
BIBLICK Á ŠKOLA V MAR TINECesta ku korunovácii
H.N. Wendt

Kniha je inšpirujúcou pomôckou k pôstnej dobe. Ne-
tradičným a objavným spôsobom pracuje s biblickým 
textom, pričom využíva najnovšie poznatky odborného 
výskumu. Originálne prepája správy Starej a Novej zmlu-
vy, aby ukázal na hlboký význam Kristovho kríža. Proces 
odsúdenia a ukrižovania Mesiáša, ktorý sleduje priam 
napínavým spôsobom, chápe ako Kristove vyvýšenie - 
Jeho korunováciu. 

Biblická škola, 2003, Brož, A4, 36 s.                                                     Cena:  € 3,30  |  Sk 99,41

Literární a teologický úvod do Nového zákona
Petr Pokorný

Uznávaný český novozmluvník podrobne predstavuje 
myšlienkovú štruktúru a hĺbku novozmluvných kníh re-
špektujúc biblické bádanie.

Vyšehrad, 1993, Tvrdá väzba, A5, 333 s.                                       Cena:  € 10,00  |  Sk 301,26

Biblia - Ilustrovaný sprievodca Starým a Novým zákonom
John Bowker

Podnetná encyklopédia, ktorá osvetľuje celú židovsko-
-kresťanskú tradíciu od jej vzniku. Kniha obsahuje po-
drobný náboženský výklad na historickom pozadí danej 
doby. Jedinečné usporiadanie zoznamujúce s jednotlivý-
mi biblickými knihami, ich príbehmi a učeniami, robí 
toto dielo čitateľsky veľmi príťažlivým aj pre tých, ktorí 
Bibliu doteraz bližšie nepoznali. Viac než 500 farebných 
ilustrácií, fotografií biblických miest, podrobných máp,
historických reálií a umeleckých diel.

Ottovo nakladatelství, 2006, Tvrdá väzba, B5+, 532 s.             Cena:  € 18,30  |  Sk 551,30

Biblický atlas
J. B. Pritchard

Atlas umiestňuje celé biblické dejiny do ich geografické-
ho kontextu od najstarších zmienok o ľuďoch usídlených 
v Palestíne až po vznik kresťanskej cirkvi.

Česká biblická společnost, 1996, Tvrdá väzba, A4+, 152 s.      Cena:  € 29,90  |  Sk 900,76

Chceme motivovať ľudí, aby poznali pravdu a stali sa slobodnými v Kristu pre službu blížnym. (paraf. Ján 8,32)

Kdybych měl nekonečně světů - Výber z diela I.
Martin Luther 

Publikácia ponúka čitateľovi preklad do súčasnej češtiny. 
Nájdete v nej nasledujúce spisy:
Nemecký výklad Otčenáša pre obyčajných laikov, Pote-
šenie pre osobu vo veľkých pokušeniach, Ponaučenie čo 
máme hľadať a očakávať v evanjeliách, O prijímani svia-
tosti pod obojím, O manželskom živote, O obchodovaní 
a úžere, ... . 
Publikácia ďalej prináša životopis Martina Luthera a 
zoznam jeho diela vydaného slovensky a česky.

Lutheranus 2007/2008
(Zborník Lutherovej spoločnosti)

V ročenke nájde čitateľ okrem iných aj nasledujúce 
štúdijné texty: Mária Hroboňová: Teológia kríža u Mar-
tina Luthera; Paul R. Hinlicky: Človek, ktorý stvoril svet: 
Lutherova neochalcedónska kristológia; Jerguš Olejár: 
Kristológia Martina Luthera a Cyrila Alexandrijského; 
Jiří Just: Blahoslavův překlad Nového zákona – inspirace 
Lutherovou teorií překladu?

Lutherova společnost, 2008, Mäkká väzba, A5, 234 s.                 Cena:  € 6,60  |  Sk 198,83

Lutherova společnost, 2008, Mäkká väzba, A5, 160 s.                 Cena:  € 5,94  |  Sk 179,00

Spisy apoštolských otcov
(Najranejšie diela mimo-biblickej literatúry)

Tieto diela sú klasikou kresťanskej literatúry a poskytu-
jú pohľad na život a bohoslužobné dianie ranej cirkvi. 
Odhaľujú výzvy, ktorým muselo kresťanstvo čeliť, keď sa 
šírilo z Jeruzalema do krajín okolo Stredozemného mora. 
Ponúkajú spätný pohľad do obdobia, keď prestalo byť 
považované za židovskú sektu a začalo byť vnímané ako 
oddelená, jedinečná náboženská komunita. Text preložil 
Karol Gabriš.

