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Előszó

H

árom évvel ezelőtt nagy reménységgel és bizakodó lélekkel indítottuk útjára Studia Doctorum Theologiae Protestantis tanulmánykötetsorozatunkat. A sorozat köteteinek évenkénti megjelentetését a
három erdélyi – a református, magyar evangélikus és unitárius – protestáns
felekezet teológiai tanárai és a teológiával rokon szakdiszciplínák szakemberei vállaltak fel a Kolozsvári Protestáns Teológia Kutatóintézetének védnöksége alatt. Tudtuk, hogy az elindulásnál sokkal nehezebb a rendszeres folytatás, a tanulmánykötet pontos megjelentetése minden évben, de Isten velünk
volt és megáldotta szorgoskodásunkat, kitartó törekvésünket. Ezért, amikor
negyedik kötetünket adhatjuk olvasóink kezébe, az öröm, a köszönet és a hála
érzései töltik be szívünket.
A tanulmánykötetben megjelentetett dolgozatok azokra a tudományos kutatási területekre engednek rálását, amelyek iránt a szerzők nemcsak érdeklődést tanúsítottak, hanem az egyházi és társadalmi nyilvánosság elé is tárják a
kutatásaik során elért eredményeiket. Amikor elismeréssel szólok a dolgozatok szerzőinek és szerkesztőbizottsági tagjainak hozzáállásáról és mindazért,
amit a tanulmánykötet megjelentetése érdekében tettek, egyben köszönetemet
is kinyilvánítom irányukban, azért, hogy „segítőtársak” maradtak a folytatás felelősségteljes munkájában. Ők azok a „tanítványok”, akik nemcsak szóval, hanem cselekedettel is teljesítették a Názáreti Jézus követelményét (Mt 7,21).
A tanulmánykötetben közölt dolgozatokat a teológiai tudományok klaszszikus csoportosításának megfelelően rendeztük el. A bibliatudományok köréből öt, a gyakorlati teológia köréből két, a rendszeres teológia köréből három, az egyháztörténet köréből pedig két dolgozatot teszünk közzé. Továbbra
is fenntartom azt a megállapításomat, amelyet az első tanulmánykötet előszavában fogalmaztam meg, tudniillik azt, hogy a teológiai tudományok klasszikus csoportosításához való igazodás nem zárja ki, sőt megköveteli az interdiszcíplinaritás elvének érvényesítését. Ezt pedig a most közölt tanulmányok
is tükrözik, amelyeket a tudományos igényesség, az időszerűség, a szakmai
jártasság, a forrásirodalom gazdagsága, az evangéliumi lelkület és a gyakorlati alkalmazhatóság jellemeznek.
A dolgozatok szerzői a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet címzetes
és óraadó teológiai tanárai, valamint Kurta József-Tibor, egyetemünk doktorandusz főkönyvtárosa.
A kötet szerkesztési munkáját Adorjáni Zoltán teológiai tanár végezte el
nagy szakértelemmel, beleértve a műszaki szerkesztést is. A kötet borítólapja
Könczey Elemér grafikus igényes munkáját dicséri. A nyomdai munkálatok
Dávid Zoltán igazgató szakmai irányításával ismét a Misztótfalusi Kiss Miklós
Református Sajtóközpont nyomdájában készültek.
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Meggyőződésem, hogy a tanulmánykötetünkben közölt dolgozatokkal jó
és hasznos szolgálatot teszünk az erdélyi protestáns lelkészképzés jelenének
és jövőjének, s ugyanakkor eleget teszünk a magyar protestáns teológiai tudományosság, de általában a keresztyén művelődés és kultúra, valamint a teológiai kutatás európai elvárásainak. Ezáltal nem öncélú munkát végzünk, hanem az egyház, a nemzet, az egyetemes emberiség építéséért fáradozunk.
Erre pedig nagy szüksége van a mai világnak, a 21. század értékvesztett, morális zavarral küszködő, szekularizált, globalizációban élő, individualizálódó,
a konfliktushelyzetek kezelésében tehetetlenné váló, valamint generációs feszültségekkel, burjánzó erőszakkal és válságokkal terhelt emberének.
De nem mulaszthatom el megemlíteni, hogy tanulmánykötetünkkel azért
is kívánunk áldásos szolgálatot tenni anyaszentegyházainknak, mivel azok
felelősséggel hordozzák egyetemünk oktatói, nevelői és kutatói munkájának
ügyét. Munkánkat továbbra is a kölcsönös felelősség tudatában akarjuk végezni, mint akik meghálálják az Isten és az emberek gondoskodását és „jó
gyümölcsöt” teremnek (Mt 7,17a).
Mindenért Istennek legyen a dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás! Az
ő gondviselő szeretetét kérjük további szolgálatunkhoz.
Kolozsvárt, 2013. május havában
Rezi Elek
rektor

