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Jó hírünk van!
„Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak
ebből a helyéből kiindulva hirdette neki
Jézust.”
ApCsel 8,35
Végy egy Ézsaiást olvasó etióp főembert útközben. Adj hozzá egy Jézustanítványt, és helyezd el őket együtt
egy néptelen úton. Közben Lelke által
munkálkodjon maga a Feltámadott
– és az eredmény igazi happy end: „a
főember... örvendezve haladt tovább az
útján” (8,39).
Számunkra a magyar nyelvű Biblia
kiadójaként újra és újra tanulság és
inspiráció ez a történet. De úgy gondolom, hogy ezek a tanulságok és inspirációk nemcsak a kiadónak, hanem az
egyház közösségének és minden egyes
tagjának fontosak lehetnek. Végezheti
a bibliafordítást, bibliakiadást és -terjesztést akárki. De mi nem csak „végezhetjük”: nekünk végezni „kell”. Nem
szabadon választott program, hanem
kötelező feladat.
Ezt azonban mindjárt pontosítanom is kell. Mert nem azért kötelező,
mintha valami külső kényszerűségből
végeznénk. Belülről fakadóan kötelez
minket. És ezen a ponton feltétlenül
közös lesz a tanulság és az inspiráció,
mert közös ez a belső elkötelezettség.
Nem tehetjük ugyanis, hogy amit olvastunk, hallottunk és láttunk, ne
adjuk tovább, hiszen kaptunk erőt, és
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tanúi vagyunk a Feltámadottnak. Nem
hagyhatjuk, hogy az emberek ne értsék, amit olvasnak. Mert jó hírünk van.
Ezért fordítani, nyomtatni, árusítani
kell. És meg kell szólítani az embereket, oda kell ülni melléjük, beszélgetni
kell velük, és tovább kell „fordítani”:
tanúskodni Jézusról. Mert nem tehetjük, hogy nem tesszük: a nekünk szóló örömüzenet, evangélium kötelez
minket – belülről – arra, hogy ezt az
örömet, „jó hírt” mindenkinek továbbadjuk.
Az etióp főember Isten szenvedő
szolgájáról olvas a valószínűleg görögre lefordított, valószínűleg megvásárolt, „sokszorosított” Ézsaiás-példányból. Fülöp ismeri a Szentírást, és
ismeri Jézus evangéliumát: meghalt
a mi bűneinkért az Írások szerint, de
harmadnap feltámadt a halálból – az
Írások szerint. Jó hírünk van: a húsvéti
evangélium. Ez a jó hír pedig bennünket, akiket elért és megragadott, el is
küld, hogy ennek a jó hírnek a továbbadói legyünk.
Ennek pedig épp olyan fontos „eszköze” az érthető és elérhető: a mai
olvasó számára fordított, valamint kinyomtatott, sőt akár online vagy mobilalkalmazásban is olvasható Szentírás, mint a megszólító, melléülő, tanúskodó tanítvány.
Galsi Árpád
igazgató

A Biblia mindenkié – ezzel a mondattal szeretnénk kifejezni a bibliafordítás
jelentőségét és az abban rejlő lehetőségeket: minél többekhez eljuttatni az
olvasás és megértés élményét. Ezért
választottuk ezt a mondatot az új bibliakiadást kísérő kampányunk jelmondatául.
A Szentírás természetétől nem idegen, hogy nyomtatva, e-book formájában, számítógépen vagy épp mobiltelefonon „lapozgassuk”. Ezért számtalan
módon szeretnénk felhívni az emberek
figyelmét arra, hogy a Szentírás a legjobb útravaló, amivel nekiindulhatunk
a mindennapoknak. Mert a Biblia valóban mindenkié, és valóban mindenki számára elérhető – a mi feladatunk
pedig az, hogy ezt tudatosítsuk is mindenkiben. Ezt szolgálják azok az események, lehetőségek, amelyekről most
röviden szeretnénk hírt adni.
Az új fordítású Biblia legújabb revideált kiadásának megjelenése alkalmából egy rövid könyvbemutatót
tartunk az elkészült kiadásról a XXI.
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, április 25-én, 14.30-tól. A
kerekasztal-beszélgetés vendégei a
revíziót végző munkatársaink lesznek. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
Szeretettel hívjuk és várjuk továbbá
olvasóinkat és a Bibliatársulat minden
kedves támogatóját a budavári evan-

