Sir John M. Templeton
Sir John Templeton 1912. november 29-én született az USA-beli Winchesterben. Tanulmányait a Yale
Egyetemen kezdte, majd Oxfordban nyert jogi magiszteri fokozatot 1936-ban. 1937-ben házasságot kötött Judith
Folk-kal, házasságukat Isten három gyermekkel áldotta meg. 1951-ben fiatalon veszítette el feleségét. Hét év
elteltével ismét megnősült, Irene Reynolds Butler-rel kötött házasságot, aki 35 éven át volt segítőtársa 1993-ban
bekövetkezett haláláig. A diploma megszerzése után Templeton azonnal bekapcsolódott az üzleti életbe. Kitartó
munkával sikeres üzletemberré vált, akit nagy jelentőségű befektetési, biztosító és részvénytársaságok,
kutatástámogatási befektetési társaságok, alapítványok és bankok bíztak meg legfőbb gazdaságirányítói,
igazgatói, valamint elnöki feladatokkal. Munkásságát hét egyetem, ill. college ismerte el doktori cím
odaítélésével a jogtudomány, az irodalomtudomány és a hittudomány terén. Számos tudományos társaság és
testület választotta a tagjai sorába. Eltekintve a felsorolástól kiemelem a Vallásos Tudósok Nemzetközi
Akadémiáját (International Academy of Religious Scientists), és a legnagyobb presbiteriánius teológiai
szemináriumot Princetonban, amelynek 42 éven át gondnoksági tagja és 12 évig kuratóriumi vezetője volt. Sir
John Templeton nemzetközi figyelmet keltett és osztatlan elismerést vívott ki tudománytámogató
tevékenységével.
Alapítványokat hozott létre és ezekben hatalmas anyagi tőkét bocsátott rendelkezésre annak érdekében, hogy a
világ természettudósai és hittudósai komoly párbeszédet kezdjenek egymással, közös kutatómunkát folytassanak,
és együttműködésük eredményeit mind könyvek és egyéb publikációk, mind pedig közös konferenciák tarásával
közzétehessék. Meggyőződése, hogy bizonyos tudományos felismerések a 21. században vallási megújulás
forrásai lehetnek. Az az ellentét, ami a valóság megismerésének e két útját jellemezte az elmúlt évszázadokban,
minden valószínűség szerint értelmetlenné válik, s a két megközelítési mód ? ha a tudósokban megfelelő
mértékű alázat alakul ki – gyümölcsöző kapcsolatba kerülhet egymással (vö. J. M. Templeton, The Humble
Approach: Scientists Discover God, New York 1981.).
Egyetemünkön megalakult és nagy sikerrel működik a Jesenius Központ, amely a természettudományok és a
teológia párbeszédének biztosít teret tudományos konferenciák, vitafórumok és beszélgető körök szervezésével.
Ez a munka is élvezheti a Templeton-alapítványok támogatását. 1972-ben létrehozta a Nobel-díjjal egybevethető
Templeton-díjat azok kitüntetésére, akik a „szellemi valóság kutatásának vagy feltárásának előmozdításában”
kiemelkedő munkát végeztek. Szerteágazó tevékenysége elismeréséül John Templetont II. Erzsébet királynő
1987-ben lovaggá ütötte. Sir John Templeton olyan üzletember, aki református hite alapján az anyagi javakat
úgy tekinti, mint amikkel kapcsolatban sáfársággal bízatott meg. Nem saját magának, hanem másoknak tartozik
szolgálni velük. Számára az üzleti tevékenység az Isten előtt vállalt és másokért hordozott felelősség kérdése.
Ezért tudott mindig bőkezűen adni abból, ami rá bízatott. Munkásságát e tekintetben is például szeretnénk
állítani hazánk reformátussága és minden polgára elé. A természettudományok és a vallások kölcsönös
megértésének előmozdításáért kifejtett elévülhetetlen írói és mecénási tevékenységéért méltó, hogy Sir John
Templetont a Károli Gáspár Református Egyetem tiszteletbeli doktorainak sorába fogadjuk. Mivel idős kora
megakadályozta, hogy személyesen is itt legyen közöttünk, a távolból is szeretettel kívánjuk életére Isten gazdag
áldását.

