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REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA (2014), KONKORDANCIÁVAL 
A/5; 1520 oldal; vászonkötés; 6900 Ft 

Az új fordítású Biblia legújabb, revideált szövegű kiadása elegáns és tartós, 
különlegesen kezelt kék vászonkötésben, konkordanciával egybekötve. 
A Biblia szövegéhez készített konkordancia gyors es hatékony segítséget ad azoknak 
az olvasóknak, akiket a Biblia mélyebb összefüggései érdekelnek. Régi 
bibliamagyarázati elv, hogy „a Szentírás önmagát magyarázza”. A nehezebb 
igehelyeket könnyebben érthető, világos igehelyek segítségével lehet helyesen érteni. 

A konkordancia nem teljes: nem szerepel benne minden szó minden előfordulása. Igyekeztünk csak a 
hitbeli, egyéni kegyességi vagy teológiai szempontból fontosabb, gyakrabban említett fogalmakat 
feltüntetni benne. Reméljük, hogy hasznos segítségnek bizonyul a bibliaolvasás és –tanulmányozás 
 
ÚJSZÖVETSÉG – ZSOLTÁROK KÖNYVE 
Károli Gáspár fordításának revideált kiadása (1908) 
a mai magyar helyesíráshoz igazítva 
Fr/5; 440 oldal + 56 oldal színes melléklet; műbőrkötés; 2800 Ft 

Megjelent a reformáció kezdetének 500. évfordulójára. 
Minden nyelven meghatározó jelentősége van az első 
bibliafordításnak. Károli Gáspár és munkatársai bibliafordítása 
alapjaiban határozta meg a magyar nyelvet, az irodalmat és a 
kultúrát. Ezt a különleges hatástörténetet mutatják be – a teljesség igénye nélkül – ennek az 
Újszövetség és Zsoltárok kiadásnak a bevezető tanulmányai. Ezekkel az írásokkal is szeretnénk újra 
ráirányítani a figyelmet a Biblia el nem évülő hatására, amely mind a mai napig itt van velünk, akik 
magyarul gondolkodunk, beszélünk, írunk és imádkozunk. 
A bevezető tanulmányok mellett e kiadás újdonsága, hogy az úgynevezett 1908-as Károli-Biblia 
szövegének mai helyesírás szerint átdolgozott változatát tartalmazza.  
 
UKRÁN–MAGYAR ÚJSZÖVETSÉG 
Fr/5; 792 oldal; műbőrkötés; 3300 Ft 

A Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó kétnyelvű Újszövetség sorozatával a határon túli magyarság 
életét és az ottani egyházak missziói és pasztorációs szolgálatát kívánja segíteni.  
Legújabb kétnyelvű kiadványunkban, az Ukrán-magyar Újszövetségben az ukrán Ohienko-féle 
Újszövetség-fordítás (1939) és a Revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) szövegét olvashatjuk 
párhuzamosan. 
A kiadvány célközönsége az ukrán nyelven is tanuló magyar anyanyelvű diákok és a vegyes családok. A 
kétnyelvű Újszövetség a Magyar-, az Ukrán és a Koreai Bibliatársulat együttműködésében, a Magyar 
Bibliatársulat támogatóinak anyagi segítségével jelenhetett meg. 2600 példány már a megjelenés utáni 
hetekben Kárpátalja-szerte talált gazdára az iskolákban. 
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