gélikus templomba (Bécsi kapu tér 1.)
április 27-én, 18 órakor ökumenikus
esti istentiszteletre, ahol együtt szeretnének hálát adni az egyház Urának az
írott ige, a Szentírás ajándékáért. Az új
bibliakiadást ünnepélyesen használatba veszi a Magyar Bibliatársulat tizenkét tagegyháza. Igét hirdet Bölcskei
Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi
elnöke.
Anyanyelvünkben sok olyan bibliai
eredetű közmondás honosodott meg,
amelyeknek az eredetével a hétköznapi ember nincs tisztában. A készülő,
fotópályázattal egybekötött, az év 52
hetére szóló közmondás-válogatással
szeretnénk reflektorfénybe helyezni
az életünkben gyakran észrevétlenül
jelen levő közkincset, a Bibliát.
A nyomtatott forma mellett pedig
igyekszünk különböző elektronikus
eszközökön is elérhetővé tenni a Szentírást.
Hamarosan elérhető lesz okostelefonon az új kiadás szövege a You Version
alkalmazáson keresztül (www.youversion.com), emellett pedig már készül
az új honlap is (www.abibliamindenkie.
hu), amelyen reményeink szerint hamarosan elérhető lesz a most megjelenő szöveg mellett az 1908-as Károliverzió is.
Göndöcz Miklós
Magyar Bibliatársulat
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A Biblia mindenkié!
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K ÖZÉPMÉRETŰ

BIBLIATÍPUSA INK
114×163 mm; 1360 oldal;
színes térképekkel
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Keménytáblás, három színben (sötétkék, bordó, sötétzöld)
ISBN 978 963 558 241 9; 3100 Ft
Klasszikus formátum és kivitel, letisztult,korszerű formában,
az új fordításmegszokott színválasztékában.

Vászonkötés
V
IISBN 978 963 558 242 6; 4100 Ft
Elegáns és tartós, különlegesen kezelt
E
vvászonkötésben.
Puhatáblás, kétféle változatban
ISBN 978 963 558 248 8; 5100 Ft
Puha, kétféle színű, kiváló minőségű
anyagból készült, díszvarrással ellátott
borítóval, gömbölyített sarkokkal.
Kiváló ajándék.
Bőrkötés,
arany élmetszés*
B
IISBN 978 963 558 243 3; 8600 Ft
Valódi bőr borítóval, fekete színben, arany élmetszéssel,
V
gömbölyített sarkokkal. Kiváló ajándék.
g
*

A kartonált, illetve a bőrkötéses bibliákat jelenleg csak közvetlenül a
K
Kálvin Kiadótól lehet megvásárolni.
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Vászonkötés
V
IISBN 978 963 558 245 7; 6200 Ft
Elegáns és tartós, különlegesen
kezelt vászonkötésben.
Bőrkötés, arany élmetszés*
ISBN 978 963 558 246 4; 10 300 Ft
Valódi bőr borítóval, fekete színben, arany élmetszéssel, gömbölyített sarkokkal. Kiváló ajándék.

