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BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
SZENT ISTVÁN TÉR 5.

P R O G R A M
8.00-9.00 Érkezés a Barátság Kulturális Központ előterébe
9.00 Megnyitó – A kamarateremben közreműködik az érdi Bach Ka-

marazenekar
9.05 A vendégek és a résztvevők köszöntése
9.10 Balog Zoltán miniszter üdvözlőlevelét felolvassa Petrőczi Éva köl-

tő, egyetemi tanár
9.15 Sinka László alpolgármester köszöntője Százhalombatta város ne-

vében
9.20 Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos:
 Gondolatok a reformációról
9.35 Mgr. Lévai Attila Ph.D., a Selye János Egyetem Református Teo-

lógiai Karának dékánja:
 A reformáció kérdései napjainkban
9.55 Dr. habil. Bernhard Kaiser D.Th., a Selye János Egyetem Refor-

mátus Teológiai Karának tanszék vezető egyetemi tanára, Komá-
rom; a Reformátori Teológiai Intézet igazgatója, Reiskirchen 
(Németország), a Heidelbergi Egye tem Református Teológiai 
Sze mi nárium tanára, Heidelberg (Németország)

 Luther Márton teológiája 
10.45 KÁVÉSZÜNET - SAJTÓSZÜNET
11.15 Dr. habil Bordás Mária professzor asszony, a Nemzeti Közszolgá-

lati Egyetem tanára:
 A reformáció hatása az európai jogrendre és az iszlám jogra
12.15 Dr. habil Petrőczi Éva, a KRE Puritánságkutató Intézet ny. 

 vezetője:
 A protestáns üldözés, mint téma Csúzi Cseh Jakab felvidéki 

lelkipásztor irásaiban
12.45 BÜFÉEBÉD



SzekCióüLéSek
Rendszeres teológiai és gyakorlati teológiai  

szekció
13.30 Csík György: A harmadik pillér  
(A Kálvin által meghatározott igaz egyház ismertető jeleiből a harmadik „pillér” 
sejteti a hallgatóval, hogy a gyülekezeti diakóniai szolgálat az előadás témája. A 
korunkban annyira megváltozott formájú, ám mégis hiányolt és igényelt gyül-
ekezeti diakóniai szolgálaton keresztül próbál rámutatni az előadó a megújulás 
egyik formájára. A gyülekezeti diakóniai szolgálat, mint a belmisszió egyik leg-
fontosabb része, újra egy megújító eszköz lehet, ha ezt Istenben hívő, felebará-
tot szerető emberek végzik. Természetesen a forma és mód szükséges változá-
saival.)
14.00. Dr. Haris Szilárd: Multikulturalitás, interkulturalitás a dia kóni
ában
(A tanulmány a diakónia helyét vizsgálja a mai modern társadalomban. 
Közelebbről azt, hogy a reformátori felfogás szerint a diakónia a misszió része. 
Azonban ez a mai világunkban sok szeretetszolgálattal foglalkozó szervezet fel-
fogásában már nem így van, sokkal inkább szociális intézménnyé „korcsosul’” a 
misszió. Az előadó feltérképezi a globalizáció által létrejött multikulturális tár-
sadalom kihívásait is a diakóniára nézve.)
14.30. Szücs zsolt László: A Gendermainstreaming megjelenései a jogban
(A Gendermainstreaming már szervesen beépült a mindennapjainkba. Azon-
ban mivel ez nem egy hagyományos etikai értékeken alapuló eszmerendszer- 
főként nem összeegyeztethető a keresztyén etikával - ezért elfogadtatása és alka-
lmazásának kötelezővé tétele csak a jog által kikényszerítve lehetséges. Ezeket a 
jogi kényszerítő erőket vizsgálja meg előadó a közösségi és az európai nemzeti 
jogrendszerekben.)
15.00. kovácsné Smatarla ibolya:  Az ezer éves tan kezdete
(A jelenések könyvét a teológusok tisztelettel, alázattal ugyanakkor némi határo-
zatlansággal vegyített távolságtartással kezelik, ha dogmatikai kérdésekről van 
szó. A khliliauzmus dogmájának alapjai Papias szerint ebben a könyvben vannak 
leírva. Az előadó megvizsgálja a millenerista elmélet gyökereit,  terjedésének 
és fogadtatásának körülményeit Augustinus ikonikus művének /Civitate Dei/ 
megjelenéséig.)



15.30. Tóth Márton: Az öregek gondozásával kapcsolatos legújabb di
akóniai kérdések
(Az öregek gondozása egyre több kérdést vet fel társadalmunkban. Az előadás 
a keresztyén elvek mentén működő öregotthonok lehetőségeit és formáit vizs-
gálja, az új európai jogi normák aspektusaiból is górcső alá véve azokat.) 

