mondjuk és követjük, hanem Jézus
igazságát és irgalmasságát hirdetjük
és tesszük.
Ez csupán egy a hitvallás sok lehetséges aktualitása közül, de én nagyon
érzem ennek a jézusi igének az aktualitását, a vallástétel szükségességét
abban a világban, amely egyre inkább
„sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését” (Róm 8,19), és ugyanilyen
fontosnak érzem a hétköznapi kiadói
munkámban és otthon, a családban.
Reménykedem egy hitvalló egyházban, és törekszem a hitvalló életre.
Könyveinkkel pedig továbbra is ebben
kívánunk segíteni Olvasóinknak.
Galsi Árpád
igazgató
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Újdonságunk gyerekeknek!
Felicity Henderson–Chris Saunderson
Képregényes Biblia
Fordította: Görgey Etelka
210×280 mm; 126 oldal; keménytáblás; 3200 Ft
Ádám és Éva. József, a kedvenc. Menekülés Egyiptomból. Sámuel Istenre figyel. Illés és a dühös király. Dániel és az oroszlánok... Jézus különleges követe. Vacsora Jézussal. Vihar a tavon. Jézus él! Pál:
üldözőből tanítvány...
A világ kezdetétől Pál apostolig összesen negyven bibliai történetet ismerhetnek meg a fiatal olvasók a Magyar Bibliatársulat új könyvéből. A rövid,
id gyermekek
k k számára
á á
is könnyen érthető ó- és
újszövetségi történetek a
képregények izgalmas világát idézik, és segítenek
elképzelni, hogyan éltek
az emberek a Biblia korában. Harcosok, királyok,
szegény és gazdag emberek Isten vezetése mellett
átélt történetei elevenednek meg a könyv lapjain,
tanulságul szolgálva napjaink kis olvasóinak is.
Bibliai történetek gyerekeknek
Keresztes Dóra illusztrációival
202×226 mm; 228 oldal; keménytáblás; 3300 Ft
52 ószövetségi és ugyanennyi újszövetségi történetet ismerhetnek meg a gyerekek ebből a bibliai
olvasókönyvből. Időrendi táblázatok és térképek is
segítenek a történetek megértésében. Családi és
iskolai áhítatokon felolvasva felnőttek és gyerekek
számára együtt bontakozhat ki az ige üzenete.
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Új könyvünk a gyülekezetépítésről
Püski Lajos
Érdeklődéstől elköteleződésig
Misszió és gyülekezetépítés: koncepciónk
és gyakorlatunk
A/5; 176 oldal; kartonált; 990 Ft
Püski Lajos református lelkipásztor az érdeklődéstől az elköteleződésig vezető utat tekinti
át könyvében a debrecen-nagyerdei gyülekezet
missziói és gyülekezetépítési koncepciója és gyakorlata alapján. A könyvben leírt felismerések és
tapasztalatok hasznos impulzusokkal segíthetik a
misszióban és gyülekezetépítésben fáradozókat.
„Ez a kötet egy szolgálatra elhívott lelkész bizonyságtétele arról, hogyan lehet hűségesen végezni azt a szolgálatot, amit a mi Urunk ránk bízott.
Az Úr áldása kísérje ezt a fontos kötetet, hogy ennek nyomán sok gyülekezetben megtegyék, amit meg lehet és meg kell tenni! Az Úr pedig munkálkodik.”
Steinbach József püspök ajánlásából
Püski Lajos lelkész, a Zsinat Missziói Bizottságának elnöke. Feleségével együtt 1990-ben vette át a debrecennagyerdei gyülekezet vezetését. Ma már mintegy 30 fős
munkatársi közösséggel együtt végzik a szolgálatokat.
Hétköznapokon több mint 400 gyermekkel és fiatallal
foglalkoznak a gyülekezetben és az iskolákban, vasárnaponként pedig közel félezer ember jelenik meg az
istentiszteleteken.
Püski Lajos 1997 óta a Debreceni Református Hittudományi Egyetem szakoktatója, rendszeres előadója az Országos Ifjúsági Vezetőképzőnek, és többször
vezetett kurzusokat a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkésztovábbképző
intézetének meghívására. Határon innen és túl közel száz előadást tartott elsősorban gyülekezetépítés témakörben.
Felesége, Püskiné Szécsi Judit lelkész, pasztorálpszichológiai szakember. Három fiuk és két leányuk van.
„Az áldásokért, megtérőkért, sokak hűséges szolgálatáért és az eredményekért
legyen Istenünké a dicsőség, nekünk pedig ezután is adjon erőt a közösen végzett
szolgálatokhoz” – írja a gyülekezet honlapján található bemutatkozásában.
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A gyülekezetépítés témakörében korábban megjelent könyveink közül most a követ kezőket ajánljuk Olvasóink figyelmébe:
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Gyülekezetépítés – könyvajánló

