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NÉHÁNY ADAT A
LAPRÓL

XXIV. ÉVFOLYAM
3000 pld.-ban, 24 OLDALON, 4 TELJES OLDAL A
„NAGY HAZA” TERÜLETÉN ÉL  REFORMÁTUS

TESTVÉREINKÉ, 40 000 PRESBITERÉ
2010-BEN HIDALMÁSI MÉDIASZÖVETSÉG

450 ÉVES MAGYAR REFORMÁTUS, PRESBITERI,
HITVALLÁSOS ÖRÖKSÉGÜNK ÁPOLÁSÁÉRT,
TOVÁBBADÁSÁÉRT, PREZENTÁCIÓJÁÉRT,

KORSZER  MEGJELENÍTÉSÉÉRT
A LAP 24 ÉVE KÖVETETT SZERKESZTÉSI

IRÁNYELVEI:
INTELLEKTUS ÉS EMÓCIÓ, ISMERET ÉS

SZÍVBÉLI BIZALOM HITVALLÁSOS EGYSÉGÉÉRT
MI AZ IGAZ HIT?/HK 21.KF.

Nem csak az a bizonyos ISMERET, (=cognitio)
melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit

Isten az igéjében nekünk kijelentett,
hanem egyszersmind az a SZÍVBÉLI

BIZODALOM (=fiducia) is, melyet a Szentlélek
az evangélium által gerjeszt bennem, hogy
Isten nem csak másoknak, hanem nekem is

b nbocsánatot, örök igazságot
(megigazulást) és életet ajándékoz

kegyelméb l, egyedül Krisztus érdeméért.



A „PRESBITERR L”
LAPEL DÜNK, A KÖZEL 40 ÉVEN ÁT
MEGJELENT MAGYAR PRESBITER

LELKISÉGÉHEZ, SZELLEMISÉGÉHEZ
HÍVEN:

1) konfirmálni = elmélyülés
igeismeretben, lelki látásokban, hitvallásos

tudatban – az Ige egyháza vagyunk!

2) megvitatni, véleményt kifejteni
3) publice docere,

tanítani/presbiterképzés minden
szinten

4) informálni-kommunikálni
egymásról

5) esztétikai nevelés – 3. évf. 1994. jan-
febr. programja



MÉG PÁR SZÓ A LAPRÓL
A magyar és a református, a

nemzeti és az egyházi
integráció elkötelezettje,

épít je
Tágas látás,  kárpát-
medencei és „nyugati”

tágasság.
Nemzeti, de nem

nacionalista!
Magyar Református
Tanácskozó Zsinat GK

– felekezeti, de nem
fundamentalista!

Integráló - nyitott



Változatlan „trendünk” az Újsz-i modell
TI PEDIG A KRISZTUS TESTE

VAGYTOK ÉS TAGJAI RÉSZ
SZERINT (1Kor 12,27)

Mindenki a maga
részével, talentumával

járul hozzá az
egészhez,  Krisztus

testéhez,
s a test tagjaként

egyenl , bár más-más
adománnyal – ez

érvényes a református
médiára is!

Krisztológiai médiastratégia



A „PRESBITER” VÉGCÉLJA
DICS ÍTTESSÉK MEG

A MI URUNK JÉZUS
KRISZTUSNAK NEVE
TIBENNETEK ÉS TI IS

BENNE
(2Thesszalonika 1,10)



SOLI DEO GLORIA A „Presbiterrel” is

AKI PEDIG MINDENT
MEGTEHET, SOKKAL

SÉGESEBBEN, MINT
AHOGY MI KÉRJÜK VAGY

GONDOLJUK…AZÉ A
DICS SÉG AZ

EGYHÁZBAN KRISZTUS
JÉZUS ÁLTAL

NEMZEDÉKR L-
NEMZEDÉKRE,

ÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ.
ÁMEN.

(Efézus 3,20-21)



Trendek – hatások- kihívások
Szinkronhatások, egyidej

küls  nyomások:
1) globális nyomások –
öko-válság, klímaválság

-Világvallások
versenyfutása

2) Kárpát-medencei
trendek

3) Hazai nyomások,
trendek
válaszok



Globális trendek – klímaválság

Öko-nevelés prédikációban,
hitoktatásban, beszélgetésekben,

cikkekben.

Albert Schweitzer:
Nagyon veszélyes korban élünk. Az

ember ellen rzése alá vonta a
természetet, miel tt megtanulta

volna önmagát kontrollálni!

