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A teológia vonzásában 

„Nékem az magam Hivataljára közelebbről

tartozó Teológia után, nagyobb

gyönyörűségem vagyon az Hazánk

Históriájának vizsgálásában s akármi arra

való könyvet kapjak is arra a materiára,

mind kedves



Bod Péter a teológus diák

Csernáton

Nagyenyed

Felsőbánya

Leiden

Olthévíz-Fogaras-Sorostély

Magyarigen



• alsócsernátoni református iskola 
1652. 

• Koppáni András iskolamester 
(1670) 

• utóda 1718-val kezdődően 
Szatmári Gábor

• 1718-jártasságot nyerjek a 
finomabb tanulmányokban

• 1719- pestisjárvány, megszakította 
tanulmányait

• 1724-ik évben, ősz táján, a 
nagyenyedi kollégiumba 

Alsócsernáton.



A kezdeti tanulmányok: 1724-1729

klasszikus tanulmányokat: 

latin nyelvtan, poétika -

retorika 

Szolgadiák: közteendők 

elvégzése, ingyen 

kollégiumi cipót, oktatást és 

szálláshelyet

„gyakran kellett az éhséggel 

küszködnöm”



Építkezések
angol pénz kamataiból

1720: ókollégium négyszög alaprajzú 

épülete

keleti és déli szárny épült meg (1720–

1721)

északi (1722–1723) 

1729-1738-ban elkészült a nyugati 

szárny, amelynek 

1730-földszint

1743-ban az udvari emeleti oszlopos-

boltozatos tornáca is megépült 

építkezés alatt álló, be nem fejezett 

állapotát jelezte az épület 1734-ben, 

Bod Péter tanulmányai idején született 

leltára 



Építkezés 2

18. század végén: A négy 

szegű Ó kollégium, 

melyben vagyon a nagy 

Auditórium, vagy 

közönséges tanítóhely, két 

Bibliothékák vagy 

Könyvesházak, 37 

Lakházak, vagy Kamarák, 

9 Klasszisok [...] a Carcer 

vagy rossz gyermekek 

fogháza. A nagy 

auditóriumban egy katedra, 

vagy Tanító szék, egy 

orgona, itten tartván az 

isteni-tisztelete reggel és 

estve, a Prédikációkkal, sőt 

ennek előtte a Kommunió is 

itten szolgáltatott ki [...] 
itten tartanak a közönséges Censúrák, 

Exámenek, Disputációk Declaratiók, 

gyűlések



Felsőbánya: Schola Rivulina

• 1729 - 1732 felsőbányai partikula - Schola Rivulina:”1729. év 

április 15. napján aláírtam az ottani iskola törvényeit.[...] A 

gyermekek tanításával megbízottan 3 évet töltöttem el ott” 

• a református partikuláris iskola kulcsembere a praeceptor az 

anyaiskolából jövő iskolamester volt

• A nagyenyedi kollégiumnak három partikulája volt: a 

szászvárosi, a felsőbányai és a fogarasi 

• Motiváció: a leendő lelkésznek felszentelése előtt 

kötelezően a gyermekek oktatásával is kell foglalkoznia

• praeceptorok a népes alsóbb szinteken az ábécét, szótagolást, 

olvasást, illetve rudimentát tanítottak

• Preceptorság: az fél professzorság volna (Szeredahelyi János)



Újból Enyeden: 1732-1740
1732. május 8: újból Enyed: Bethlen Kata 

alumnusa, tanul

Bibliai Lexikonjának előszavában Bethlen

Katáról-ról: „Hogy Isten útján tanult férfiak a

Gamálielek lábaiknál formáltattanak, és

plántálásra Pálok, és öntözésre Apollósok

készíttetnének, erre költségét eleitől fogva nem

sajnállotta”.

1736-ban a híres külső és belső thékába

könyvtárosi megbízatást kapott „azon 

Bibliothékának legelső rendbe szedője annak 

idejében én voltam a kollégium könyveinek 

biztonságba helyezésével”

Ajtai Abod Bodról: „rendes és hasznos

bibliothecariusa” volt Enyednek

Magán oktatási feladat: „1737. évben pedig mint

a héber nyelvben első azt a feladatot kaptam, hogy

a diákoknak adjam elő Sichardus nyelvtanát”



Ajtai Abod Mihály (1704-1776): az adminisztrátor professzor

adományai sokasították a könyvek számát, 

„ahhoz hasonló Könyves Ház még eddig 

Erdélybe soha nem volt” (Bod)

