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vetséges professzora mutatta be Ulrich Luz frissen megjelent Theologische
Hermeneutik des Neuen Testaments (Neukirchener Verlag. Neukirchen-Vluyn 2014)
című könyvét, amely ilyen kérdéseket vet fel: Mit kezdjünk az újszövetségi szövegek sokféle értelmezésével, amelyek pusztán a szöveg felől nézve mind joggal
tartanak igényt arra, hogy komolyan vegyük? Lehet-e pluralista az az egyház,
amely a Bibliára épít? Lehet-e a Bibliát az intellektuson túl is értelmezni, érzelmek cselekedetek, képek összefüggésében? Hogy lehetne az Újszövetség alapján az istenkérdésről beszélni egy olyan társadalomnak, amely alapkérdéseit már
nem istenkérdésként fogalmazza meg? Vagy olyan kérdésekkel foglalkozik a teológia, ami ma már senkinek nem kérdése?
Balogh Csaba

Megalakult a Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kör
A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet gyakorlati teológia tanszéke 2017.
május 19-én találkozót szervezett azoknak, akik a gyakorlati teológia szakterülete iránt érdeklődnek. A találkozón tizennyolcan vettek részt. Dr. Kiss Jenő
Róm 15,14–21 alapján tartott áhítatát dr. Kozma Zsolt Ravasz László homiletikai
gondolkodásának mai olvasata című előadása követte, amely mentén élénk beszélgetés bontakozott ki aktuális teológiai kérdésekről.
A kör szerkezetének és tevékenységének körvonalazása céljából minden jelenlévő beszámolt az őt foglalkoztató kérdésekről, illetve a főbb érdeklődési területéről. A beszámolók alapján világossá vált, hogy a gyakorlati teológiai körre
elsősorban az a feladat hárul, hogy megszervezze a szakmai konferenciákat, és
koordinálja a műhelyek munkáját. A konferencia megfelelő keretet biztosít arra,
hogy tematizáljon olyan kérdéseket, amelyek átfogják a gyakorlati teológiai
szakágait, illetve érintik a teológia és a társtudományok, a teológia és az egyházi
gyakorlat közötti viszonyt. A műhelyek szakmai csoportokban rokon tudományterületek mentén működnek (homiletika és liturgika, katakétika és valláspedagógia, lelkigondozás és hivatásgondozás, missziológia és gyülekezetépítés).
A kör így reflektál az egyházi élet és a gyülekezeti szolgálat aktuális kérdéseire,
és azokra egyfajta laboratóriumként válaszokat keres és fogalmaz meg. A műhelyek szakmai fórumként
teret nyújtanak arra is, hogy
a tagok beszámoljanak saját
tevékenységükről. A Ravasz
László Gyakorlati Teológiai
Kör protestáns jellegű, és
nyitott a rokon foglalkozásúak felé.
A jelenlévők egyhangúan
elhatározták a Ravasz Lász-
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ló Gyakorlati Teológiai Kör megalakulását és elnökévé dr. Kiss Jenőt, titkárává
pedig dr. Somfalvi Editet választották. Döntés született arról is, hogy a kör
évente egy alkalommal szervez konferenciát, és hogy a különböző műhelyek
önállóan végzik tevékenységüket. Megszervezésükkor figyelembe kell venni a
földrajzi adottságokat és feltételeket. Az egyes műhelyek megalakulása a jövő
évi konferencián lesz esedékes. A kör levelezőlistát hoz létre a tagok számára, s
ugyanakkor megbízza az elnökséget, hogy hirdetés és személyes meghívás által
toborozzon további tagokat.
Balogh Csaba

In memoriam dr. Herczeg Pál
(1939. június 26. – 2017. április 24.)
2017. április 24-én, életének 78.
évében hunyt el dr. Herczeg Pál,
a Károli Gáspár Egyetem hittudományi karának újszövetséges professzora. 1939. június 26-án született Győrben, és a KomáromEsztergom megyei Ácson nőtt fel.
Középiskolai tanulmányait a komáromi Jókai Mór Gimnáziumban
végezte, ahol 1957-ben érettségizett. Teológiai tanulmányait 1957ben kezdte el a Budapesti Református Teológiai Akadémián, nem
sokkal azután, hogy teológiai hallgató bátyja, Herczeg Lajos hősi halált halt az 1956-os forradalom forgatagában. Lelkészi oklevelet a Körmenden, Kálozon, Dunaalmáson végzett
kétéves (1962–1964) segédlelkészi szolgálata után szerzett (1963), és 1964-től a
fele-fele részben református és katolikus Lábatlan település református gyülekezetének volt lelkipásztora 24 éven keresztül. 1964-ben kötött házasságot
Németh Mária Piroskával. Gyermekeik neve Lajos és Piroska.
1964 és 1988 között a Lábatlani Református Egyházközség lelkipásztoraként szolgált, ahol elismerő szeretet övezte emberségét, tudós műveltségét.
Szolgálati évei alatt nemcsak a templom újult, hanem az evangélikus egyházzal
karöltve megszervezte a nyergesújfalui leánygyülekezetet is.
Teológiai doktorátust a Krisztológiai irányzatok a páli levelekben témájú disszertációjával szerzett 1982-ben, amelyet a Kálvin Kiadó ki is adott 1998-ban.
1985-től dr. Pákozdy László Márton professzor utódjaként előbb óraadói minőségben, 1988-tól pedig tanszékvezetőként, majd 1999-től 2009-ig tanszékvezető