Evanjelická bohoslov. fakulta, 2004, Tvrdá väzba, A5+, 365 s.  Cena:  € 8,30  |  Sk 250,04

Křesťanská revue - Dvouměsíčník pro odpovědný dialog
(Časopis)

Periodikum vydáva Akademická YMCA v Českej repub-
like. Časopis si dáva za cieľ premýšľať nad tým, ako sa 
autentická kresťanská viera dosvedčuje uprostred výzjev 
súčasnej doby, chce hľadať odpovede na otázky, kde sa 
kresťanská existencia premieta do oblasti kultúry, poli-
tiky, vedy.

Cena ročného predplatného (6 čísel):  € 11,00  |  Sk 331,38
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Kniha svornosti
(Vieroučné spisy evanjelikov)

Po 15 rokoch sa do rúk čitateľa dostáva nové prepraco-
vané vydanie Symbolických kníh (vieroučných, vyzná-
vajúcich a obranných spisov) evanjelikov augsburského 
vyznania. Knihu vydalo české vydavateľstvo Kalich. Sú-
časné vydanie v novom preklade obsahuje poznámkový 
aparát, úvodnú informatívnu stať o vzniku jednotlivých 
spisov, dobovom pozadí i historických dôsledkoch. Knih 
má 688 strán.

Kalich, 2006, Tvrdá väzba, A5+, 160 s.                                Cena:  € 20,00  |  Sk 602,52

Príprava na dielo služby - Záverečná správa projektu
Slávka Gulánová

Táto na Slovensku ojedinelá publikácia vznikla ako zhr-
nutie výsledkov projektu, ktorý si dal za cieľ zmapovať 
stav evanjelického povedomia (identity) laických členov 
ECAV na Slovensku. V čase, keď je Evanjelická cirkev 
augsburského vierovyznania konfrontovaná mnohými 
kultúrnymi zmenami, vzniká akútna potreba definovať a
komunikovať vlastnú vieru. Poznanie našej identity nám 
môže pomôcť pružnejšie reagovať na duchovné potreby 
spoločnosti, do ktorej sme Kristom vyslaní.

Biblická škola, 2007, Brožúra, A5, 46 s.                                      Cena:  € 1,60  |  Sk 48,20

Stratení a nájdení - Konfirmačná príručka
Pentti Smeds

Príručka s konfirmandom komunikuje prostredníctvom
príbehu. Je rozdelená do dvoch častí. Prvá - vieroučná 
časť  - je postavená na trojičnom zákade. V druhej časti sa 
kniha venuje praktickým otázkam života: trápenie, utr-
penie, medziľudské vzťahy, dar stvorenia (príroda), dar 
vlastného života (alkohol, drogy), ... . Kniha neobchádza 
ani témy ako: priebeh Služieb Božích, spev, rytmus cir-
kevného roka.

Biblická škola, 2006, Mäkká väzba, A5+, 126 s.                                Cena:  € 3,30  |  Sk 99,41

Boh sa skláňa k človeku - Lutherov prístup k evanjeliu
Gerhard O. Forde

Táto kniha o Lutherovej teológii je napísaná z dvoch 
dôvodov. Tým prvým je, že veľa našich problémov po-
chádza z toho, že sme nesprávne pochopili vlastnú tra-
díciu a hlavne Luthera. Druhým dôvodom je, že ešte 
stále môžeme nachádzať veľkú pomoc u niekoho, ako 
bol Luther, ak si dáme tú námahu nazrieť hlbšie pod po-
vrch. Kniha sa snaží interpretovať Lutherovu teológiu pre 
dnešnú dobu.

Biblická škola, 2003, Mäkká väzba, A5, 131 s.                                Cena:  € 3,00  |  Sk 90,37

O klíčích Kristových, O církvi svaté
Martin Luther

Lutherova spoločnosť v Českej republike si dáva za cieľ 
šíriť a rozvíjať duchovný odkaz Martina Luthera. Svoju 
aktívnu vydavateľskú existenciu ohlásila v roku 2005 
touto svojou prvotinou. Môžeme sa tak oboznámiť s 
dôležitou teologickou témou reformácie - dnes už riadne 
zaprášeným učením o „moci kľúčov“. Je to výborný pra-
meň k študiu reformácie.

Lutherova společnost, 2005, Mäkká väzba, A5, 120 s.                 Cena:  € 3,90  |  Sk 117,49

O mši a kněžském pomazání
Martin Luther

Lutherova spoločnosť vydala už druhý z Lutherových 
spisov, v ktorom reformátor približuje chápanie omše a 
úlohu a poslanie kňaza. Spis napriek stáročiam nestratil 
nič zo svojho posolstva a je stále aktuálny. Je výborným 
prameňom k štúdiu reformačnej teológie.

