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BIBLIA (RÚF 2014), NAGY MÉRETŰ, KONKORDANCIÁVAL 
145×200 mm; 1520 oldal; vászonkötés; 6900 Ft 
A konkordancia több mint ezer szócikkében a szerkesztők igyekeztek a 
hitbeli, egyéni kegyességi vagy teológiai szempontból fontosabb, 
gyakrabban említett fogalmakat feltüntetni. 
 

BIBLIA (RÚF 2014), NAGY MÉRETŰ, CIPZÁRAS BŐRTOKBAN  
150×205 mm; 1360 oldal; 14000 Ft 

Az új fordítású Biblia revideált szövegű kiadása regiszterrel, térképekkel. Elegáns és praktikus, sötétkék cipzáras 
bőrtokban, ezüst élmetszésű kivitelben. Rendszeres használatra, utazásra, ajándékozásra is kiválóan alkalmas. 
 

HANGZÓ BIBLIA (RÚF 2014) 
Pendrive; MP3 formátum; kartondobozban; 6590 Ft 
A teljes Szentírás hangzó változata kártya-pendrive formában is megjelent. Hallgathatjuk Isten 
igéjét otthon és ha úton vagyunk, számítógép segítségével és az autóban ülve. 
 
 

 
 

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.   
 
 
 
 

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 módszertani 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 
KÁLVIN OLVASÁSA KÖZBEN 
Válogatott írások 
A/5 méret; 204 oldal; kartonált; 1500 Ft 
Egy tudós Kálvin-olvasó, református keresztyén ember érzékenyen és értő módon mutatja meg 
számunkra a reformátor mindmáig tartó hatásának sokféle vonatkozását magyar sorskérdéseinkről, a 
politikához való viszonyunkról, arról, hogy mit gondolunk egyházunkról, de leginkább és 
mindenekelőtt, hogy miképpen olvashatjuk helyesen a Szentírást, és juthatunk közelebb Isten 
megismeréséhez. 

 
Theodor Béza 
KÁLVIN JÁNOS ÉLETE 
A/5 méret; 88 oldal; kartonált; 500 Ft 
Az első Kálvin-életrajz írója Théodore de Bèze, a reformáció második nemzedékének teológusa, a 
genfi zsoltárok egyik szövegírója, Kálvin genfi szolgálatának folytatója, a reformátor életének 
tizenöt éven át szemlélője és halálának is szemtanúja. Egy évtizeddel Kálvin elhunyta után úgy 
érezte, hogy tartozik mestere emlékének, a reformáció ügyének és a jövőnek azzal, hogy amit 
tudott és látott, amit tapasztalt és átélt, papírra vesse. 



M. Craig Barnes 
ÉLETRE SZÓLÓ 
A Heidelbergi Káté újrafelfedezése 
Fr/5; 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. 
 

Tony Lane 
A KERESZTYÉN GONDOLKODÁS RÖVID TÖRTÉNETE 
Teológusok és eszméik az apostoli atyáktól napjainkig 
2., javított kiadás  
A/5 méret; 277 oldal; keménytáblás; 2900 Ft 
A szerző ökumenikus szemléletű, több hagyományt is magában foglaló művében bemutatja az 
európai kultúra arculatát alapvetően meghatározó teológusokat, dokumentumokat és 
hitvallásokat, a kortárs keresztyén eszmei áramlatokat világszerte. (Harmat Kiadó – Kálvin Kiadó) 
 

Szabó Balázs szerk. 
NEMZEDÉKRŐL NEMZEDÉKRE 
Tanulmányok, visszaemlékezések Gárdonyi Zoltán születésének 110. évfordulója 
és Gárdonyi Zsolt 70. születésnapja tiszteletére 
B/5; 152 oldal; kartonált; 1200 Ft 
A könyv a két életmű első nagyobb terjedelmű, tudományos igényű feldolgozása, melyben személyes 
emlékezések is helyet kaptak. Régi és új tanulmányok és szerzői bibliográfiák mellett teljes 
kompozíciók kéziratát közzétevő műismertetések, elemzések is szerepelnek a kötetben, melyet egy 
Gárdonyi Zsolttal készített interjú, valamint a két Gárdonyi párhuzamos életútjának bemutatása zár. 
 
 

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. 
 

        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, tökéletes egységet alkotnak, 
amelyben el van rejtve a tanítvánnyá növekedés misztériuma – írja a szerző. 
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