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A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola
és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
tanárainak találkozója
A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola és a Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet tanárai 2015. november 20—21-én tartották ha
gyományos találkozójukat.
Az 1996 óta folyamatosan megszervezett találkozó színhelye most Kolozs
vár volt, ahol az első nap estéjén két előadás hangzott el. Református részről a
2015. november 3-án doktori címet szerzett Somfalvi Edit gyakorlati teológiai
tanársegéd mutatott be egy részletet doktori téziséből Bibliai történetet mondani —
kateketika és lelkigonsogás. Milyen út vezet a szorongó gyerekekkel való hatékony kommunikááóhoz? címmel. Római katolikus részről pedig Marton József professzor
tartott előadást Márton Áron kultúrszolgálatáról. (Ennek szövegét a beszámoló
után közöljük.)
Az előadásokhoz fűzött hozzászólások után a római katolikus és református
teológiai tanárok közössége jó hangulatú, baráti légkörben vacsorázott az teo
lógiai intézet konviktusán.
A találkozó második napjának délelőttjén, ahhoz hasonlóan, ahogy az már
1914-ben is történt a római katolikus tanárok kérésére, a két intézet tanárai
most az Erdélyi Református Egyházkerület püspöki székhelyét és a Kolozsváralsóvárosi Református Egyházközség templomát látogatták meg, ahol megte
kintették a Kétágú templom keleti tornyának szintjeibe berendezet hóstáti mú
zeumszobákat is.
A rektori, illetve igazgatói beszámolók mellett a két intézet tanárai megbe
szélték a tudományos együttműködés további lehetőségeit. A talákozó közös
ebéddel zárult.
A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudányi Főiskola és Kolozsvári Pro
testáns Teológiai Intézet tanárai 2016. november 18—19-re tervezték a követke
ző talákozó időpontját, amikor arról is megemlékeznek, hogy 20 esztendeje
ápolják a két lelkészképző intézet közötti szakmai, együttműködési, testvéri és
baráti kapcsolatot.
Adorjáni Zoltán

Márton Áron a kultúra szolgálatában
Az egyház küldetésének célja, bármennyire is világfeletti, nem ellenkezik a
kultúra ápolásával, sőt összefügg vele. VI. Pál pápa az egyház evangelizációs
feladatát taglalva, ki is mondja:
„Mindent meg kell tenni, hogy evangelizáljuk az emberi kultúrákat. A kultúrák
nak is újjá kell születniük az evangéliummal való találkozásukból.”