Revideált új fordítás (RÚF 2014)
Magyar nyelvre fordította és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága
Első megjelenés: 1975 • Első revízió: 1990 • Második revízió: 2014
• Az egyházi használatot segítő szöveg• Napjaink egyik legismertebb fordítagolás
tása mind az istentiszteleteken, mind
• Emelkedett, mai beszélt köznyelvi szint
pedig az egyéni bibliaolvasásban
• 20 ezer olvasói észrevétel figyelembe- • A jól ismert bibliai tulajdonnevek
megtartása mellett következetesebb
vételével készült 2009–2012 között
névátírási gyakorlat
• Héber alapszöveg: Biblica Hebraica
• Kibővített, javított kereszthivatkozáStuttgartensia (1997)
sok a bibliatanulmányozáshoz
• Görög alapszöveg: Nestle-Aland
• Könnyen megtalálható, kiegyensúlyoNovum Testamentum Graece 27
zott jegyzetanyag a lap alján
• Konzervatív szövegkritikai döntések
• Új függelék és bibliai térképek
• Konszenzusos fordítási megoldások
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Új áhítatos könyvünk böjtre
Fekete Ágnes
40 nap
Böjti áhítatos könyv
Ak/40; 136 oldal; kartonált; 900 Ft
Ez a könyv böjti útitársként van a kezünkben. Egy-egy
napi áhítattal végigkíséri a húsvétra készülő időszakot
azzal a céllal, hogy elmélyülten, imádsággal tölthessük
a böjtöt.
Sokan beszélnek manapság a böjtölés erejéről. Van,
aki egyfajta lelki wellnessként érzékelteti azt, amikor
egy időszakban imádsággal és testünk megzabolázásával töltjük az időt. Van, aki összekeveri a fogyókúrával.
Milyen lenne, ha végre igazán képesek lennénk elcsendesedni? Milyen lenne, ha a testünk az utolsó molekuláig képes lenne odafigyelni arra, aki ezt a testi életet adta?
Most elindulunk együtt a keresztyén böjt útján, amelyet nagyon nehéz pontosan meghatározni: elmélyülést jelent, imádságot jelent, fegyelmet jelent. Egyfajta
csigavonalban igyekszünk egyre mélyebben megérteni Isten kegyelmét, amely
húsvétkor elért bennünket.
A böjt húsvét előtt negyven napig tart a bibliai hagyományok alapján. Isten
népe 40 évig vándorolt a pusztában, Jézus szintén 40 napig böjtölt, mielőtt elkezdte volna a tanítást. Mind a nyugati, mind a keleti keresztyén hagyomány
megtartotta a negyvennapos böjti időt, egyben azonban eltérnek: nyugaton a
vasárnapokat nem tartják böjti napnak, mivel Krisztus feltámadásának ünnepe fontosabb, és a böjt elé kerül. Ezért a hat vasárnap, amely böjt idejére esik,
megnöveli a böjti időszak napjainak számát, így került ebbe a könyvbe 46 áhítat.
Böjt első napja mindig szerda, ezt nevezik böjtfő szerdának, böjtfogadó szerdának, száraz szerdának is, ma általában hamvazószerda a neve. A hamu ősi
jelkép: szőrzsákba öltöztek, hamut szórtak a fejükre a bűnvallók. Böjt utolsó napja nagyszombat, Jézus feltámadásának ideje. Így a böjt végének az időpontja a
különböző hagyományok szerint szombaton az esthajnalcsillag feljövetele, illetve
vasárnap a napkelte.
Böjtben tárjuk ki a kezünket: jó lélekkel engedjünk, adjunk, mondjunk le, Isten ezerszer annyit ad!
Fekete Ágnes református lelkész, a Református félóra című rádióműsor szerkesztője. A könyvben Mészáros Márta illusztrációi láthatók.
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Fekete Károly–Ferencz Árpád (szerk.)
Vigasztaló ismeret
Tanulmányok a Heidelbergi Káté teológiájáról
B/5; 152 oldal; kartonált; 1800 Ft
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Tanulmánykötet a Heidelbergi Kátéról

