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Hűség és szolgálat. Emlékkönyv D. Nagy Gyula püspöki szolgálatá-
nak 25 éves évfordulójára. A kolozsvári Református Egyházkerület kia-
dása, 1987. 351 1. 

A kolozsvári Református Egyházkerület kiadásában megjelent munka 
értékes tanulmánykötet és hasznos útmutató a hazai református teológia 
tevékenységéről. A könyv D. Nagy Gyula püspöki szolgálatának 25 éves 
évfordulója alkalmával jelent meg. A negyvenhárom erdélyi református, 
püspök közül elvedül D. Nagy Gyula érte meg püspöki szolgálatának 25 
éves jubileumát. E negyedszázad alatt püspöki tevékenységének megha-
tározója a hűség és szolgálat. Az Emlékkönyv előszavában annak szerkesz-
tői így nyilatkoznak: „Hálásak vagyunk Istennek, hogy e negyedszázad-
ban egyházunkat megtartotta. A hála mellett megszólal szívünkben a re-
ménység: Isten velünk lesz ezután is". , 

Az Emlékkönyv egy-egy tanulmányban foglalkozik D. Nagy Gyula 
püspök életével és 25 éves püspöki szolgálatán keresztül a kolozsvári Re-
formátus Egyházkerület utolsó negyedszázadával (1962—1987). A korábbi 
tizenhét tanulmány a biblika, rendszeres, történeti és gyakorlati teoló-
gia területéről nyúj t képet. Szerzői a jelenkori hazai református teológia 
ismert művelői. Érdemesnek tartjuk röviden végigtekinteni a dolgozatok 
témáján. 

Kozma Zsolt: „Közösségben Istennel" című dolgozatában az lMóz 
1,26—27 versek alapos biblika-teológiai vizsgálatát nyújtja. 

Bustya Dezső a Jób-legendáról és Jób könyvének egyetemességéről 
értekezik. 

Molnár János bemutatja az énekeseket, hangszereket és feliratokat a 
zsoltárokban. 

Eszenyeiné Széles Mária „az engedetlen szolgáról", Jónás prófétáról 
közöl átfogó tanulmányt. 

Geréb Zsolt a történetkritikai iskola Jézus-kutatását mutatja be. 
Teleky Mihály a Timoteushoz írt második levél magyarázatát közli. 
Nagy László „Az imádság kérdése a XX. századi Pál-kutatás első év-

tizedében" című témával foglalkozik. 
Csutak Csaba: „Az evangélium és a törvény" és Juhász Tamás: „Ta-

nítás — építés — hitvallás. A heidelbergi káté egyházi jellege" címen a 
rendszeres teológia köréből közölnek tanulmányokat. 

Gálfi Zoltán történeti, teológiai és filológai körültekintéssel tárgyalja 
a Zsoltárok első magyarnyelvű fordítását (1436—1439). 

Nagy József, Kálvin és Béza barátságát, valamint reformátori szol-
gálatukat mutatja be Kálvin leveleinek tükrében. 

Mózes András Abats János életét és szolgálatát elemzi püspöki hi-
vatala megkezdéséig. 

Péntek Árpád részletes tanulmánya az ótordai református templom 
építéstörténetével foglalkozik. Értékes Torda reformációjának a bemuta-
tása, amelyben unitárius vonatkozások is előfordulnak. 
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Sipos Gábor a krasznai kókuszdió pohárról szóló dolgozata az ötvös-
művészet tárgyi emlékét idézi. 

Borbáth Dániel: „Kijelentés, Szentírás, igehirdetés" és Csiha Kálmán: 
„Az igehirdető személyisége a prédikációban" címen a gyakorlati teológia 
köréből közölnek dolgozatokat. 

Az Emlékkönyvet Vetési László öszeállításában megjelent kronológiai 
áttekintés zárja a kolozsvári Református Egyházkerület negyedszázadáról. 