A zöld Bibliától az öko-gyülekezeti
mozgalomig

Franz Alt: Öko-Jézus



Világtrendek ellensúllyal: öko-szövetség, partnerség

LAPUNK ÖKO-SOROZATA
kihívás: KLÍMAMENEKÜLTEK

A TEREMTETT VILÁG SÓVÁROGVA VÁRJA ISTEN
FIAINAK A MEGJELÉNÉSÉT

(Róm 8,19)
Minden szabad, de nem minden használ. Minden

szabad, de nem minden épít
(1Kor 10,23)

Vessétek el a régi élet szerint való ó-embert, aki
csalárd és gonosz kívánságok miatt

megromlott
(corrumpitur/KORRUMPÁLÓDOTT),

újuljatok meg lelketekben és elmétekben (tó
pneumati tú voós hümón/spiritu

mentis) mentális megújulás! öltözzétek fel az
új embert

(A Lélek újítsa meg gondolataitokat és
magatartásotokat)

(Ef 4,22-23)



Világtrendek: VILÁGVALLÁSOK RENESZÁNSZA ÉS „HARCA”
EURÁBIA

MEGD LT A SZEKULARIZÁCIÓS
ELMÉLET

PETER L. BERGER
AMERIKAI SZOCIOLÓGUS „THE

DESECULARISATION OF THE
WORLD” TANULMÁNYA
„TÉVEDTÜNK. A VILÁG

VALLÁSOSABB LESZ, MINT
VALAHA”

OK: A MODERNITÁS ALÁÁSSA A
HAGYOMÁNYOS

BIZONYOSSÁGOKAT, DE NEM AD
HELYETTE SEMMIT – AZ EMBERI

LÉLEK NEM T RI HOSSZAN A
BIZONYTALANSÁGOT

DE NEM A VALLÁSOK BÉKÉS
EGYMÁS MELLETT ÉLÉSE,

HANEM VILÁGMÉRET
KÜZDELME KEZD DÖTT



Világtrendek: VALLÁSI MIGRÁCIÓ

Kétarcú iszlám:
Kegyes és/vagy

kegyetlen? ISIS+Boko
Haram+El Shabaa

Nyomás Nyugat-Európára
Ph. Jenkins: Gottes

Kontinent? Nem hírek,
hanem események,

közvetlenül érintenek
Világvallások egy házban

Bern/Berlin



Világtrendek: KATH-ORTH ELLENSÚLY 2017-
RE

Az orthodox-katolikus világcsúcs
el készítésére Hilarion

metropolita Vatikánban Ferenc
pápánál

Igazán k ketten fogadják el
egymást egyháznak

Kat: a prot.-ok „vallási
közösség”, orth.: szektának nézik
a prot.-okat – titkos tárgyalások:
vagy jöv re, de inkább 2017-ben

„csúcs” a reformáció 500
ellensúlyozására, hazánkban

vagy Au.-ban



KÁRPÁT-MEDENCEI TRENDEK
Poszt-trianoni latens vagy nyílt

traumakitörések
Strassburghoz fordult az Erdélyi

Egyházkerület a Székely Mikó
Kollégiumért

A fellángoló nacionalizmusok
állandó veszélyt jelentenek

Kevésbé a tömbmagyarságban
Kárpátalja jelenleg a poszt-

jugoszláviai helyzetet éli
Szolidaritás + állandó éberséggel

tematizálás, nem bántóan, de
percre sem elaludni! Anyaország

soha ne legyen mostoha!
A magyar egyház, a reformátusság

és sajtójának felel ssége –
Generális Konvent



HAZAI TRENDEK

A roma populáció
er teljes növekedése

2050: 1,1-1,2 millió
Fertilitás 3,1, a magyar

átlag 2x-se
A társadalom
elöregedése

Elvándorolt 335 ezer
2018-ra 800 000

Migránsok tartanak el?



Hazai trendek
nözés

Drogozás
Megélhetési b nözés

Öngyilkosság
mélyszegénység



Hazai trendek

• Öngyilkosságok
száma némi
csökkenés



Hazai trendek
Mélyszegénység
drogfogyasztás

fiataloknál



VÁLASZKERESÉSEK
Tematikai hangsúlyer södés

2017-ig
A centrumból kifelé ható pozitív
ellener k Szentháromság-er k
hit+Szentlélek+Biblia+Isten-, és
egyháztudat, magyarságtudat

er sítése
Pneumatikus megújulással

Válságmenedzseléssel
Extern szórvány:

nyugati+tengerentúli
Intern szórvány:
Dunántúl/modell



Integráló
törekvések

- Gettósodás
- Szekértáborok

- Zárványok,
sértettségbarikádok ellen

- Exkluzív csoportosulások

- El ítéletek ellen
- Személyes és közösségi,

nemzeti b nbánat
- Epiklézisz/Lélek-hívás

Extern-intern magyar
összefogásért:

Formák: találkozók, tapasztalatcsere,
gyülekezetköziség

regionális összetartás
intenzív médiaprezentáció

Tematikus tanulmányi és konferencia
munka,REFO500



Hangsúlyok a küls  és a bels ,
az extern és intern

szórványhelyzetben

Nem elég ünnepelni az 500 évet, fel kell
készülni legalább 100 évre – új

krízismenedzsel  magyar ref. teológia kell
– csak az, aminek Sitz im Leben-je van/lesz,

reális válaszok reális élethelyzetekre
offenzív, nyitott, hittudatos, ezért

dialógikus, bátor

Más hangsúlyok extern és más intern helyzetben
London a 2. legnagyobb magyar város – itthon 1

millióval kevesebben – min ségi magyarság
kivándorol – felülírja a nyugati szórványhelyzetet –
új kihívások – migránsok és romák tartják el pl. a

nyugdíjasokat?



ÚJRAGONDOLÁS
krízismenedzsel

teológiáért

Újra gondolni az 5 protestáns
oszlopelvet (solus Cristus;

sola Scriptura; sola fide; sola
gratia; SDG)

Újra gondolni a KÁLVINI/ref.
propriumot:

JKR, a Szabadító, Jehosua hármas
tisztét: próféta-pap-király

PAPI/PÁSZTORI TISZT

Minden hív  egyetemes papi
szolgálata

Ítélet vagy krízisteológia ref.
Hungarikum: Itt az id ,
amikor elkezd dik az

ítélet/krima iudicium Isten
háza népén 1Péter 4,17

Alázzátok meg magatokat
Isten hatalmas keze alatt 5,6



Krízismenedzselés= ítélet-önmegalázás-b nbánat-
szabadítás-magasztalás történet-i bibliai modell

Szövetség-teológia, integráló
teológia – mindenkire

szükség van! Kirekesztés,
sandaság, minorizálódás,

gettósodás ellen
integrálás=minden táborból

el hívni

Magyar ref. történetteológia
Mohács után

Törökvilág Magyarországon
Nemzeti b nbánat

nemzettudater sít ,
ekklezsia-er sít tanulságai
– negatív kihívásra sikeres +

válasz
Reformáció ma sorozathoz
hasonlóan, csak református

hungarikumokkal
Alázattal, önkorlátozással,

önfékezéssel/(Selbstzurück-
nahme)



Református
hungarikumok

Ha a Biblia a centrum/BUCH
DER MITTE

* Akkor nincs küls -bels  szórvány
Lélek, PNEUMA nélkül, Aki

megelevenít
* Akkor az etika és értékek

újraélednek, nem a minimália lesz a
norma

* Akkor a család, az egyén mint a
nemzet centruma újra fontos lesz
* Akkor a közösség legalább olyan

fontos lesz, mint az egyén
Akkor lesz jöv

* Akkor az extra Hungariam non est
vita így módosul majd:

Cum Christo extra et intra
Hungariam EST VITA!



KRISZTUS A JÖV
benne (azaz Krisztusban)

teremtetett minden, ami van a
mennyekben és a földön,
láthatók és láthatatlanok;
mindenek általa, és reá

nézve teremtettek” (Kol 1,16)
Akár a világ, akár az élet,

akár a halál, akár a
jelenvalók, akár az

eljövend k: minden a tietek.
Ti viszont a Krisztuséi

vagytok, Krisztus pedig
Istené (1KOR 3,23)

Köszönöm a figyelmet!
418 - bekefy.agnusradio.ro
http://vallas-es-kozelet.hu/

stud-theol.blogspot.hu







TARTALOM

• VALLÁSÉRTELMEZÉSI
FORDULÓPONTON (BERGER
NYOMÁN MEGD LT A
SZEKULARIZÁCIÓS TÉZIS) –
KÖVETKEZMÉNYEK

• VALLÁSOK ÉS ÁLVALLÁSOK, HITEK
ÉS HIEDELMEK FELPÖRGÉSE
(STATISZTIKA)

• 450 ÉVE MEGÁLLÓ TÉTEL AZ IGAZ
HITR L A HEIDELBERGI KÁTÉ
NYOMÁN

• RÖVID
HIEDELEMFENOMENOLÓGIA

• IGEI VÁLASZOK
• OFFENZÍV APOLOGETIKA:

HITÉPÍTÉS, EMBERVÉDELEM
• LAPUNK EDDIGI ÉS JÖV BENI

TENNIVALÓI A POSZT-SZEKULÁRIS
KÜZDELEMBEN



ESZMETÖRTÉNETI FORDULÓPONT
1999

• MEGD LT A SZEKULARIZÁCIÓS
ELMÉLET

• PETER L. BERGER AMERIKAI
SZOCIOLÓGUS „THE
DESECULARISATION OF THE
WORLD” TANULMÁNYA

• „TÉVEDTÜNK. A VILÁG
VALLÁSOSABB LESZ, MINT
VALAHA”

• OK: A MODERNITÁS ALÁÁSSA A
HAGYOMÁNYOS
BIZONYOSSÁGOKAT, AMIKET A
VALLÁSOK ADTAK, DE NEM AD
HELYETTE SEMMIT – AZ EMBERI
LÉLEK NEM T RI HOSSZAN A
BIZONYTALANSÁGOT

• NAGY VISSZATÉRÉS A VALLÁSI
FORRÁSOKHOZ. DE: MINDEN
MOZGALOM, AMI BIZONYOSSÁGOT
KÍNÁL, VEV RE TALÁL A MODERN
SZELLEMI PIACON

• VALLÁSOK ÉS ÁLVALLÁSOK
RENESZÁNSZA



MAI „INTERPLAY” TENDENCIÁK
Vallásosság, anti-vallásosság, szekularizáció, de-szekularizáció, anti-

szekularizációs ellentmondások növekedése
A valláspótlékok, kvázi-vallások szerepe is megn  ebben az interplayben és

hiánypótló „vallási piacon”: ezotéria, mágia, okkultizmus, sátánizmus,
spiritizmus/ ezek benne a 750 millióban (ateisták, agnosztikusok)

A küzdelem új formája alakul ki: kultúrák világküzdelme (Huntington-tétel)



„DE HOL AZ ÁG, KI AZ ÁG?”
SZELLEMI-LELKI FIX PONTOK:

BIBLIA ÉS HEIDELBERGI KÁTÉ (+”PRESBITER”)

450 ÉVE FIX PONT, KIVÁLT A 21.
KÉRDÉS-FELELET:

MI AZ IGAZ HIT?
Nem csak az a bizonyos ISMERET,

(=cognitio) melynél fogva
igaznak tartom mindazt, amit

Isten az  igéjében nekünk
kijelentett, hanem egyszersmind

az a SZÍVBÉLI BIZODALOM
(=fiducia) is, melyet a Szentlélek

az evangélium által gerjeszt
bennem, hogy Isten nem csak
másoknak, hanem nekem is
b nbocsánatot, örök igazságot

(megigazulást) és életet
ajándékoz kegyelméb l, egyedül

Krisztus érdeméért.

• Szekularizáció,
deszekularizáció ide-
oda, a HK 450 éve
biztos református
eligazofási pont



HITVALLÓ ÉLET, EGYHÁZ, SAJTÓ = ISMERET+SZÍVBÉLI
BIZALOM

/intellektus+emóció/gondolkodás+érzelem

TESTVÉREINKNEK A
SZÁRAZFÖLDÖN VAN EGY

KÖNYVECSKÉJÜK, MELYNEK
MINDEN LAPJA 1 TONNA
ARANYAT ÉR – HK (angol

reformátusok, 1619)
MELEG, LÁGY, JÓÍZ  LELKI

KENYÉR (Viktor János)
BENNE VAN LUTHER

BENS SÉGESSÉGE,
MELANCHTHON ÉLES ELMÉJE,

ZWINGLI EGYSZER SÉGE ÉS
KÁLVIN ISTENÉRT ÉG  SZÍVE

(M. Goebel, 1947)
A HITVALLÁSOS REF. SAJTÓÉRT
- konfirmálni, disputálni, publice docere,

informálni-kommunikálni, esztétikai
nevelés – 3. évf. 1994. jan-febr. 8. Dr
Békefy Lajos f szerkeszt i programja



RÖVID HIEDELEMFENOMENOLÓGIA
A 21. SZÁZAD ELEJÉR L

TÉZIS: MEGN TT AZ ÁLHITEK, HIEDELMEK NÉPSZER SÉGE. OKA: A
MODERNSÉG ELVETTE A RÉGI TÁMASZTÉKOKAT AZ EMBERI

LÉLEKT L, S NEM ADOTT SEMMIT HELYETTE. DE A LÉLEK
HOSSZÚTÁVON NEM VISELI EL A BIZONYTALANSÁGOT,

STABLITÁSIGÉNYE OLTHATATLAN.
VISSZAVÉTEL!