Jelen kötetünkben az MRE Doktorok Kollégiuma 2013
augusztusában Debrecenben tartott ülésének Heidelbergi Kátéval kapcsolatos előadásait adjuk közre. A 40
éves Doktorok Kollégiuma néhány szekciójában kiemelt
témaként foglalkoztak a 475 éves Heidelbergi Káté teológiai üzenetével. Ezeket az előadásokat kiegészítve és
további közreműködőket felkérve, arra törekedtünk,
hogy hitvallási iratunk teológiai üzenetét a modern kor számára
á á közelebb
k l bb hozh
zuk. E kötetben a Káté írásmagyarázati módszerétől elindulva a szerzők kifejtik
annak dogmatikai, etikai, missziológiai és gyakorlati teológiai következményeit.
Mindezt abban a reménységben, hogy Isten üzenetének rövid és rendszeres summája, amint azt a Heidelbergi Káté kifejti, ma is aktuális üzenetet hordoz.
Kálvin János
A katolikus levelek magyarázata
Református Egyházi Könyvtár – Új folyam 6.
Fordította: Szabó András és Papp György
B/5; 372 oldal; keménytáblás; 2300 Ft
„Kálvin 1551 januárjában jelentette meg a kanonikus
(vagy elterjedtebb elnevezéssel: katolikus) levelekhez
írott kommentárjait. A magyarázatok közé nem vette
fel János második és harmadik levelét, a kommentárokat pedig nem az általunk ismert kánoni rendben sorakoztatja egymás után. (...) Kálvin ugyanakkor számos
helyen, igen erős polémiával kitér korának rajongó mozgalmaira is, s ezt tennie
is kellett, hiszen a kanonikus levelek némely passzusa folytonosan apokaliptikus
spekulációk tárgya volt. S miután ezek a viták Kálvin egész életét végigkísérték,
jegyzeteltük azokat a szakaszokat is, amelyekkel főművében, az Institutióban is foglalkozik, s így jobban kiviláglik, hogy az egzegézis és bibliai teológia milyen szoros
összefüggésben állt Kálvinnál... A saját célkitűzését pedig így summáza: »e levelekben számos homályos és rejtett értelmű dolog van, melyeket igyekeztem oly módon
megmagyarázni, hogy a nem teljesen rest olvasó is könnyű bemenetet nyerjen a
valódi értelemhez.«” (Részlet Bogárdi Szabó István Előszavából)
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Móricz Zsigmond egyházi témájú novellái
Móricz Zsigmond
A nyáj és pásztora
Válogatott novellák
Szerkesztette: Baranyai Norbert
Fr/5; 192 oldal; keménytáblás; 1900 Ft
Móricz Zsigmond novellái közül olyan újszerű, az egész
életművön átívelő válogatást adunk közre, amelynek a
középpontjában a keresztyén hit, illetve a 20. század
eleji református egyház áll. A sokszínű elbeszélések hol
humorral és iróniával, hol drámaisággal vonják be az
olvasót Isten népének és „méltatlan bár, de elhívott”
szolgáinak mindennapi életébe. Egyúttal vallomások is ezek a novellák Móricz
hitéről, ahogy azt egy idézet is tanúsítja a szerkesztő, Baranyai Norbert záró tanulmányában:
„Van egy kis Bibliám, amit negyven éve olvasok, abban aláhúztam a Krisztus
szavait. Bármennyit elmélkedek is felettük, igaznak, hitelesnek és valóságosaknak kell tekintenem őket. Soha nem jut ellenkezésbe azzal a hittel és hangulattal,
amit gyermekkoromban oly egyszerűen értetett meg velem az édesanyám: hogy
az Isten teremtett és tart bennünket harmóniában. Ennek a harmóniának érzetében írtam s írom minden könyvemet...”
„A kötet egészének, de akár csak néhány novellának az elolvasása is arról
győzheti meg tehát az olvasót, hogy Móricz a református felekezetiségről, a
keresztyén életformáról, hitről, hitetlenségről, emberi szenvedésről és isteni
megváltásról átfogó szemlélettel, az egyoldalú értékítéletet kerülve beszélt műveiben. Egy olyan felelősségteljes művész gondolkodásának produktumai ezek
az alkotások, aki illúzióktól mentesen látja és ebből fakadóan hol kritikus iróniával, hol kíméletlen nyíltsággal láttatja nemcsak saját személyes gyengeségeit,
kísértéseit, bukásait, hanem azt is, hogy milyen részvétlen és rideg az a világ,
amely körülvesz bennünket. A naivitást mellőző szemlélet, a(z ön)kritikus retorika mellett azonban eszményként megfogalmazódik az írásokban az is, hogy
mi volna a harmonikus létezésnek az irányelve és mércéje. Ez pedig a mintaadó
normaként tekintett krisztusi szeretet, amelyben Móricz szerint az Isten hatalma és gondviselése elválaszthatatlan az emberségtől, a másik iránti részvéttől
és együttérzéstől.”
Részlet Baranyai Norbert tanulmányából
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Peter Martin
Bibliai nyomkereső
Fordította: Görgey Etelka
215×260 mm; 48 oldal; keménytáblás; 2500 Ft
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Újdonságunk gyermekeknek

Jó nyomozó vagy? Sasszemed van?