A kötetet Sipos Gábor és Vetési László szerkesztette és gondozta; ösz-
szeállításának lényeges munkáját Gálfy Zoltán végezte. 

A kiadvány értékét emeli a szöveg közti és a mellékleteken levő raj-
zok — Debreczeni László grafikái —, valamint a templomok és úrvacsorai 
edények fényképei. A könyv igényes nyomása és szép külalakja a nagy-
váradi Crisana nyomdavállalat gondos munkáját dicséri. 

Az Emlékkönyvet olvasóink figyelmébe ajánljuk. 
Rezi Elek 

Előfizetőink figyelmébe 

A Keresztény Magvető előfizetési díja az 1988. évben belföldön és a szocialista 
országokban évi 100 lej, amelyet belföldön a lelkészi hivatalok útján vagy közvet-
lenül az egyházi központban (3400 Cluj-Napoca, Lenin út 9) lehet kifizetni. 

Magyarországi olvasók a Posta Hírlapiroda külföldi előfizetési osztálya — 
Budapest VII. Lövölde tér 7 sz. fiókjánál fizethetnek elő. A többi szocialista orszá-
gokból a „ROMPRESFILATELIA" sectorul Export-import presa P.O. Box 12—201 
telex 10376 prsfir, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64—66 címre kell fizetni. 

Az előfizetési díj a nyugati országok részére 200 lej, amely összeg ugyancsak 
a „ROMPRESFILATELIA" sectorul export-import presa P.O. Box 12—201 telex 
10376 prsfir, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 64—66 címre fizetendő. 

.275 



INTREPRINDEREA POLIGRAFICÁ CLUJ, 
Municipiul Cluj-Napoca, Cd. nr. 3019 



SEMÁNÁTORUL CRE§TIN CHRISTIAN SOWER 
Revista Journal of the 

Bisericii Unitariene Unitarian Church 
din R. S. Románia in R. S. Romania 

XCIII • CLUJ-NAPOCA • 1987/4 

CUPRINSUL • CONTENTS 

Salut Republicii la 40 de ani de la proclamare • Salutation of the 40 Years 
Old Republic . . . 217 

Dr. Lajos Kovács: Evanghelie si Biserica • Account about the Bishop's 
one Year's Activity 2X9 

STUDII • STUDIES 
Dr. Árpád Szabd: Descoperiri arheologice in Ierusalim m Archeological Disco 

veries in Jerusalem  
Sámuel Szabó: Amintirea lui Killyéni Endre • The Memory of Killyéni Endre 
Dr. János Erdő: Testamentul lui Csíkszentkirályi Bors Mihály • The Testament 

of Csíkszertkirályi Bors Mihály 

LUCRARI OMILETICE • SERMONS 

Ferenc Szász: Alege viata! (D • Choose Life! (I) 251 
Alege via^a! (II) • Choose Life! (II) 254 

Miklós Székely: Apostolul puterii §i al iubirii • The Apostle of Force and Love 258 
Dr. Jenő Jakab: Sá fie luminá! • Be Light! 260 
Dr. Árpád Szabó: Cráciunul: darui lui Dumnezeu • Christmas, the Gift of God 263 
Concepte biblice • Biblical Conceptions 265 
Idei, cugetari • Ideas, Thoughts 267 
VIATA BISERICEASCA §1 §TlRI • CHURCH LIFE — NEWS . . . . 269 
RECENZII • BOOK REVIEWS 274 

231 
241 

247 

Colectivul de redacfie • Editors 
Presedintele si redactor responsabil: dr. Lajos Kovács episcop. Membrii: dr. János 
Erdő (redactor responsabil adjunct), dr. Árpád Szabó Dezső Szabó (redactori), 

György Andrási si Lőrinc Mikó. 
Redac^ie • Editorial Office 

3400 Cluj-Napoca, Bdul Lenin nr. 9. R.S. Románia. Tel. 1 52 71 