VAGY: VISSZA A FORRÁSOKHOZ, VALLÁSOKHOZ, EGYHÁZHOZ, AZ ÉL
ISTENHEZ ÉS KIJELENTÉSÉHEZ

VAGY: MINDENFAJTA ÁLVALLÁSOS HIEDELEM KAPASZKODÓT
FELHASZNÁL A MODERN EMBER.

HIEDELEM KAPASZKODÓK: OKKULTIZMUS, MÁGIA, SÁTÁNIZMUS, SPIRITIZMUS,
EZOTÉRIA – GYÜJT FOGALMAKKAL JELÖLT JELENSÉGEK

AZ ANTIKRISZTUS NEGATÍV, DIABOLIKUS, ROMBOLÓ, MEGOSZTÓ SZELLEMI
BEFOLYÁSA ÉRVÉNYESÜL EZEKBEN. ANTI-VALLÁSOK!

Németországban négy évtizede Világnézeti Kérdések Központi Protestáns
Kutatóintézete, Hannover

EZW



Hiedelemfenomenológia (I.):

okkultizmus

• Vizsgálódásunk igei alapja: „AZÉRT JELENT MEG AZ
ISTENNEK FIA, HOGY AZ ÖRDÖG MUNKÁIT (ta erga tú
diabolu – opera diaboli) LERONTSA” (1Jn 3,8).

• AZ OKKULTIZMUSRÓL
Ideológusa Kálvin korából Nettesheimi Agrippa, aki re-
formálni akarta a római egyházat (DE HOGYAN?!): zsidó
kabbalisztikával, s a görög újplatonizmus, meg
a mágia összekapcsolásával: De occulta philosophia
sive magia c. f m ve. Megnevezés: occultum lat. szó=

elrejtett, titkos.
Mai tudományos leírások 50 jelenséget
sorolnak ide, pl.: pogányság, újpogányság,
antropozófia, ateizmus, mágia, sátánizmus, fekete mise,
spiritizmus, jóslás, álomfejtés, teozófia, asztrológia…



Hiedelemjelenség-tan (II.)

A jelenségek lényege:
kapcsolatkeresés a „túlnanival”, a „másvilággal”-

1980-as évek
óta „ifjúsági okkultizmus”

Ma kb. 100 millió követ je van a különféle
irányoknak

Az összes jelenség Isten ítélete alatt áll:

JÉZUS KRISZTUS az ördögnek
hatalmát elvette (Zsid 2,14)

Szubj. okkult antrop. Jelek, TÜNETEK: ateizmus,
ellenállás minden igei tanítással szemben,

kételkedés, hazugság, vagy önigazultság, lelki
g g, abnorm. szenvedélyek, függ ségek, önzés,

érzéketlenség Isten Lelke, kijelentése iránt



Hiedelemjelenség-tan (III.)
spiritizmus

Rendkívül veszélyes és káros, súlyos lelki
sérüléseket okozó okkult praktika.
Lényege: kommunikáció létrehozása a mate-
riális-látható és a láthatatlan szellemi/lelki
világ között – szeánszokon gyakorolják
Gyülekezeti stratégia: a halottak feltáma-
dásának hitével és az örök élet reményé-
vel menni szembe ezekkel a jelenségekkel.
Szabadítás: 1. bibliai tanítással, Igével,

2. lelkigondozói útmutatással,
segítéssel, kíséréssel

3. imatámogatással
AHOL AZ ÚRNAK LELKE, OTT A SZABADSÁG
(2Kor 3,17/b)



Hiedelemjelenség-tan (IV.)
sátánizmus

A legveszedelmesebb hiedelem: lelki perverzitással MEGFORDÍTOTT HIT.
Ördögimádás, fekete mise, szentséggyalázás korábban is.

A modern sátánizmust Aleister Crowley alapította (+1947). Önmagát Antikrisztusnak tartotta s a
,,666-os fenevaddal azonosította. A Gnosis és a Lucifer c. folyóirat alapítója.
Létrehozta az Ordo Templi Orientis (OTO) mágikus rend angliai csoportjait, majd Szicíliában
a "Sátán kolostorát", ahol társaival nagy orgiákat csapott. Jelszava az antropozófusok és
anarchisták szállóigéjévé vált:

"Tégy, amit akarsz!„ (kontra Augustinus: csak szeress, s tégy, amit akarsz!)
A Sátán Egyházát Anton Szandor La Vey alapította meg 1966-ban. Szerinte az ördögkultusz
nem más, mint "a test és az anyag vallása". Céljuk az emberi test és az érzéki vágyak
felszabadítása és felmagasztalása. Mágia, okkultizmus, ezoterikus tanok, spiritizmus+new

age kapcsolódik a sátánizmushoz.