Szentírástudományi, vallás és egyháztörténeti  
szekció

13.30.  Dr. Tömösközi Ferenc: A Szlovenszkói és kárpátaljai egyetemes Re
formátus egyház önszerveződésének rövid története 1918 – 1923 között
(E rövid előadás a közelgő centenáriumhoz kapcsolható, és a Szlovenszkói és 
Kárpátaljai Egyetemes Református Egyház megalakulásának körülményeit sz-
eretné bemutatni. Nem is törekszik teljességre, és inkább az eseménytörténetet 
rekonstruálja, mintsem a múltbeli történéseket elemezi, értelmezi és értékeli Így 
kezdetnek az önmagából kifordult Kelet-Közép Európában kényszerűleg, külső 
és belső politikai nyomásra létrejött református egyház nehézségeiről szeretne 
képet adni.)
14.00. Dr. Fazekas istván: A boldogság meghatározása a zsoltáros szerint – 
Az 1. zsoltár magyarázata
(Az 1. zsoltárnak a mai kor embere számára számos mondanivalója van. Az 
előadó a történeti-kritikai exegézis módszerét alkalmazva arra törekedett, hogy 
feltárjaa zsoltár keletkezésének módját és körülményeit, ugyanakkor megha-
tározzaannak szerzőjét. A hermeneutikai és szövegkritikaimódszerek segítsé-
gével vizsgálja az ószövetségi ember Istenhez való viszonyát ésinspirációit.Az 
előadó szerint minden zsoltár közös esztétikai sajátossága a dialógus, vagyis az 
Istennel való párbeszéd; morális ismérveként pedig megfogalmazhatjuk: min-
den egyes zsoltár egyben a romlás ellen való ének is. A zsoltárszerzőknek közös 
ars poeticája van: minden időben a bűnös ember áll Isten előtt, aki megváltásra 
szorul. Isten nélkül még tisztán énekelni sem tudunk: „Még nyelvemen sincs a 
szó, te már pontosan tudod, Uram!” /Zsolt, 139,4/ Vallomásaink, bűnvallásaink 
és dicsőítő énekeink forrása is a Teremtő maga.)
14.30. Beke Adorján: A személy transzcendenciája a cselekvésben és az 
ember saját célmeghatározása  karol Wojtyla bíboros jogfilozófiájának 
egy szelete
(Karol Wojtyla (a későbbi II. János Pál pápa) bíborosként rámutat a filozófia-
történetből ismert zsákutcákra, és módszereik elégtelenségére hívja fel a fi-
gyelmet. Ő maga az arisztotelészi-szent tamási filozófiai alapokon áll, és a 
fenomenológia segítségével akar egy új megvilágításban választ adni az emberi 
személlyel, az emberi cselekvéssel kapcsolatos kérdésekre. Állíthatjuk, hogy 



saját filozófiai gondolatmenetet dolgozott ki, mely nagyon alapos, ugyanakkor 
koherens. Vizsgálatának kiindulópontja a személy, mint a cselekvő ember. A 
saját célmeghatározás /ön-teleológia/ vizsgálatakor a személyből indul ki, aki 
választ és dönt, a szabad akaratán keresztül. A szabad akarat, mely az értékekre 
irányul, kulcsfontosságú az emberi személy megértéséhez, ezért is világítja meg 
több oldalról. Ezen kívül a személy maga így nemcsak célja, hanem határa is sa-
ját magának. Cselekvésében nemcsak horizontális irányultság figyelhető meg, 
hanem vertikális, azaz: mindig felülmúlja önmagát, cselekedete transzcendens, 
amikor az objektív igazságra irányul. Így az emberi cselekvés kapcsolatban áll 
önmaga beteljesítésével is.)

zÁRóReNDezVéNY A Bkk GALéRiÁJÁBAN:
17.00 Mgr. Lévai Attila Ph.D., a Selye János Egyetem Református Teo-

lógiai Karának dékánja: A konferencianap rövid összegzése
17.10  Veress Zsuzsanna, a pápai református gimmnázium tanára: 
 Református festők – a kiállítás megnyitója

A Szakmai Bizottság tagjai:
Mgr. Lévai Attila, Ph.D. –•	  a Selye János Egyetem Református Teológiai 
Karának dékánja, Komárom; a Szakmai Bizottság elnöke
Dr. habil. Bernhard kaiser D.Th., •	 – a Selye János Egyetem Református 
Teológiai Karának tanszékvezető egyetemi tanára, Komárom; a Reformá-
tori Teológiai Intézet igazgatója, Reiskirchen (Németország), a Heidelbergi 
Egyetem Református Teológiai Szeminárium tanára, Heidelberg (Néme-
tország)
prof. ThDr. karasszon istván, Ph.D. –•	  a Károli Gáspár Református Egy-
etem Református Teológiai Karának tanszékvezető egyetemi tanára, Buda-
pest; a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának tanszékvezető 
egyetemi tanára, Komárom
prof. ThDr. kocsev Miklós, Ph.D. –•	  a Károli Gáspár Református Egyetem 
Református Teológiai Karának dékánja, Budapest; a Selye János Egyetem 
Református Teológiai Karának tanszékvezető egyetemi tanára, Komárom
ThDr. Somogyi Alfréd, Ph.D. •	 – a Selye János Egyetem Református Teoló-
giai Karának dékánja, Komárom

A Szervező Bizottság tagjai:
Balla Károly, Ittzés István, dr. Fazekas István, Kovács Attila,  

Paulusz Richárd, Csóka László, Jován László


