Novum
Coetus Theologorum – Kolozsvár, 2009. július 13–16.

K

álvin János születésének 500. évfordulóján a Coetus Theologorum rendezvény
is a reformátor hagyatékának felelevenítését tűzte ki célul, éspedig úgy, hogy
ezt összekapcsolta a Kárpát-medencei református lelkészképzés aktuális kérdéseivel.
Ezért lett a konferencia vezérigéje az az előadáscím, amellyel a konferencia előadássorozata indult, s amely bizonyíthatóan Kálvintól származik: …és mi nyilakat faragunk belőlük. Ezt az első, egyháztörténeti előadást Márkus Mihály pápai professzor és tiszteletbeli püspök tartotta, aki felevenítette a genfi akadémia alapításának történetét (1559) és
az ott nyújtott lelkészképzést.
Geréb Zsolt kolozsvári biblikus azt vizsgálta Kálvin kommentárja az 1. Thesszalonikai
levélről című tanulmányában, hogy Kálvin milyen hermeneutikai elvek alapján magyarázta a Szentírást.
Fekete Károly debreceni professzor Kálvin istentisztelete és istentiszteletünk jövője című
előadása igen eleven megbeszélést, szinte véget érni nem akaró hozzászólás-záport indított el, annál az egyszerű oknál fogva is, hogy a liturgikai ismeretek mellett mindenki
rendelkezik liturgiai tapasztalatokkal.
Rendszeres teológiai előadást Pásztori-Kupán István (Kolozsvár) tartott Kálvin János egyik korai művéről, a Psychopannychiáról: A lelkek aluvásának aktuális kérdései.
A konferencia első napjának előadássorzatát könyvbemutatás tette változatosabbá:
Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Szerkesztette Fazakas Sándor. Magyarországi Református Egyház Kálvin
János Kiadója, Budapest 2009. A tanulmánykötet előállásának körülményeiről Márkus
Mihály beszélt, Horváth Erzsébet budapesti egyháztörténész pedig ismertette és méltatta a könyvet.
A Coetus tagjai megemlékeztek azokról a teológiai tanárokról, akik az előző évi konferencia óta hunytak el: Karasszon Dezső († 2008. okt. 25.), Takács Zoltán († 2009. január 26), Tóth Kálmán († 2009. ápr. 7.) és Kocsis Elemér († 2009. máj. 8.).
A konferencia második napjának délelőttjét a magyar református lelkészképző intézetekről szóló beszámolók és a felmerült aktuális kérdések és lelkészképzéssel kapcsolatos gondok megbeszélése töltötte ki. Akárcsak az elmúlt évi debreceni Coetuson, ismét asztalra került az egységes szempontú lelkipásztorképzés kérdése. A konferencia a
következőket fogalmazta meg és ajánlotta a Magyar Református Egyház Generális
Konventje Közös Ügyek Bizottságának figyelmébe:
„Az egységes szempontú lelkipásztorképzés sarkalatos pontja magyar reformátusságunk valóságosan létező lelki és zsinati egységének. Ezért a Coetus Theologorum 2009.
évi kolozsvári értekezletének résztvevői kérik a Magyar Református Egyház Generális
Konventjét, hogy a Közös Ügyek Bizottsága mihamarabb tárgyalja az egységes lelkipásztorképzés ügyét.
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VARIA

1. A bizottság folytassa azt az 1997-ben elkezdett munkát, amelynek során meg kellene állapítani a hat magyar felsőoktatási intézet lelkipásztorképzésre vonatkozó tanterveinek és tanmeneteinek ’közös nevezőjét’.
2. A Közös Ügyek Bizottsága állítson fel hitvallási mércét arról, hogy ki lehet magyar
református lelkipásztor. Ennek a hivatás-modellnek alapján az Egyetemes Zsinat – az
intézményfenntartó egyházak elöljárósága útján – szabályozza a lelkipásztor-jelöltek lelki nevelését úgy, hogy a lelkipásztori minőséghez szükséges jellem, erkölcsi kiállás és közösségi elkötelezés számon kérhető legyen.”
Természetesen nem maradhatott el a teológiák tavaly óta kiadott szellemi termékeinek bemutatása és egymás közötti kicserélése sem, s akárcsak az ezt megelőző konferenciákon, a teológiai tanárok családtagjai számára alternatív programokra is volt lehetőség.
A konferencia a ún. „cifrakalotaszeg” három települését megcélzó „kiskirándulással” folytatódott. Magyarvista templomának meglátogatása után a résztvevők a falu
népművészeti jellegzetességeivel ismerkedhettek meg. A nádasdaróci templomban a
gyülekezet gondnoka tájékoztatta a teológiák tanárait és családtagjait a református közösség és gótikus istentiszteleti helyük története felől. Az esti áhítat helyszíne a
mákófalviak temploma volt, ahol a Coetus a gyülekezet ízletes falatokkal is bizonyított
vendégszeretetét élvezhette.
A következő évi Coetus színhelye Komárom lesz.
Adorjáni Zoltán