Sátánizmus
Fordított teológiát vallanak: „istenük” Lucifer, a Sátán, aki az öröm és az

élet végtelen forrása számukra. Úgy tartják, a Sátán er sebb Istennél a
világ végéig. Emberáldozatot nem követelnek. A szexuális szabadosság

szószólói. A sátánizmus "kultuszához" tartozik az ún. boszorkány-
szombat. Ez nem más, mint a római katolikus szentmise kicsúfolása:

megszentségtelenítik az istentisztelethez használatos
tárgyakat. A résztvev k embervért is isznak. Kigúnyolják a szent

dolgokat. Számuk a világon kb. 150 ezer. Boszorkányavatás – fekete
mágia

DE: Jel. 20, 7-10 világosan szól a Sátán végs  vereségér l és megbüntetésér l.
Krisztus gyökerében már legy zte a világot (Jn 16,33)



Hiedelemjelenség-tan (V.)
Mágia

Magia, mageia, magnus – jelek magyarázatának mestere, mes-
tersége – másként: a gyakorolt okkultizmus
Formái: csodagyógyítás, aszrológia, jövendölés, kártyavetés,
Holtak idézése, álomfejtés, állat-, és ember átok, átokrá-
tétel, átoklevétel, inga, varázsvessz , varázskör, mantra,
Viasz-, és ólomöntés-modern és magasabb szint  megje-
lenése a mágikus gondolkodás, pszichotechnikák,
Pozitív gondolkodás, szcientológia
Fehér és fekete mágia, azaz fehér, mert a pozitív er ket
Manipulálja a mágus, fekete, mert a negatív er ket.
Lényege: rituális és különféle technikai eszközökkel
Megpróbálja manipulálni a természetfölötti világot,
Er ket – negatív vallás
Van „keresztyén mágia” is: sákramentumok véd -
eszközök, keresztyén jelképek talizmánok, bibliai
Versek, orákulumok



mágia

Az ima is lehet mágikus üdvszerz  instrumentum,
technika, eszköz!
Keresztyén szempontok:
- A csodában Isten cselekszik, a mágiában az ember manipulál
- A démoni befolyás, hatalmak, mágikus köt dések legy zése

Jézus Krisztusban vetett hit által
- Amikor az ember mágikus eszközökkel próbálja manipulálni

Istent, szembe megy az I. parancsolattal
- Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus

Krisztus ismeretében (2Pt 3,17-18)
- Életünk behatároltsága, végessége és rész szerinti volta
nem a mágiában „gyógyul”, hanem Jézus Krisztus megisme-
rése és az belé vetett szívbéli bizodalom által (HK 21)



OFFENZÍV IGEI APOLOGETIKA (I.)
hitvédelem hitépítéssel

Apológia/apologetika= a hit verbális, szóbeli védelme
Predicatio verbi dei – igehirdetéssel
Péteri apológia: „Mindig készen legyetek megfelelni(prosz
apologian) mindenkinek… a bennetek lév  reménységr l”
(1Pt 3,15)
Páli apológia: „Bár az Istent megismerték, de nem mint
Istent dics ítették….hanem okoskodásaikban hiábavalókká lettek és
balgatag szívük megsötétedett (Róm 1,21)
Az Ószövetség kifejezetten tiltja a mágiát, okkultizmust, spiritizmust,
asztrológiát…
Mózesi apológia (9 okkult forma elítélése) : „Ne tanulj

cselekedni azoknak a népeknek az útálatosságai szerint, ne
találtassék közötted t zönjáró, jövend mondó, igéz , jelmagyarázó,
varázsló, b bájos, ördöng sökt l tudakozódó,

Titokfejt , halottidéz …”(5Móz 18,9-13)



OFFENZÍV IGEI APOLOGETIKA (II.)
hitvédelem hitépítéssel

Mózesi apológia: ördögöknek áldoztak, nem Istennek
A K sziklát, aki szült téged, elfeledted…(5Móz 32,17-18)
Ézsaiási apológia: ha ezt mondják tinéktek:tudakoz-
zatok a halottidéz kt l és a jövend mondóktól, akik
Sípognak és suttognak: hát nem Istenét l tudakozódik
A nép? Az él kért a holtaktól kell-é tudakozni? A taní-
tásra és bizonyságtételre hallgassatok! (Ézs8,19-20)
AZ OFFENZÍV APOLOGETIKA GYAKORLATA

