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Bemutatkozás
A kihívás
Németország már nem keresztyén ország. A különböző egyházak tőbbsége a
Szentírással szemben kritikus álláspontot vett fel, és olyan gyakorlatot követ amely a
Biblia etikai normáitól idegen. Isten szavát – a törvényt és az evangéliumot – már
nem helyesen prédikálják. Németországnak sürgős szüksége van a Szentírás
szerinti reformátori igehirdetésre és tanításra, amelyben Krisztust hirdetik és az
embereket megtérésre és a hitre hívják. Az evangelizáció és a keresztyén nevelés
legfőbb célja újra a hit általi megigazulás kell hogy legyen.
Sem a liberális teológiai állami egyetemi karok sem a protestáns akadémiai iskolák
nem kínálnak olyan irodalmat, prédikációkat és teológiai kutatást, amely a Biblián
alapulna és egyidejűleg megfelelne a 16-ik századi reformáció teológiájának, ami
pedig sok szempontból összhangban van a Bibliával. Azért alapítottuk meg a
Reformátori Teológiai Intézetet, hogy ezt hiányt legalább alapvető színten betöltsük.
Az IRT célja az, hogy viszzahozza a reformációt a reformáció országába.
Mit tesz az IRT?
Az IRT 2006 április 1-én kezdte meg munkáját. Különböző területeken tevékeny:








Tudományos teológiai kutatás, teológiai könyvek és dolgozatok publikációja
Népszerű keresztyén könyvek és cikkek publikációja
Individuális teológiai tanulmányok (a Selye János Egyetemen, Révkomárom/
Szlovákia)
Kéthetente prédikációk és más cikkek publikálása a weboldalon
Keresztyén tananyag kidolgozása
Konferenciák, szemináriumok
Teológiai előadások egyetemi színten

Jóllehet az IRT főképpen Németországban és Svájcban végzi munkáját, magyar,
angol és spanyol nyelvű külföldi tevékenység is lehetséges.
Az IRT munkája
 az egyházra irányul
Az IRT azt képviseli, hogy Isten az egyházát az igehirdetés és az egészséges
tanítás által akarja felépíteni. A posztmodern embernek meg kell hallania az
evangélium világos hangját, azért hogy a kegyelem által megmeneküljön. A
prédikáció, az evangélizáció és lelkigondozás tartalma és módszere Szentírás
szerű kell legyen, azért hogy az evangélium kommunikációja hatást fejtsen ki, és
Isten dicsőségére szolgáljon.
 biblikus
Az IRT azt képviseli, hogy a Szentírás Isten szava, és az egyetlen és csalhatatlan
norma a hit és az élet számára. Emiatt a munkáját a Szentírásra alapozza, és

arra irányul. Kifejezetten védi a Biblia Isten általi ihletettségét (inspiráció vagy
teopneusztia), tévedhetetlenségét és a tekintélyét a posztmodern relativizmussal
szemben.
 reformátori
Az IRT tudatosan képviseli a reformáció nagy téziseit: egyedül Krisztus, egyedül
a Szentírás, egyedül a kegyelem, egyedül a hit. Ezeket nem csak címkeként
használja, hanem azt tanítja hogy a kegyelem szabad és érdem nélküli, és hogy a
hit az, amit a Biblia arról tanít. Képviseli, hogy Isten szava üdveszköz. Emiatt az
IRT munkája hitvalló jellegű.
A hitvallási alapja
Az IRT követi Luther Márton Kis Kátéját (a kulcsok hatalmáról szóló cikkely és a
gyónásról szóló cikkely nélkül), és a Heidelbergi Kátét. A un. Kámen Iniciatíva
teológiai nyilatkozatot (Németország, 2000) tekinti munkája alapjául. Követi továbbá
a Berlini nyilatkozatot (a Pünkösdi mozgalom ellen, 1909) és a Chicagoi nyilatkozatot
(a Biblia tévedhetetlenségéről, 1978).
Székhely
Az IRT székhelye Reiskirchenben (70 km Frankfurttól északra) Németország nyugati
részének központi területén. Németország minden része elérhető néhány órás
utazással, és a frankfurti repülőtér is közel van.
Pénzügyek
Az IRT munkája hitbeli alapokon áll, és barátai és támogatói adományaiból él.
Szeretettel fogadjuk mindazok érdeklődését, akik a bibliai és reformátori teológia
kidolgozását és terjedését, és az ennek megfelelő igehirdetést támogatják.
Ki felelős az IRT-ért?
Az IRT alapítója és igazgatója Kaiser Bernhard Dr. habil., D.Th. (Univ. de
Stellenbosch). Lelkipásztorként német szarmazású luteránus gyülekezetben szolgált
Temuco/Chilében (1978-1983) és akadémiai docensként rendszeres teológiát,
dogmatörténetet, egyháztörténetet és filozófiát tanított két német intézetben (19852006). Jelenleg rendszeres teológiai docensként is dolgozik a Selye János Egyetem
református teológiai karán Révkomáromban (Szlovákia). Vendég oktatóként
Szingapúrban is tanított.
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