Czövek Tamás (szerk.)
Írd meg, amiket láttál
Hét lakótelepi gyülekezet
A/5; 192 oldal; kartonált; 1200 Ft
A könyvből megismerhetjük hét lakótelepi református
gyülekezet születésének és növekedésének a történetét.
Klaus Douglass
Az új reformáció
96 tétel az egyház jövőjéről
Fordította: Szabó Csaba
A/5; 396 oldal; kartonált; 1800 Ft
A német lelkipásztor által megfogalmazott tételek olyan
kérdések a hazai gyülekezetek számára is, amelyekkel a
könyv első megjelenése óta eltelt évek alatt már sokan
foglalkoztak, de a mai napig kihívást jelentenek.
Manfred Kock (szerk.)
Az egyház a 21. században
Fordította: Szabó Csaba
A/5; 172 oldal; kartonált; 1400 Ft
Milyen lesz a jövő egyháza? Erre a kérdésre keresik a választ a szakértő szerzők teológiai, szociológiai és gazdasági
vizsgálódásaik során, keresve a jövő ma felvázolható képét.
Wolfgang Huber
Az egyház korszakváltás idején
Társadalmi átalakulás és az egyház megújulása
A/5; 300 oldal; kartonált; 1800 Ft
A szerző szerint a szekularizáció korában a moralizálás
helyett a transzcendens felé mutató egyház nemcsak pozitív társadalmi szerepet vállalhatna fel, hanem saját integritását is újra felfedezné.
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Folyóirataink
LEKTORÁLT FOLYÓIRAT LETT A THEOLOGIAI SZEMLE
Theologiai Szemle 2012/4
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
folyóirata
A/4; 72 oldal; kartonált; 1575 Ft
A folyóirat, amely 1925 óta szolgálja a teológiai tudományosságot, az ökumenikus törekvéseket és az interdiszciplináris nyitottságot, a Magyar Tudományos Művek
Tárában mint lektorált folyóirat nyert regisztrálást. Bóna
Zoltán főszerkesztő írta a hír kapcsán: „Ez önmagában
is sokatmondó. Praktikusan pedig azt jelenti, hogy a tanulmányi rovatban megjelenő írások – amelyeket természetesen lektori véleményezés után közlünk – a szerzőknek
kreditpontokat szereznek tudományos előmenetelükhöz. Lapunknak ettől az új »tekintélyétől« azt reméljük, hogy új vonzóerőt jelent fiatal tudósok számára arra, hogy
munkáikat a Szemlében publikálják.”
Confessio 2012/4
A Magyarországi Református Egyház figyelője
B/5; 128 oldal; kartonált; 1300 Ft
A Confessio legutóbbi számának központi témája: a világvallások találkozása. „Van-e bibliai kapcsolat a három
egyistenhívő világvallás között, vagy csak történetesen kerültek egymás mellé a világpolitika színpadán?” – kérdezi
Németh Pál református lelkész karácsonyi meditációjában,
s hozzá is teszi mindjárt: „Az egymással való találkozások
természete nem »egymásra találás« volt, hanem mindegyik »szembe találta magát a másikkal«.”
A Téma című rovatban négy vallás (muszlim, hindu, buddhista, bahái) magyarországi képviselője beszél hitbeli meggyőződéséről, valamint saját vallása és a
keresztyén/keresztény egyházak kapcsolatáról idehaza. Sokaknak elgondolkodtató lehet Szűcs Ferenc teológiai professzor megállapítása a világvallások és a
keresztyén hit különbözőségéről: „Nekünk nem válaszokra, hanem megváltásra
(de nem önmegváltásra) van szükségünk...” A keresztyénségnek erről a specifikumáról olvashatunk a vele készített interjúban. Az összeállítást a Magyarországi
Református Egyház zsidómentő szolgálatáról szóló cikk zárja, Horváth Erzsébet
tollából.
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György Antal nyugalmazott lelkipásztort, több
lelki építő könyv szerzőjét százéves korában hívta
haza megváltó Ura. 1913-ban született Zabolán,
tízéves volt, amikor családja elmenekült Erdélyből; középiskolai és teológiai tanulmányait Budapesten végezte. A teológia elvégzése után tíz évig
a váci fegyház lelkészeként, a háború alatt pedig
tábori lelkészként szolgált, majd orosz hadifogságban volt közel három évig. 1947. szeptember 20-án
jutott
haza.
Utána
négy
j
h
Uá
é évig
é i beosztott lelkész volt Újpest-Belsővárosban, majd
Csepelre hívták lelkésznek. Eztán vidékre került, Szedres községben szolgált tizennégy esztendeig, majd Decs következett, ahol huszonöt évet dolgozott hűséggel. 1984-ben nyugdíjasként Püspökladányba költözött, ott tiszteletbeli presbiter
volt. Több könyvet írt, melyek közül hét nyomtatásban is megjelent. Autójával
járta a megye településeit, előadásokat tartott és szolgált, ahol szükség volt rá.
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György Antalra emlékezünk