érmegyűjtemény: arany, ezüst és réz római 

pénzeket, római téglákat, szobrokat, 

domborműveket

proximus curatorként azaz gondnokként a 

kollégium gazdasági életét megerősítette

Radikális pedagógiai változás: publikus 

orációkat és a tanulmányzáró 

disszertációkat, vezetet be 

a Collegium második Fundatora



Ajtai Abod Mihály: a tanár

1738. január 15-én foglalta el a tanszékét, és a keleti nyelveket, a

régiségtant és a történelmet azaz clasica-litteratúrát tanított: [...]

hivatala szerint tanította az Római Görög és Sidó régiségeket

..Béállítatott az Hivatalba a Nyelvek és Antiquitások taníttatásokra

Boldog Asszony Havának IX. napján 1738 esztendőben

1744-ben Latin Grammatikát adott ki

Bod latin nyelvű görög régiségtan kurzusára is elismerően

emlékezett: mely írás ha a világ eleibe menne úgy lehet ítélni hogy

lenne egy plenum et perfectum Antiquitatum Graecarum Systema

melyhez hasonló nem forgott a tudósok kezekben

a retorikát - homiletikai képzés:  az utánzások (per imitationes), a 

felnagyítás (amplificationes), a díszítés, a kiszínezés (ornatus), a 

beszédgyakorlatok (praxis) módszereivel oktatta

a történelmet, számos előadását magyarul tartotta: egyiptomi 

múmiákról, magyar történelemről: Rövid út, mely a régi királyok 

viselt dolgaiba utasít (1526-ig)



Hatástörténet:

Bod Péterre kétségkívül latinos és 

történelmi régiségek iránt érdeklődő 

műveltségével hatott

latin nyelv gyakorlati alkalmazásának 

szükségességé

magyarnyelvűség, magyar történelem, 

homiletika, módszertan



Vásárhelyi Tőke István (?-1768. ápr.14) 

1725-től az enyedi Kollégium professzora: a kísérleti 

fizika erdélyi oktatásának első szakembere „professor 

ordinariusa”

filozófiát, matematikát is oktatott

1725-ik esztendőtől fogva filozófiát tanító professzor

Pápai Páriz Ferenc uram azonban ezerféle dologban 

laboráló ember lévén, nem igen vett magának fáradságot 

az eszközök használatára 

Inczédi József (1688–1750) kollégium kurátora üdvözlő 

beszéde: Oratio de instaurenda philosophia 

diákjai a memorizálás régi szabályai szerint sajátítsák 

el tudásukat



Szigeti Gyula István (1678–1740)
1708-ban előbb a felsőbányai iskola 

tanára, majd Szinérváralja, 1711-ben 

szatmárnémeti lelkésze lett

1712-ben felsőbányai lelkész

Az Erdélyi Reformatum Supremum

Konsistórium az 1713-ik esztendőben

Hivatalt adott néki az enyedi

Kollégiumban való professzorságra, hogy

ott az ifjúságot tanítaná a jó

Tudományokra és szoktatná a

Kegyességre



Szigeti Gyula István visszautasítás
1714-ben foglalta el állását (24 évig

gyakorolt): melyekbe tanította nem

csak a Szentírásbeli tudományokat,

hanem a filozófiának is némely részeit,

és azokat a tudományokat, amelyek

szükségesek mind a Politián a jó

Hazafiának, mind az Ekklézsiában a

jó lelkipásztornak, hogy ki-ki a

kötelességét tehesse



Szigeti Gyula István a pedagógus
szigorú tanár: Az igazgatásban volt kemény fenyítéket 

tartó, amely meg is kívántatott abban a háborús időben, 

mint valami zavaros vízben nevekedett szilaj ifjúság között

Tanárát értelmesnek, kegyesnek, szerénynek és szigorúnak

tartotta, aki mind jó példával, s mind okos igazgatásival,

igen szépen rendbe szedé a Kollégiumot, kívánta onnan

kiirtani a mások munkájukkal élő heréket, rossz

erkölcsűeket, becsülni, előmozdítani a serényen

tanulásban forgolódókat és jó erkölcsűeket.