Lutherova společnost, 2006, Mäkká väzba, A5, 138 s.                 Cena:  € 3,90  |  Sk 117,49

Jsme žebráci - Martin Luther o umírání a smrti
Michael J. Albrecht

Koniec pozemskej púte Martina Luthera nás privádza 
do Eislebenu. Verný opis posledných dní reformátora je 
pretkaný spomienkami na udalosti jeho života, ústřed-
nou témou knihy je však smrť a umieranie. Čitateľ je 
oboznámený s množstvom Lutherových myšlienok ur-
čených najširšej verejnosti, je však vtiahnutý aj do jeho 
osobného života.

Lutherova společnost, 2007, Mäkká väzba, A5, 98 s.                   Cena:  € 4,30  |  Sk 129,54

Lutheranus 2006 - K Augsburskému vyznání
(Zborník Lutherovej spoločnosti)

Prvý vydaný zborník Lutherovej spoločnosti sa venuje 
Augsburskému vyznaniu, ktorého 475. výročie zverej-
nenia sme si pripomenuli v roku 2005. V zborníku sa 
náchádzajú okrem iných texty: Ľubomír Batka: Živé sve-
dectvo o moci evanjelia; Michal Valčo: Teologický odkaz 
augsburského vyznania; Bjarne W. Teigen: Lutherovo 
učení o svátosti Večeře Páně a jeho vztah k Augsburské-
mu vyznání a Obraně Augsburského vyznání.

Lutherova společnost, 2006, Mäkká väzba, A5, 97 s.                      Cena:  € 3,30  |  Sk 99,41

Jak číst Bibli s porozuměním
Gordon D. Fee / Douglas Stuart

Mnoho ľudí sa domnieva, že je správne čítať Bibliu, ale 
keď sa o to pokúšajú, zisťujú, že narážajú na množstvo 
prekážok. Podobne ako etiópsky dvoran, ktorý sa na ces-
te domou z Jeruzalema snažil pochopiť knihu proroka 
Izaiáša, dochádzajú k poznaniu, že bez pomoci niekoho 
druhého tomu, čo čítajú, neporozumejú. A práve týmto 
ľuďom je určená táto kniha.

Návrat domů, 2005, Mäkká väzba, A5, 234 s.                                Cena:  € 7,60  |  Sk 228,95

Evanjelium stromov
Ján Bohdan Hroboň

Kniha obsahuje 13 úvah zosnulého evanjelického farára. 
Autor v nich obraznou rečou nastoľuje závažné otázky: 
„Nasledovanie pre strom je jeho rast. Do výšky, aj do 
mohutnosti. Robí to nesmierne vytrvalo, skromne, často 
s veľkou námahou.“ (s. 27) „Každý z nás by mal byť stro-
mom, ktorý načas vydáva svoje krásne ovocie.“ (s. 41) 
„Kvalita spoločenstva sa neposudzuje podľa toho, aké 
majú možnosti a čo si môžu dovoliť jej superšpičky, ale 
podľa toho, ako je postarané o tých najodkázanejších.

Evanjelická základná škola, 2007, Tvrdá väzba, B5+, 87 s.        Cena:  € 8,30  |  Sk 250,04

Galilejský
Gerd Theissen

V snahe tlmočiť základnú zvesť Novej zmluvy, príbeh 
Ježiša Krista, napísal známy nemecký teológ a sociológ 
o Ježišovi a jeho dobe vynikajúce románové dielo, posta-
vené na najnovších odborných poznatkoch.

Vyšehrad, 1993, Tvrdá väzba, A5, 333 s.                                            Cena:  € 3,30  |  Sk 99,41

Justín Martýr a jeho doba
Peter Gažík

Myslenie kresťanského apologétu 2. storočia Justína Mar-
týra je vykreslené na širšom filozofickom, náboženskom
a politickom pozadí jeho doby. Autor pracoval na základe 
antických prameňov a literatúry. V diele sa zaoberá kul-
tom cisárov a ďalšími javmi, ktoré objasňujú postavenie 
kresťanstva v Rímskej ríši. Apologéti 2. storočia budovali 
teológiu z prvkov evanjelia a antiky, aby obstáli v kon-
frontácii s pohanskou kultúrou a verejnou mienkou. 

Biblická škola, 2003, Mäkká väzba, A5, 98 s.                                    Cena:  € 2,60  |  Sk 78,32

Ceny sú s DPH bez poštovného a balného. Objednávku zašlite na adrese: BŠ, Ul. M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin. Knihy je možné objednať na tel. čísle 043-42 22 992, alebo e-mailom: bsmt@bsmt.sk.