forrás: Püspökladányi Hírek (fotó), www.reformatus.hu (cikk)

„Az események és történések mögött ott van a történelem Ura. Mi tesszük a dolgunkat, Isten
pedig cselekszik. Néha ellenünk, de sohasem nélkülünk, hanem velünk és értünk. Az embert
beveszi munkatársnak, de csak azért, hogy örök tervét általunk végrehajtsa. Ez az erős meggyőződés volt az alapja az én küszködő életemnek is.” (Részlet önéletrajzi írásából)
A szerző kiadónknál megjelent, jelenleg is kapható könyvei:
A hit példaképei
Egyháztörténeti olvasókönyv
A/5; 488 oldal; keménytáblás; 1650 Ft

Sötét helyen világító szövétnek
Kis útikalauz a Biblia világához
A/5; 168 oldal; kartonált; 620 Ft

A tizenharmadik apostol
Egyháztörténeti olvasókönyv
A/5; 168 oldal; keménytáblás; 390 Ft
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Könyvek receptre – a Bibliatársulat beszámolója
Az orvos által felírt orvosság mellé egyegy könyv címe is felkerül egy amerikai kísérleti programban. A receptre
kapott olvasnivaló a gyógyulás idején
hatással lehet a betegre, a hasznos olvasmányok elősegíthetik a felépülést. Egy amerikai felmérés szerint
a mai fiataloknak már tinédzserkorban nagyon sok
stresszel kell megküzdeniük, ami hozzájárul a későbbi megbetegedésekhez. Ezek megelőzésében is szerepet játszhat egy-egy megfelelő könyv elolvasása. Többek között ezeket a gondolatokat osztotta meg Nagy
Nikolett könyvtárvezető azokkal az orvosokkal, betekk l és
é vendégekkel,
dé kk l akik
kik jelen voltak a Magyar Bibliatársulat kórházi vándorgekkel
kiállításának megnyitóján a jászberényi Szent Erzsébet Kórházban február 1-jén.
A kiállítás tablói elgondolkodtató és bátorító üzenetet hordoznak a látogatók, a
gyógyulók és a kórház dolgozói részére is. A Biblia minden beteg ember számára
nemcsak hasznos, de az egyetlen igazi reményt felmutató könyv. Szabó J. Róbert
helyi lelkipásztor a testi betegségek mögött meghúzódó lelki betegségek ma már
egyértelműen igazolt kapcsolatára utalt. Dr. Csiki Zoltán kórházvezető főigazgató a gyakorló orvos szemszögéből beszélt a gyógyításról és ennek a kiállításnak
a hasznosságáról. A megnyitóra összegyűlt vendégeket a könyvtár forró teával
várta. Reméljük, jó beszélgetéseket indított el a jelenlevők között a tablók üzeneteinek olvasása.
Burján Tamás

2013. március 3. BIBLIAVASÁRNAP
Március első vasárnapja egyházunkban mindig bibliavasárnap!
Az adományok a magyar nyelvű Biblia szövegének gondozását,
kiadását és terjesztését segítik.

Kérjük támogassa adója 1%-ával
a közhasznú Magyar Bibliatársulat Alapítványt!
Adószám: 19700739-2-43
www.bibliatarsulat.hu
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LEZÁRULT A „20 ÉV – 20 KÖNYV FÉL ÁRON” AKCIÓ
Február végén lezárult a 20 év – 20 könyv akciónk, melynek keretében Kiadónk elmúlt húsz évének terméséből válogattunk össze egy húszkötetes könyvcsokrot, melyet fél áron kínáltunk. Mind könyvesboltjainkban, mind a különböző helyszíneken
megrendezett könyvvásárainkon érdeklődés övezte az akciós kínálatot. Lehetőségeink szerint igyekezni fogunk, hogy újabb árengedményes kínálattal jelentkezzünk,
hiszen tudjuk, sokak számára fontos lehetőség ez, hogy hozzájussanak Kiadónk műveihez akár saját használatra, akár mások megajándékozására gondolva.
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Hírek, események