a Teológiát igen tisztán és fundamentuson tanította

mindenek felett



Szigeti Gyula István a püspök
1734-ben főjegyző 

1737-ben ő lett Erdély református püspöke, 

lemond állásáról 

Bod nehezítő tényezők: a pestisjárványt, a 

törökellenes háborút és letartóztatása 1738 

virágvasárnapja előtti szombaton: mélyen 

megrázta Bod Pétert

a vallási meghurcoltatás inspirálta, Kősziklán épült 

ház ostroma címmel lefordította Kocsi Csergő 

Bálint latin nyelven írott opusát.

rend, fegyelem



Borosnyai Nagy Zsigmond (1704-1774)
 1735-ben Angliában töltött az erdélyi 

reformátusok sérelmeit az angol diplomácia 

segítségével ismertette II. György angol 

királynak

 intézte az „angol pénz” sorsát is

 1735 szeptemberében felkereste Thomas 

Pelham Hollest (1693–1768), Newcastle első 

hercegét, aki Robert Walpole (1676–1745) whig

miniszterelnök kormányában a külügyekért felelős 

államtitkár volt

 a sérelmekkel kapcsolatos, „supplex libellus” 

beadványát

 angol pénz kamataiból 1720-szal kezdődően 

az építkezéssel folyamatosan fejlesztették az 

ókollégium épületét



Borosnyai Nagy Zsigmond: a tanár

1737. október 18-án: beállíttatott 

az Enyedi Kollégiumban a Szent 

Írás szerint való tudományoknak 

tanításokra.

1738-ban Rákóczi József 

havasalföldi tevékenységének 

támogatójaként őt is letartóztatták

Pedagógia módszer: 

A magyar coccejanizmus

kiemelkedő képviselőjeként De 

coccejanismo hungarico címmel 

tartott nyilvános vitát 



Borosnyai Nagy Zsigmond: a pedagógus

Borosnyai barokk metaforikus szóhasználata meglepően 

hasonlít a Bod Péteréhez. formáltál /Minden reggel, ‘s 

estve Te imádkoztattál, /Bibliát-is velem gyakran 

olvastattál, /Sóltárokat osztán Könyv nélkül mondattál, 

/Ékesen éneklést töllem meg-kivántál, /Hogy a’ 

Catéchésist tanullyam kivántad /Mind a’ kettöt, vellem 

el-is mondattattad,/ Igy igaz Vallásban elmémet 

fundáltad, /Idvességemet-is ekképpen munkáltad. /

Homiletika: A keresztyén köteles Isten beszédét olvasni,

magyarázni, énekelni és imádkozni – A tízparancsolat, az

Úr imádsága (a Miatyánk) és az apostoli hitvallás

(Hiszekegy) ismeretét tartotta a vallásosság

minimumának



Az északi protestantizmus: “Curatores ecclesiarum 

in Transsylvania eternis petant ne admittandur 

alumni Transylvani in collegium theologicum .”



Az oktatás fontossága: Deákból 

lészen pap

Nemde nem a Schola-é a Ministerium szülő s 

nevelő anyja? Deákból lészen a pap. sőt a Schola 

szüli a királyokot, fejedelmeket, bírákot, 

polgárokat etc. Miért van annyi bolond vagy lator 

János? Azért mert a Scholából kevés jó Jancsi 

megyen ki. Hányadik ember az, aki csak a 

templomban tanulja meg ügyibe az Istent, 

bizonyítja a község ostobasága, barom élete. 

Melynek oka a magyar Scholák nemléte.”



Németalföld (1740-1743)

Leiden



Magyarigen: 1749-(1759), 1769

„Igenben nagyobb nyugodalma 
vagyon, hacsak arra nem néz, hogy 
jobb a közönséges jót jót munkálni, 
mint a különös hasznot és 
nyugalmat.” (1756)

Bod Kata  „pap kisasszony” 
neveltetése (később a magyarigeni 
lp. Deák János felesége): alapítvány, 
taníttatás-betűvetésre: „Katalin nevet 
kapott mélt. Bethlen Katalin grófnő 
neve után, aki őt magához fogadta, 
és akinek goindviselése alatt 
nevelkedik születésétől fogva.”



