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Orando et laborando.
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2005/2006. évi
értesítője a 468. tanévről.
Főszerkesztő: Dr. Kustár Zoltán. Debrecen 2006. 288.

A terjedelmes értesítő, mely tartalmi
felosztásában a korábban kialakult rendet
követi, részletes betekintést nyújt a Debreceni Református Hittudományi Egyetem utóbbi két tanévének legfontosabb
eseményeiről, rendezvényeiről, oktatói és
nevelői munkájáról, valamint tudományos kutatásuk legfrisebb eredményeiről.
A kötet első része a tanévnyitó igehirdetést, Fazakas Sándor rektori székfoglaló és tanévzáró beszédét, a doktori
iskola működéséről és az egyetemi ifjúság
életéről szóló beszámolót öleli fel, a második rész pedig az eseménynaptárt. Ezeket mintegy 260 oldalnyi terjedelemben a
tanszékek 13 tanulmánya követi: Kustár
Zoltán: Ez a próféta kicsit más. Malakiás
könyvének előállása és tanítása (Ószövetségi
Tanszék); Kókai Nagy Viktor: Tűz az Újszövetségben; Németh Áron: Fülöp evangéliuma és az Újszövetség összehasonlítása (Újszövetségi Tanszék); Hodossy-Takács Előd:

A próféta, a pap, a jós és a beteljesedés; Petró
László: A négy élőlény és a HWHJ-DWBK megjelenése az Ezékiel 1–3 leírásában; (Bibliai
Teológiai és Vallástörténeti Tanszék);
Gaál Botond: Mennyire nyitott a teológia?
Ferencz Árpád: Jó halál-e a jó halál?
(Dogmatikai Tanszék); Kocsi Áron: Vallásos egyetemisták, egyetemista-vallásosság?
(Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék); Hörcsik Richárd: Adatok a Sárospataki Református Kollégium „hadifogságból” hazatért könyveiről; Baráth Béla Levente:
Baltazár Dezső püspök szerepvállalása a debreceni egyetem létrehozásában (Egyháztörténeti
Tanszék); Fekete Károly: Adalék a Debreceni Egyetem „református” jellegének megragadásához (Gyakorlati Teológiai Tanszék);
Hodossi Sándor: Az egyházi szociolektus
mint lehetséges kommunikációs gát (Missziói
és Felekezettudományi Tanszék); Orosz
Adrienn: A református egyház helyzete 1945ben és az 1946-os év első felében (Kihelyezett
Vallástanári Tanszék).
A Kutatási eredményeink cím alatt a 23
tanár publikációinak listáját olvashatjuk,
ez után pedig négy könyvismertetést (Fekete Csaba (szerk.): Liturgia Claudiopolitana; Győri István (szerk.): Hit és tudomány.
Tanulmányok Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára
professzor asszony ötvenévi teológiai tanári és
kutatói munkája jubileumára; Dr. Lenkeyné
Dr. Semsey Klára: Az eljövendő világ erejével
e világban. János apostol leveleinek magyarázata. A kötetet záró adattár előtt az értesítőben még három írás olvasható a Kitekintés fejezetcím után: Hörcsik Richárd:
Az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlés rövid története; Balog Margit: Egyházak világtalálkozója – közösség az imádságban és szeretetszolgálatban; Kustár Zoltán: Egy örömteli
esemény: Gaál Botond kollegánk GPSS díjas.