KÖNYVVÁSÁROK A KÖZELJÖVŐBEN:
• Március 9. 9–16 óráig
A Magyar Református Presbiteri Szövetség közgyűlése
1092 Bp., Ráday u. 28., Díszterem előtti aula
• Április 4. 10–16 óráig
Könyvvásár a KRE Hittudományi Karán
1092 Bp., Ráday u. 28., Díszterem előtti aula
• Április 18–21.
XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Millenáris, Jövő Háza földszint, 22. stand, 1024 Bp., Kis Rókus u. 16–20.
Nyitva tartás:
2013. április 18. (csütörtök) 12.00–19.00 óráig
2013. április 19. (péntek) 10.00–19.00 óráig
2013. április 20. (szombat) 10.00–20.00 óráig
2013. április 21. (vasárnap) 10.00–19.00 óráig

TAVASZI VÁSÁR A KÁLVIN KIADÓNÁL
Április 1–30-ig számos kiadványunk 40–60% engedménnyel vásárolható meg!
A részletekről tájékozódjon a jelzett időszakban honlapunkon és üzleteinkben.

„BIBLIAOLVASÁS ÉS BIBLIAFORDÍTÁSOK A MAI MAGYARORSZÁGON”
Tudományos konferencia a Magyar Bibliatársulat
és a Károli Gáspár Református Egyetem közös szervezésében
Téma: a ma Magyarországon használatban lévő bibliafordítások áttekintése,
az eltérő fordítási és bibliahasználati szempontok megismerése és megismertetése
Időpont: 2013. április 2–3. (kedd-szerda)
Helyszín: KRE HTK, 1092 Bp., Ráday u. 28., Exhortációs terem
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Új iratterjesztés Pusztaszabolcson
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P
Pusztaszabolcs
egy Fejér meg
gyei város valamivel több
m
mint 6000 lakossal. 1935
ó
óta létezik a településen refformátus gyülekezet, azonb
ban helyben lakó lelkész
u
utoljára 1962-ben volt. A
D
Dunamelléki
Református
E
Egyházkerület 2012 szeptemb
berétől egy missziói lelkészt
rrendelt ki, hogy a gyülekezzetet önálló missziói egyházközséggé szervezze. Vasárnaponként át lagosan 30 fő jár templomba, azonban a
városban sokan érdeklődnek a református hit iránt. Könyvasztal, szervezett iratterjesztés eddig nem volt a gyülekezetben.
A Kálvin Kiadó pályázata nyitotta meg a lehetőséget az iratterjesztés elindítására. Mindenekelőtt bibliákat és különböző korosztályú gyermekeknek szóló bibliai kiadványokat szerettünk volna mindenki számára bármikor hozzáférhetővé tenni. Hamarosan kiegészítettük a kínálatot igehirdetés-kötetekkel
és lelkigondozói könyvekkel. A gyülekezet korábban kapott adományként egy
nagyméretű, kinyitható asztalt, amely kihasználatlanul állt félretéve a templomban. Amikor a könyvek számára felállítottuk, ámulva tapasztaltuk, hogy pontosan illeszkedik a templom előterébe.
Az iratterjesztés az adventi istentiszteleteken indult el. Nagy örömmel fogadták a könyvasztalt a gyülekezeti tagok és a templomba alkalmanként járó érdeklődők is. A gyülekezet nagy része az istentiszteletek után hosszabb időt tölt
a könyvek nézegetésével, vásárlással. Az iratterjesztésben megtalálható könyvek
missziós célt is szolgálnak, számos család az első Bibliáját, gyermekbibliáját, illetve hitébresztő könyvét a könyvasztalunk segítségével vehette kezébe.
Az iratterjesztés felállítása a gyülekezet számára további jótékony hatással is
járt. Ez volt az első meghirdetett, jól körülhatárolt szolgálati lehetőség a gyülekezet tagjai számára, amely egyben komoly elköteleződést is kíván. A szószékről
elhangzott felhívásra egy könyvszerető tanárnő jelentkezett, aki komolyan és
példamutatóan végzi az iratterjesztői szolgálatot.
Hálásak vagyunk Istennek ezért a missziói lehetőségért.
Ruzsa-Nagy Zoltán
lelkipásztor