Magyarigenbe való 

érkezése

Faluból, városra: alkalmas hely
„laboriózus” embernek

Inczédi József levele (1749 okt.
21), dec. 5-én Igenben, ahol dec. 8-
án elkezdte szolgálatát (Papi
Hivatalához tartozó dolgok-
október)



Bod a gyülekezeti lelkész

temetés, esketés, prédikáció

Építkezés

Utazás

Családnevelés

Gyülekezettel való kapcsolata



Szolgatársak

tanítók (iskolamesterek): Baricz Ferenc, 1759- Beregszászi
István

lelkészek: Borosbocsárd: Bocz István, Sárd: Herepei Nagy
István, Borosbenedek: Bányai István (apósa)- öregek

Gondnok: Danczkay József

Presbitérium (1745 „az ekklesia bizonyos számú személyekből
Consistóriumot állítanak fel, akik esküt tettek.”)- Inczédi
József, Danczkay József



Gyülekezeti szolgálat

temetés (gyülekezet, vendégszolgálat): 221

Vasárnapi szolgálatok- rendszeresen

Keresztelés: 262 személy

Esketés: 65 személy

Parciális zsinat: 24

Zsinati igehirdetés
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Gyülekezeti szolgálat

41 személlyel nő a gyülekezet

Nagy az elhalálozási számarány, korábban
1738-ban 152 személy pestisben halt meg:
három temető: papi, nemesi és polgári temető
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Bod a prédikátor

Temetési beszédek (teológiai kötet, Tiszta 

fényes drága Bíbor, Kolozsváron, 1762)

Templomi prédikációk (Olthévíz, Déva, 

Magyarigen)

Alkalmi prédikációk (nagyobb 

események- Habsburg család halálesete 

alkalmával) 



Bod a prédikátor

Hagyományos (coccejánus): szövetség 

teológia

Modern: tanító, közhasznú, egzisztenciális

Történelmi párhuzamok

Tanító jellegű: szeminarizáló

A hit és értelem együttes megszólítása: ok-

okozati összefüggések

Utilitarizmus: bonum publicum



Bod a prédikátor

A prédikáció stílusa

Közérthető

Képes beszéd, allegória

Barokk szófordulatok

Polemizáló, támadó és megsemmisítő

Meggyőző



Halotti prédikációk III.

„Tehát szabad az orvosággal rendesen élni a betegnek, de 

nem az orvosság erejére függessze bizodalmát, hanem az 

Isten kegyelmességére [ …] akkor helybenhagyja az 

orvoslásnak mesterségét is

„A szem az értelemnek kiábrázolása. A látáson át az 

újonnan megvilágosodott értelem adatik elő.Az értelemnek 

megvilágosodása, minden idvességes kegyelemnek 

kezdete” 

Szentlélek ajándékit közénk plántálja.” „[...] de a világfiai 

mit nem cselekesznek, hogy e világban maradhassanak.Ha 

nyavalyák találják,, futnak a test szolgájához, a 

doctorochoz a patikákhoz és mindent igérnek.”



Bod a családapa

Gyermekek

Feleség

Tragédiák

„Mert az embernek hazájával, szüleivel, 

atyjafiaival való mulatság gyönyörűséges. A 

hazájához való szeretet mindent fölülmúl az 

emberben. Eleitől elfajult és természetét 

megtagadó ember az, aki hazáját nem 

szereti.”



Családi tragédiák

1756: „Megholtanak Bod Zsigmond ötödfél
esztendős kedves fiacskám, 26 Máj, és mindjárt 28
Máj Bod Pál II. holnapos kedves gyermekem nem
kevés szomorúságomra.”

„Nincs semmiféle fájdalom, melyet a hosszú idő ne
enyhítene és ne könnyítene […] az én fájdalmam
az idő múltával megerősödött és tartósan lefojtott
bánatomat, mit tűznek hamuval takart hevét az
időmúlás még rosszabbra fordította. „ (Őnéletírás,
93)

1758: „Bod Susánna kedves leánykám elaludt a
Tsorai határszélbe a Patak táján 29 Máj, temetetett el
az Al Gyógyi Tzinterembe a Templom mellé
Napnyugatra 30 Máj.”



Bod a tudós lelkipásztor
Kiadott könyvek száma (18), kiadatlan (37)

Akadémia alapítása

Akadémiai jelölt

Első magyarnyelvű világtérkép, székelyek, 

románok történelme

A historia litteraria (irodalomtörténet) atyja

A 18. század egyik legnagyobb erdélyi 

elméje

Könyvtártörténet,  egyház és jogtörténész



Bod és a teológiai tantárgyak

Egyháztörténet- Historia Ecclesiae

Dogmatika (szisztematika)- Szt. Júdás 

Lebbeus

Egyházjog - Jure connubiorum

Szentírásismeret (Új és Ószövetség)-

jegyzetek

Homilétika (oratória)- Temetési beszédek



Bod az egyházi főember

Egyházmegyei főjegyző 

(1758. január 11)

Egyházkerületi főjegyző 

(püspökhelyettes): 1767: 

Kézdivásárhelyi Zsinat

Utazás, gyűlésezés, 

érdekérvényesítés



Bod Péter és társadalma

Az aposztázia törvény ellen: Jure connubiorum

Ismerősök: Teleki Sámuel, József, Ráday Gedeon, Hadik 
András, Árva Bethlen Kata, Lázár János, Bethlen Imre, 
gróf Bethlen Gábor (levelezés, Gellius stb.)

