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Megjelenését a Magyarország Kormánya által létrehozott 
Reformáció Emlékbizottság és a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem támogatta. 

A kötet a helyszínen kedvezménnyel megvásárolható. 

15.30-tól tárlatvezetéssel megtekinthető 
az Ige-Idők – A reformáció 500 éve című kiállítás. A tárlatvezetésen 
az időszaki kiállításra váltott belépőjeggyel és előzetes regisztrációval 
vehetnek részt az érdeklődők. Regisztráció 2017. május 15-ig: refo500@hnm.hu

A könyvbemutatót követően szerény fogadásra várjuk vendégeinket. 

A reformáció az élet valamennyi területén 

változást hozott. Az utóbbi évtizedek gyors 

társadalmi fejlődése, valamint a technikai 

civilizáció vívmányai is állandó változást 

eredményeznek világunkban. Ezért a reformáció 

örökségéhez való méltó viszonyulás – bármennyire 

jogos és nélkülözhetetlen az emlékezés és a 

történeti visszatekintés –, nem nélkülözheti annak 

a kérdésnek a tisztázását, hogy az isteni kijelentés 

reformátori tanítás szerint felismert igazsága, a hit 

és az élet összhangja, illetve a szabadság megélése 

hogyan érvényesülhet itt és most, korunk erkölcsi 

döntéseket igénylő kihívásainak összefüggéseiben.

Napjainkban felértékelődött az etikai tájékozódás 

iránti igény. Ezt a törekvést az értékek és 

morális megoldási lehetőségek iránti tájékozódás 

sokfélesége jellemzi. Elkerülhetetlen tehát, hogy a 

protestáns keresztyénség, közelebbről reformátori 

teológiai valóságértelmezése újra megszólaljon 

ebben a folyamatban, méghozzá a reformáció 500. 

jubileumi évében. Ily módon az erkölcsi döntések 

és az etikai reflexiók teszik igazán relevánssá a hit 

és az értelem összetartozását a világ valóságának 

és a társadalmi élet realitásainak horizontján.

Ez a könyv egyrészt módszertani segítséget kíván 

nyújtani az önálló és felelős erkölcsi vélemény-

formálás kialakításában, valamint betekintést 

enged az etika, illetve szociáletika főbb területeinek 

(a kommunikáció, környezet és technika, házasság 

és család, gazdaság és közélet stb.) 

etikai dilemmáiba, válasz- és útkeresésébe, 

megoldási kísérleteibe.
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