A Felsőzsolcai Református
Egyházközség területén 2012.
szeptember 1-jén kezdte meg
működését a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában az újonnan alapított
Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskola, melyben 1-5.
évfolyamon, évfolyamonként
egy osztállyal indult meg a tanítás. Az egyházközség Istentől
kapott missziói lehetőségként
tekint az iskolára. A tanévkezdés előtt evangelizációs Suliváró napokat rendeztünk,
amelyet a gyülekezet adományokkal támogatott. A szeretetteljes figyelem és az indulásban való segítségnyújtás a születő iskola iránt máris eredményeket hozott. A
tavaszi előzetes beiratkozáskor a felmért igényekhez képest jelentősen nőtt a református hittant választók száma annak ellenére, hogy ők a hittanórák során új fordítású Bibliát használnak, s ennek beszerzése jelentős plusz terhet ró szüleikre.
Amikor tudomást szereztem a Kiadó pályázati lehetőségéről, örömmel kerestem fel Tar Sándort, a gyülekezet akkori lelkipásztorát, hogy közösen nyújtsuk
be a pályázatot. Tudtuk, hogy amennyiben az támogatásban részesül, a gyülekezet ismét tud segíteni az iskolának, hiszen a Bibliát a pályázat révén 35%-os
kedvezménnyel vásárolhatták meg. Felmértük, hogy hány családban nincs új
fordítású Biblia, s kértük tőlük, hogy a pályázat elbírálásáig ne szerezzék azt
be, mert a gyülekezet ezzel is próbálja csökkenteni a szülők iskolakezdéssel járó
anyagi terheit.
Hála az élő Istennek, a szándékunk találkozott a pályázatot kiíró Kálvin Kiadó
elgondolásával. A kedvezményes bibliákat novemberben az iskola egyik hétkezdő
templomi áhítatán a gyülekezet lelkipásztora, gondnoka és az iskolalelkész közösen nyújthatták át a gyermekeknek.
Nagy öröm volt látni, milyen szeretettel hozták magukkal az átadást követő
hittanórára az új Bibliát, s mennyien számoltak be arról, hogy ők már elkezdték
olvasni. Köszönjük Istennek és a Kiadónak ezt a lehetőséget, s amennyiben lesz
folytatása, újra pályázni fogunk, mert számunkra fontos, hogy minél több gyermekhez eljusson Isten igéje.
Alexa Gábor
felsőzsolcai lelkipásztor, iskolalelkész
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Legnépszerűbb könyveink 2012-ben*
Bibliák, Újszövetségek
Középméretű, új fordítású Biblia
Nagyméretű, új fordítású Biblia
Újszövetség, Zsoltárok könyve
Kis családi Károli Biblia
Standard Károli Biblia

Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság
Némethné Balogh Katalin (szerk.):
Valóban szabadok
Szarka Miklós: Házasságra felkészítő
beszélgetések
Mucsi Zsófia (szerk.): Házasságkönyv

Imádság
Mindennapi kenyerünk
Mindennapi kenyerünk (Károli)
Muraközy Gyula: A Sionnak hegyén
Szikszai György: Keresztyéni tanítások
és imádságok
Hajdú Zoltán Levente: „Előtted,
Uram...”

Lelki segítség
Gyökössy Endre: „Siess segítségemre...”
Gál Judit (szerk.): Fájdalmak iskolája
Gál Judit (szerk.): „Uram, akit szeretsz,
beteg...”
Gyökössy Endre: A növekedés
boldogsága
Nagy Tibor: Uram, ha akarod

Irodalmi válogatás, vers, regény
Bölcsföldi András (szerk.): Karácsony
ideje
Hézser Gábor (szerk.):
Kötőjeles történetek
Hézser Gábor (szerk.): Mindennapi és
nem egészen mindennapi történetek...
Lloyd C. Douglas: „És köntösömre
sorsot vetettek”
Tóth-Máthé Miklós: Öt kenyér és két hal

Bibliai kommentár, magyarázat, igehirdetés
Kálvin János: A Pásztori levelek
és a Filemonhoz írt levél magyarázata
Kálvin János: János evangéliumának
magyarázata I–II.
Cseri Kálmán (szerk.): Adventtől adventig
Ravasz László: Krisztussal a viharban
Ravasz László: „Én vagyok a te Istened”

Gyermek- és ifjúsági könyvek
Bibliai történetek gyerekeknek
Dizseri Eszter: Illik, nem illik?
Győri Katalin: Felhők szigete
Kármán Tibor: Egy focista naplójából
Sztelek Csilár: Döme
Lelkigondozás, párkapcsolat
Szűcs Teri (szerk.): Történeteink

Biblikus szakkönyv és bibliai segédkönyv
Bibliai atlasz
Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti
kézikönyv
Miller–Huber: A Biblia története
Rudolf Bohren: Tanuljunk imádkozni!
Keresztyén bibliai lexikon
*A felsorolás nem tartalmazza a hittan- és énekeskönyveket.
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