Adóösszeírás lassúsága (levelezésében)

Békekötések- Hubertusburg, 1763 febr. 15 (Gellius)

Eskütételek (püspöki eskütétel a Habsburgok előtt)

Folyamodványok- a református Supplex (Gellius)

Gúnyversek: Bucow- Hannenheim – Gellius

Tanárokkal (Hollandia, Svájc)



Bod az építkező lelkész



Az egyház építkezései
1750 az iskola „gratia habitationis” átvitetett a régi 
tégla épületből, az új kőházba

Ioan Prodan öntette az 5 mázsás, 88 fontos harangot 
(286 ft) „ A M. Igeni Reformata Ecclésiáé.öntetett 
1751 esztendőben”

1751 istálló és szekér szín

1753-1754, építkezések: hízó disznóól, majd „az Utza 
és a víz felől való ház, mellette kű kamarájával együtt, 
úgyszintén az alatta levő Pintzék is bolthajtás alá 
vétettenek. A házra és mellette levő kamarára díszes 
ajtók és ablakok, illendő készülettel tsináltattak. Négy 
ablakra négy vas rostélyok”

Kerítések, barokk kapu



Építkezés

parókia 1753-1754

Barokk kapu - papi bejárat: 1754



A humoros lelkész

A gond úgy száll, mint a postakocsi

A magyarigeni kert

A felesége bundája

Az élet tragédia: sikamlós jég hátán élünk, 

kevés komédia és több tragédia.



Lelkészi életmód

Óraállítás

Kávé és mézessütemény

Adakozás

Német és angol szöveg

Papír, gyertya és tinta

Zöld hintó, 4 lóval

Szőlőművelés (a bor hegyaljai valuta)



Étrend

hús (disznóhús), hal (édesvízi)

Kávé, tea

Fűszer (keleti fűszerek: sáfrány)

Uborka,borsó, paszuly, burgonya

Rizs

Citrom lap

Konfettecskék - apró mézes sütemények

Angol só

Házikenyér

bor



Utazás

zöld hintó négy lóval (1749)

Rengeteg utazás: Kolozsvár,
Nagyenyed, Gyulafehérvár,
Algyógy, Marosvásárhely, Szeben,
Piski

Temetések, kezelések (Algyógy)

Egyházi gyűlések, zsinat,
parciális zsinat

Házasságjogi perek



Öltözködés

rizsporos paróka

Szövetek vásárlása: német,
francia, angol

Náj-módi viselet: német mente

Feleségének, Bányai
Zsuzsannának bundát vásárol



Betegségek – orvosok - orvosságok

szembetegség (kötőhártya-gyulladás)

Fertőzések: furunkulusok

Köszvény-reuma-lumbágó

Vérnyomásgondok

Mikroszkóp (1763)

Empirikus kezelésmód: érvágás, sebösszehúzó
gyógyszerek (ecet, birs almalé)

Gyulafehérvári patika

Orvosok: Maksai Mihály, Sárospataki Pataki
Sámuel, Paxi császári sebész



Az egyház vagyona

„Ezen Ecclésiának most pénzbeli fundusa 

vagyon kész pénzbül: nyolcz tízes aranya, 40 

magyar zlottya, 13 oláh zlottya, hat keresztes 

tallérja s fél. Vagyon még mostani folyó fejér 

pénz is, egynéhány forint. De minthogy 

költsége vagyon az Ecclésiának, az pénz, 

mintha jelen sem volna […]. Vagyon még 

ezen Ecclésiának  50 magyar forintja be adva 

különös városi embereknek.” (Relatoria, 1755. 

33.)