Ez a könyv a Biblia világát
ábrázoló részletgazdag
képek egész kincsestárát
rejti magában. Órákig
játszhatsz azzal, hogy régi
idők tárgyait és embereit keresgéled, de találhatsz a képeken érdekes állatokat,
madarakat, sőt békákat is. Amíg a feladványokat böngészed, észre sem veszed, és
szép lassan megismerkedsz a legismertebb bibliai történetek lenyűgöző hátterével.
Felicity Henderson–Chris Saunderson
Képregényes Biblia
Fordította: Görgey Etelka
A/4; 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...
Ennek a könyvnek a segítségével a világ kezdetétől
Pál apostolig összesen negyven bibliai történetet ismerhetnek meg a fiatal olvasók. A rövid, gyermekek számára
könnyen éérthető
á á iis k
h ő
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.
9

Kálvin Téka

Hírek, események
2014 első hónapjaiban mind a négy könyvbemutatónkat élénk érdeklődés kíséretében tarthattuk meg. Januárban Tóth-Máthé Miklós: Kossuth papja – Regény Könyves
Tóth Mihályról című könyvét mutattuk be a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában, Könyves Tóth Mihály egykori gyülekezetének tagjai, a kistemplomiak szíves közreműködésével. Szintén Debrecen és a Kollégium adott helyszínt februárban megtartott kettős könyvbemutatónknak, melyen Fekete Károly és Ferencz
Árpád Vigasztaló ismeret – Tanulmányok a Heidelbergi Káté teológiájáról című közösen
szerkesztett kötetével, valamint Kálvin János: A katolikus levelek magyarázata, a Református Egyházi Könyvtár múlt év végén megjelent legújabb részével ismerkedhetek
meg az érdeklődők.
Február végén két budapesti alkalomra is sor került. Először Szarka Miklós református lelkész, pár- és családterapeuta előadással és beszélgetéssel egybekötött
könyvbemutatójára (Lelkipásztor házaspárok kapcsolati konfliktusai – Pasztorál-pszichoterápia a gyakorlatban) hívtuk mindenekelőtt a Károli Gáspár Egyetem Hittudományi karának hallgatóit. Azután a budafoki református gyülekezet vendégeiként a
böjtről, annak értelméről, céljáról, fontosságáról, s mai (református) gyakorlatáról
beszélgettek a kerekasztal résztvevői Fekete Ágnes református lelkész, a Kossuth
Rádió Református félóra című műsorának szerkesztője közelmúltban 40 nap – Böjti
áhítatos könyv címmel megjelent munkája kapcsán.

A

KÖZELJÖVŐBEN T ERV EZET T PROGR A MJA INK

Április 24–27.
Budapest, Millenáris B épület (1026 Kis Rókus u. 16–20.) – B21 stand
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Április 27., 18 óra
Budapest, Budavári Evangélikus Egyházközség (1014 Táncsics M. u. 28.)
Ökumenikus istentisztelet – hálaadás a revideált új fordítású Bibliáért

P ROGRAMJAINK

A

KÖNYVFESZTIVÁLON

Április 25. (péntek) 14.30, Supka Géza Terem
A Biblia mindenkié! – Megjelent az új fordítású Biblia revideált kiadása (MBTA)
Április 25. (péntek) 16.30, Könyvtáros Klub
A Biblia mindenkié! – Gyerekkiadványaink és az új fordítású Biblia revideált
kiadása (Kálvin Kiadó)