Igehirdetés
testvéri, lelkigondozói beszélgetés
Bibliaismeret-fejlesztés
imaközösség
gyülekezeti szeminárium
szövetségi alkalmak (konferenciák visszatér  témája)
Presbiter
személyesen Isten Lelke pneumatikus
er terében élni, járni, gondolkodni, szólni



OFFENZÍV IGEI APOLOGETIKA (III.)
hitvédelem hitépítéssel

8 grádics
AZ ÚJSZÖVETSÉGI APOLOGETIKA ESZKÖZTÁRÁBÓL

1. SOLUS CHRISTUS/EGYEDÜL JÉZUS KRISZTUS:

„AZÉRT JELENT MEG AZ ISTENNEK FIA, HOGY AZ ÖRDÖG
MUNKÁIT (ta erga tú diabolu – opera diaboli) LERONTSA”

(1Jn 3,8).

Jöjjetek énhozzám mindnyájan…akik megterheltettetek (Mt 11,28)
Aki hozzám j , semmiképpen ki nem vetem (Jn 6,37)

2. AZ OKKULT KÖNYVEKET ÉS TÁRGYAKAT KERÜLJÜK!
Kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva

mindenki szeme láttára megégették azokat (ApCsel 19,19-Ef  )
3. HATÁROZOTT, VILÁGOS DÖNTÉS, ELHATÁROLÓDÁS!

Radiális, gyökeres szakítás, elutasítás vállalása. A démoni világgal
nem lehet súlyos következmények nélkül „kokettálni”!

Vagy-vagy, nem is-is!



Offenzív igei apologetika (IV.)
8 grádics

4. SEMMIFÉLE KÖZÖSSÉG A SÖTÉTSÉGGEL!
„Ne legyen közösségetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel”

(Mé szünkoinóneite toisz ergoisz toisz akarpoisz tú szkotúsz…nolite
communicare (közösség és kommunikáció) operibus infructuosis

tenebrarum…) – Ef 5,11
5. LELKIGONDOZÓI LÉPÉSEK
B NVALLÁSRA VEZETÉS

„Ha megvalljuk b neinket-homologómen tász hamartiász
hémon/confiteamur peccata nostra, h  és igaz, hogy megbocsássa
b neinket és megtisztítson minket minden hamisságtól” – 1Jn 1,9

SZAKÍTÁS
„És ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait,

miket magának csinált, hogy azok el tt meghajoljon, a vakondoknak
és denevéreknek” – Ézs 2,20



Offenzív igei apologetika (V.)
8 grádics

B NBOCSÁNAT MEGRAGADÁSA HITTEL
„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni…”- Zsid 11,6/a

Jézus Krisztusban „van a mi váltságunk…, a b nöknek bocsánata az 
kegyelmének gazdagsága szerint…” – Ef 1,7

FELOLDOZÁS HIRDETÉSE ÉS VÉGZÉSE
„Bizony mondom néktek: amit megköttök a földön, a mennyben is
kötve lészen; amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen”

– Mt 18,18
6. LELKI FEGYVEREK VAGY ESZKÖZÖK

IMAKÖR/IMAKÖZÖSSÉG
„…Ha ketten közületek egy

akaraton/szümfónészószin/együtthangzás lesznek a földön
minden dolog fel l, amit csak kérnek, megadja nékik az én

mennyei Atyám” – Mt 18,19



Offenzív igei apologetika (VI.)
8 grádics

IMA ÉS BÖJTÖLÉS/”ÖNVISSZAVÉTEL”/LEMONDÁS
(A holdkóros fiú meggyógyításakor) Jézus: „Ez a fajzat (ördögi lélek –

genus)) pedig ki nem megy, hanem ha könyörgés
(oratio/proszeükhé) és böjtölés (ieiunium/nészteia) által” – Mt 17,21

KRISZTUS VÉRE „ALATT”
„Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel

ártatlanul Istennek: megtisztítja lelkiismereteteket a holt
cselekedetekt l, hogy szolgáljatok az él  Istennek” – Zsid 9,14

LELKI FELFEGYVERKEZÉS/TELJES VÉDELEM
„Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az