A pedagógus

Teleki József (1738-1796) tanára Johannes
Alfonz Turretini, Compendium Historiae
Ecclesiaticae ad Christo nato usque ad res cum
contitu actione ad presens, Halle, 1750. alapján

Turretini pedagógiája, társaival Carol Friedrich
Magdeburg (császári hadmérnök)

Sikertelen próbálkozások- kollégiumi
tanárjelölt

”Tanult azután is, hogy tanítassa 

gyermekeit is, hogy az anyai tudomány 

arany lánc gyanánt lenne azoknak 

nyakokba.” (Ráday Eszter temetésén)



Az élet alkonyán

Megvágta a kezét

Agyvérzés érte

Beidézték a Püspökök élete és a Magyar 

Athenás miatt

1769 március 3-án halál és 5-én temetés

1912-ben újratemetés



A halál

1768 febr. 5 esperesi vizitáció

Hiányos bejegyzések- betegség

Halál pillanata: 1769 márc. 2.

Szőlőmunka- fertőzés (1)

Vérnyomás- agyvérzés, vagy szívroham (Kénosi Tőzsér
János) (2)

Temetés a Papi temetőben, 1769 márc. 12-én- liturgus
a nagyenyedi lelkész



Halála

„A legutóbbi időben 1768 november 24-én […] az uralkodó egy királyi
leiratban[…] elrendelte, hogy ezeket a könyveket kutassák fel, a megtalált
példányokat kobozzák el, használatukat tiltsák be, szerzőiket, támogatóikat
és kinyomtatóikat kerítsék elő, és így találtak rá szerzőként a tekintetes Bod
Péter magyarigeni református lelkészre, az ugyanazon nevű kolozsvári
egyházkerület főjegyzőjére és Páldi nevű nyomdászára, akiket az 1753-as
leirat megszegése miatt már a királyi neheztelés mellett 200 arany
büntetéssel sújtottak. Őket tehát előállítván a magasságos erdélyi
Gubernium megbízottai felolvasták előttük a királyi leiratot. Amikor
tudatosították magukban, hogy a legfelsőbb felség parancsa szándékos
megszegőinek számítanak, a félelemből keletkezett vérnyomás emelkedés
következtében mindkettőjüknél, agyvérzés lépett fel, s mindketten
elhunytak: a nyomdász még mindjárt a történések másnapján Kolozsvárott,
a könyv szerzője pedig néhány nappal a királyi leirat vétele után […].
Bizonyos azonban, hogy 1769 március 2-án Simplicius pápa napján holt
meg Magyarigenben. Mindkettőjük haláláról szélvészgyorsan terjedt el a
következő mondás: „ Megütötte a bécsi gutta Bod Pétert is, Páldit is.
(Kénosi Tőzsér János, Az Erdélyi Unit Egyh. Története, Kolozsvár 2005,
256.



Bethlen Kata véleménye Bodról, Bod 

véleménye Bethlen Katáról

„ma, aki a teológiát oly tisztán 

tudja és tanítja, ritka s még nem 

is találtatik.” (1756)

„Ezt jól tudván Bod Péter, s

dolgozván, Magyar javán nagyon

megindulván, Kóltsat nyújtván, s

Irást magyarázván, Utat Nyitván,

már szolgálni kíván.” Borosnyai

Nagy Zsigmond- Nagyenyed- 1746



Bod és az utókor
Elismert, tudós lelkipásztor

Magyarigen számára élete testamentum

Nemzetének „új utat jár” „kulcsot nyújtott” 

„szolgálni kíván”

Teleki Sámuel: „Tekintetes Bod úr, 

hazámnak lelkipásztora […] egy olyan 

ember, aki írását a közösségének szentelte, 

akiért fáradhatatlanul dolgozik”

A felvilágosodás előfutára



Áldás: Borosnyai Nagy Zsigmond

Patrónákat Nemzetünkben jókat,

Illy irókat, munkás Szent Papokat,

Tanítókat, szorgalmatosokat,

Olvasókat, adjon Isten sokat.



Záró gondolatok
Bod Péter élete, nem volt, hanem lesz. Élete oly

megtartó isteni üzenet, amely Egyháza életében

értelmet ad a reformátusság mindennapi

küzdelmeinek. Nem egyszerűen amiatt, mert tudós

életpályája is küzdelem volt a javából, hanem azért,

mert a 18. századból nekünk is üzen: az igazi érték

Isten, aki értelmet és életet adott nekünk. Ezzel a

tudattal és felelőséggel élni azt jelenti, hogy nem

hiába éltél ezen a világon. Feladatod van, mert

hasznos-értékes vagy! ”

„Dologra teremtette Isten az embert. Utálatos azért 

de káros a Respublikában a dolog kerülő, henye 

ember.”


