
 

Kezdjük rögtön az elején! 

Keresztyének vagyunk, „Krisztushoz tartozók”.  

Sajnos ezzel a kifejezéssel sokan sokféleképpen 

visszaéltek már. Ez nem politikai állásfoglalás. Nem 

vagyunk szekta, vagy ilyesmi. A keresztyén lét 

egyáltalán nem jelent maradiságot.  

Hiszünk Istenben és a hitünket a Bibliára alapozzuk. 

Szeretnénk az ő tetszésére élni. Ennyi az egész. 

Mi az a „református”? 

Szó szerint azt jelenti, hogy „visszaalakított”. 

Miből kellett minket visszaalakítani? A reformáció 

előtt jó néhány évszázadig az egyházunk helytelen 

utakon járt. Nem vagyunk erre túl büszkék. Voltak 

olyan elődeink, akik eléggé félrecsúsztak.  

Jött Luther Márton, majd Kálvin János, és az 

egyházat szerették volna „visszaalakítani” az eredeti 

állapotába, ahogy kezdetben (a Biblia korában) volt. 

Sajnos ez nem ment túl könnyen, mivel az akkori 

pápák nem igazán álltak a megújulás mellett. Sőt, 

Luthert ki is átkozták az egyházból azért, mert 

nemtetszését fejezte ki. (Érdekeket sértett…) 

Az lett a dolog vége, hogy előbb az egyházból 

Luther Márton vezetésével kiváltak a protestánsok 

(evangélikusok, reformátusok), majd hosszú vitákat 

követve a két protestáns felekezet is elszakadt 

egymástól. Az evangélikusok Luther Márton 

felfogása szerint követik Istent, mi Kálvin János 

hitbeli alapjain állunk. A kettő közti különbséget 

viszont ennél bonyolultabb lenne elmagyarázni… 

 

Milyenek is a reformátusok? 

Hitünket a Bibliára alapozzuk. Ez sok mindent 

leegyszerűsít. Ott vannak például a római 

katolikusok, akik a Szentírás mellett a szent 

hagyományokat is elfogadják, sőt még a pápa szavait 

is tévedhetetlennek tartják. Hozzájuk képest a mi 

hitünk sokkal átláthatóbb. Csak a Biblia számít. 

Ebből fakadóan nem használunk szent képeket, 

vagy hasonlókat. Nem tartunk senkit sem különbnek 

másoknál. Mindenkinek a véleménye lehet helyes 

vagy helytelen. A Biblia dönti el! Nálunk minden tag 

egyenlő. Lelkészeket és gondnokokat választunk 

gyülekezeteink élére. Erre azért van szükség, hogy a 

közösségeink jól működjenek. Ettől függetlenül úgy 

gondoljuk, hogy Isten minden gyermeke 

ugyanolyan értékes.  

A templomainkban többnyire üres falakat találsz. 

Hitünk egyszerű. Nem bonyolítjuk túl a dolgokat. 

Ezzel együtt azt a néhány egyszerű hitigazságot 

próbáljuk komolyan venni. Személyes véleményem, 

hogy a református hitet leginkább az őszinteség és az 

ésszerűség jellemzi.  

Ilyen egyszerűen élünk: semmi cicoma, semmi 

mellébeszélés. Ez egyértelműen Kálvin sajátja. Ő 

(ügyészként) mindig az ésszerűség és az egyenesség 

mellett kardoskodott. Persze jól tudjuk, hogy a hit 

sokszor ellentétes az emberi logikával, erre Kálvin is 

felhívja a figyelmünket. Isten mindig több a mi 

emberi eszmefuttatásainknál. Próbáljuk ezt 

figyelmünkben tartani. Ezzel együtt arra törek-

szünk, hogy egyszerűen, józan ésszel éljünk. 

 

Mit kell tennem, hogy én is 

református egyháztag legyek? 

0. Ha nem vagy megkeresztelve, bármikor kérheted. 

Keresd fel lelkészeinket bárhol az országban!  

Ha meg vagy keresztelve, akkor nem kell újra 

megtenned akkor sem, ha nem reformátusnak 

kereszteltek.  

Sajnáljuk, ha az eddigi felekezetedet nem tartod 

megfelelőnek. Először is szeretnénk neked segíteni 

ebben. De, ha mindenképpen váltani szeretnél… 

Ahhoz, hogy egy református közösség tagja légy, van 

néhány dolog, aminek eleget kell tenned.  

1. Először is szeretnénk rendszeresen találkozni veled 

alkalmainkon. Ne tántorítson el, ha elfoglalt vagy, az 

Úr a szorgalmas embert áldja meg. Nem kell itt 

lenned minden istentiszteleten: lelkiismeretedre 

bízzuk. A lényeg, hogy vedd komolyan azt, hogy a 

gyülekezetünk fontos tagja vagy. 

2. Ezen felül gyakorolnod kell a református hitet a 

mindennapjaidban is, a keresztyén ember ugyanis 

Krisztusi ember. Szeretnénk, ha lenne saját Bibliád, 

amit minden nap olvasol. Nem kell itt órákig tartó 

Biblia-maratonra gondolni. Elég 15 perc is, csak 

vedd komolyan! Ha nem olvasol Bibliát, honnan is 

tudhatnád, mit akar Isten kezdeni veled? 

3. Végül megkérünk arra, hogy légy felelősségteljes 

tagunk. Amennyire erőd, időd, anyagi javaid 

engedik, vegyél részt közösségünk épülésében. Az 

éves egyházfenntartói járulék befizetése minden tag 

számára kötelező.   



 

Miért járjak templomba? Megy ez otthon is. 

Valóban, az ember imádkozhat, olvashat Bibliát 

otthon is. DE! Isten parancsa, hogy a hívő ember ne 

csak önmagában gyakorolja hitét. Az egyház az ő 

parancsára jött létre. Az ő akaratából járunk 

templomba, hogy neki hálát adjunk és róla 

tanuljunk. Sőt, Istentől kapott küldetésünknek 

tekintjük, hogy az egyház javát munkáljuk minden 

erőnkből. Isten ajándékai vagyunk egymás számára. 

Nincs időm. Mi legyen? 

Nagyon szegény az olyan közösség, ahol a tagok 

egymással csupán felületes kapcsolatban állnak. Nem 

is lehet az olyan gyülekezetet közösségnek nevezni, 

ahol a tagok még egymás nevét sem tudják.  

Vannak barátaink, rokonaink, akikkel szoros 

kapcsolatot ápolunk úgy is, hogy csak havonta 

találkozunk velük. Úgy lehetséges ez, hogy amikor 

együtt vagyunk, intenzív figyelmet fordítunk egymás 

felé, a köztes időkben pedig Istenre figyelünk, 

akiben a hit által egyek vagyunk. 

Így történhet ez a gyülekezetünk életében is. Bár 

ritkán sikerül találkoznunk, mégis arra kell 

törekednünk, hogy hitünkben egymással szoros 

kapcsolatot ápoljunk. Másképp szeretni nem lehet. 

Ez a kötelességünk: „ha szeretjük egymást, Isten 

lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé 

bennünk.” 1Jn 4,12 

 

 
 

Látogass el honlapunkra! 

reftapolca.hu 

Református Lelkészi Hivatal 

8300 Tapolca, Darányi I. u. 2. 

30/2004810 

87/687150 

Szerző: Kádár Tamás György 

 
Tapolca és Vidéke 

Református Társegyházközség 

Református? 

 