ördögnek minden ravaszságával szemben…: igazlelk séget (övként),
igazságot (mellvas/vért), békességet (sarú), hitet (pajzs), üdvösséget

sisak), Lélek kardja + (imádság, könyörgés) – Ef 6,11-18



Offenzív igei apologetika (VII.)
8 grádics

MEGÚJULÁS LÉLEK SZERINTI GONDOLKODÁSRA
„Újuljatok meg a ti elméteknek lelke (tó pneumati tú noósz

humón/spiritu mentis) szerint” – Ef 4,23
7. IGEN FONTOS INTÉS

ÉBERSÉG! TUDATOS KÜZDELEM
A VISSZAESÉS ELLEN

„A tisztátalan lélek (to akatharton pneuma/immundus spiritus)...ezt
mondja: Visszatérek…maga mellé vesz más hét lelket, magánál

gonoszabbakat…annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz
az els nél” – Luk 11,24

8. MEGHATÁROZÓ ÍGÉRET
„Hála az Istennek, aki a diadalmat (to nikosz/victoriam) adja

nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által” - 1Kor 15,57 (a
halál, a b n er i, a sötét lelkek, hiedelmek, praktikák és a

törvény fölött)



MIT TETT, TEHET LAPUNK AZ IGAZ HIT VÉDELMÉÉRT?
TEMATIKUS CIKKEK

1. TÁMOGATJUK ÉS
SZERVEZZÜK, PUBLIKÁLJUK
A HITMÉLYÍT  ALKALMAK,
TÉMÁK MINDEN FORMÁJÁT
(1992. I. évf. 2.  szám, 4. oldal)

2. ATYÁMFIAI, NE
TÉVELYEGJETEK!
(HOROSZKÓP, BABONA,
OKKULT DOLGOK ELLEN)

„A Biblia szerint a babonaság nem csak
ostobaság, hiszékenység, hiányos
biblia-, és Kátéismeret, hanem az
istenellenes hatalmaknak való
kiszolgáltatottság…Solus Christus:
valld meg Néki
megkötözöttségedet!” (1994. III. évf. 1.
szám, 5. oldal – átvett cikk a Harangszóból,
illetve a hollywoodi Egyházi Híradóból)



MIT TETT, TEHET LAPUNK AZ IGAZ HIT VÉDELMÉÉRT?
3. EL ADÁS AZ OKKULTIZMUSRÓL (Dr. Erdélyi Judit)

presbiteri bibliaiskola keretében (1994. III. évf. 3. szám 4. oldal)

4. SZEKTAVESZÉLY! (1998. VII. évf.  4. szám, 1-2. oldal - BL)

5. TOLAKODÓ OKKULTIZMUS (1998. VII. évf. 6. szám, 13. oldal – Kövespataki László)

BIBLIAISMERETBEN ISKOLÁZÓ, ELMÉLYÍT  ROVAT
(Az „Ige mellett” sorozat el bb Dr. Cseh Lajos, majd Dr. Viczián Miklós

írásaival kezdetekt l minden számban)

REFORMÁTUS IDENTITÁSUNK ER SÍTÉSE
A HEIDELBERGI KÁTÉ 450. ÉVFORDULÓJÁRA – 2013 -

EGÉSZ ÉVBEN TEMATIKUS CIKKEKKEL

A SZEKULARIZÁCIÓS TÉTEL ÉS IDEOLÓGIA ÖSSZEOMLÁSA
UTÁNI VALLÁSI FELVIRÁGZÁS NEGATÍV SODRÁSAINAK,
BEFOLYÁSAINAK (ÁLVALLÁSOK, TÉVHITEK) SZEMMEL

TARTÁSA, KRITIKÁJA A LAPBAN (FOLYAMATOSAN)



SUMMA
„AZÉRT JELENT MEG AZ

ISTENNEK FIA, HOGY AZ
ÖRDÖG MUNKÁIT (ta

erga tú diabolu – opera
diaboli) LERONTSA” (1Jn

3,8).
TANULMÁNYOZZUK az Írást és a

Heidelbergi Kátét naponta!
ÍRJUNK, SZÓLJUNK a médiában,

iskolában, gyülekezeti
szemináriumokon, presbiteri
konferenciákon az igaz hitr l

(ismeretb vítés +
bizalomer sítés)

FIGYELJÜNK IGEI KRITIKÁVAL a
vallási új reneszánsz

jelenségeire, beszéljünk, írjunk
ezekr l!



A HITVALLÁSOS-HITVALLÓ REFORMÁTUS SAJTÓ, A
„PRESBITER” AZ IGAZ HIT SZOLGÁLATÁBAN

(HITVÉDELEM HITÉPÍTÉSSEL)

8 GRÁDICS

KÖSZÖNÖM MEGTISZTEL  FIGYELMÜKET!