Tavaszi vásár a Kálvin Kiadónál
Április 1–30-ig számos kiadványunk 40–60% engedménnyel vásárolható meg.
Bővebb tájékoztatásért keresse fel weboldalunkat: www.kalvinkiado.hu!
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Apanagyfalu (Nuseni) Erdély egy kicsiny települése, amely az Apafiak, majd
Bethlenek, végül pedig a Bánffy család
birtokait képezte. Református gyülekezetének, közösségének története a reformáció korára nyúlik vissza. Ma a református gyülekezet mindössze 127 lelket
számlál. Kicsiny, de Isten szeretetében
bízó és tenni akaró közösség ez.
2013-tól gyülekezeti könyvtár is működik a 2010-ben felújított és az egykori
adományozóról elnevezett Bánffy Dezső gyülekezeti otthonunk kistermében
a bethleni, de jelenleg Németországban élő Albert Erzsébet és a naszódi
Böjthe házaspár, valamint budapesti
Ifjúsági óra a gyülekezeti könyvtárban
adományozók jóvoltából.
Könyvtárunkban legnagyobb részben a magyar és nemzetközi szépirodalmi művek lelhetők fel, de útikönyvek,
szakkönyvek és idegen nyelven írt kötetek is szép számban megtalálhatók. Folyóirat-gyűjteményünk az egyházi kiadványok mellett kiterjed a világi, a tudományos és az életmód kategóriákra. A könyvtár nagy része még rendszerezésre
vár, de ez nem állít meg abban, hogy kölcsönözzünk a meglévő kb. 1300 kötetből.
Hála Istennek Apanagyfaluban sokan fontosnak tartják az olvasást, és a téli esték
vidéki csendjében jó elmélyülni egy lelki utazásban, vagy könyvek által elkalandozni a világ különböző tájaira. Egyik leghűségesebb olvasónk Orbán Zsuzsánna
a vállaskúti tanyáról, aki havonta 10-15 kötetet kölcsönöz és olvas el. Kis könyvtárunk hiánypótló a faluban, hiszen magyar könyvtár sem a községben, sem a helyi
iskolában nincs. Istennek vagyunk hálásak azért, hogy ilyen módon is szolgálhatunk azoknak, akik az anyanyelv ismeretében, a művelődésben, de lelkiekben
is növekedni akarnak. Lehetőségünkhöz mérten népszerűsítünk is könyveket.
Legutóbb február 15-én hozta el Lőrincz István lelkipásztor Istennel kezdeni című
népi teológiai esszékötetét.
Tagsági díjunk nincs, ilyen módon csupán adományokból bővíthetjük könyvtárunkat. Honlapunkon nemsokára digitális könyvtárkatalógusunk is elérhetővé
válik. Pénteken este 6 órától 8 óráig és szombaton délelőtt 10 órától este 8 óráig
állunk az olvasni akaró érdeklődők rendelkezésére.
Tordai Árpád lelkipásztor

Kálvin Téka

1300 kötetes gyülekezeti könyvtár!
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Legnépszerűbb könyveink 2013-ban*
Bibliák, Újszövetségek
Középméretű új fordítású Biblia
Nagyméretű új fordítású Biblia
Standard Károli Biblia
Nagy családi Károli Biblia
Biblia magyarázó jegyzetekkel

Bodó Sára: Gyászidőben
Mucsi Zsófia (szerk.): Házasságkönyv
Szarka Miklós: Házasságra felkészítő
beszélgetések
Szarka Miklós: Hatszemközt

Imádság
Mindennapi kenyerünk
Muraközy Gyula: A Sionnak hegyén
Mindennapi kenyerünk (Károli-ford.)
Szikszai György: Keresztyén tanítások és
imádságok
Sándor Endre: Imádkozzatok...
Irodalmi válogatás, vers, regény
Bölcsföldi András (szerk.): Karácsony
ideje
Hézser Gábor (szerk.): Kötőjeles
történetek
Zsindelyné Tüdős Klára: Isten markában
Reményik Sándor összes versei I–II.
Hézser Gábor (szerk.): Mindennapi és
nem egészen mindennapi történetek...
Gyermek- és ifjúsági könyvek
Kézműves ötletek bibliai történetekhez
Győri Katalin–Gellén Sára: Az első
karácsony
Bibliai történetek gyerekeknek
Képregényes Biblia
Győri Katalin: Felhők szigete
Lelkigondozás, párkapcsolat
Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság
A K Á LVIN K I A DÓ

Lelki segítség
Gál Judit (szerk.): Fájdalmak iskolája
Gyökössy Endre: „Siess segítségemre...”
Gál Judit (szerk.): „Uram, akit szeretsz,
beteg...”
Gyökössy Endre: A növekedés boldogsága
Gál Judit (szerk.): A jó hír felüdíti a testet
Bibliai kommentár, magyarázat,
igehirdetés
Kálvin János: A katolikus levelek
magyarázata
Kálvin János: A pásztori levelek és
a Filemonhoz írt levél magyarázata
Ravasz László: „Én vagyok a te Istened”
Kálvin János: Kik a boldogok?
Vegyes teológiai szakkönyvek
Püski Lajos: Érdeklődéstől
elköteleződésig
Fekete Károly: A Heidelbergi Káté
magyarázata
Bibliai atlasz
Pecsuk Ottó (szerk.): Bibliaismereti
kézikönyv
K. J. Clark–R. Lints–J. K. A. Smith:
Filozófiai-teológiai kislexikon
*A felsorolás nem tartalmazza a hittan- és
énekeskönyveket.
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