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A jubiláló professzor asszony életét és
munkásságát a hit, tudomány, emberség,
egyházszeretet és alázat foglalják keretbe
– írja a kötetet megnyitó Köszöntőben
Bölcsei Gusztáv püspök, majd így folytatja: „Szükségtelen rangsort felállítani ezek
között a kifejezések között, hiszen éppen
az jellemző rá, hogy ezeket egész élete
során mindig együtt tudta tartani a maga
számára, és mindazok számára, akik tanítványként, gyülekezeti tagként, tanártársként ismerték és láthatták.” (9. old.)
A kötet előszavát Peres Imre újszövetséges professzor fogalmazta meg, s ebben
a tanszéki előd iránti tiszteletet és szeretetet juttatja kifejezésre. Ő vállalta fel a kötet
szerkesztésével járó megtisztelő, de egy-

ben fáradságos feladatot. Többek között
ezt írja róla: „Örömünkre szolgál, hogy
Dr. Lenkeyné Semsey Klára professzor
asszony munkásságát méltó módon értékelte az egyház és annak tudományos körei, sőt a társadalom is: 2003-ban Károli
Gáspár-díjjal tüntették ki, 2007-ben pedig
megkapta az Aranygyűrűs teológiai doktor
kitüntetést. A kollegák és munkatársak
szeretetét és tiszteletét két jubileumi tanulmánykötet volt hivatott tolmácsolni:
1996-ban a Krisztusért járva követségben,
2005-ben pedig a Hit és tudomány kötetek
jelentek meg […].” (12. old.)
A Lenkeyné Semsey Klára professzor
egykori tanítványainak megbecsülése mutatkozik meg abban, hogy nagyon sokan
szerettek volna egy-egy tanulmánnyal tisztelegni előtte 80. születésnapja alkalmából.
A kötetben elsősorban a debreceni,
valamint az újszövetséges kollégák írásai
kaptak helyet, hiszen professzor asszony
az újszövetségi szak terén fejtette ki több
mint öt évtizedes munkásságát: 1955-től
tanársedégként, majd 1978-tól az debreceni Újszövetségi Tanszék vezetőjeként.
A kötetben a következő tanulmányok
sorakoznak: Hodossy-Takács Előd: Megjegyzések az ókori Izráel istentiszteleti gyakorlatáról; Börzsönyi József: Hiábavalóság?
Prédikátor 3,11; Lészai Lehel: A tanítványok küldetése; Kókai Nagy Viktor: Isten országa hit Jézusnál; Benyik György: Jézus pere. A zsidó eljárás és a Pilátus előtti meghallgatás; Kállay Dezső: Megigazulás, hit, új élet.
A Róma 5,1–11 szerkezeti és tartalmi sajátosságai; Vladár Gábor: Kálvin megigazulás tana a Római levélhez írt kommentárja alapján és
az újabb exegetikai irodalom fényében;
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Herczeg Pál: Keresztség a Galata 3,26–29
szerint; Balla Péter: A rabszolgaság képének
páli használata a Hágár-allegóriában; Geréb
Zsolt: A Kolosséi levél irodalomtörténeti és teológiai kérdései; Pótor János: Intés a szent és
gyümölcsöző életre, Efézus 5,1–20 alapján;
Szabó Csaba: A tévtanítások elleni védekezés.
Bibliatanulmány a 2Pt 3 alapján; Nyíri János: Missziói munkások. Barnabás és JánosMárk; Baráth Béla Levente: A koinwni,a
alapja, igénye és jelei a jánosi levelek bizonyságtételeiben; Muzsnai László: A követendő példa
a 2Thessz 3 szerint; Bolyki János: A Jelenések
könyve liturgikus elemei; Peres Imre: Az
Apokalipszis
kanonizálásának
története;
Marjovszky Tibor: Az aggáda, avagy több-e
az élet, mint a tan? Adorjáni Zoltán: Jób testamentuma. Fordítás; Kustár Zoltán: „Imádság háza” – minden nép számára? Az
eszkatologikus próféciák körüli vita irodalmi lecsapódása a Makkabeusok első könyvében;
Fazakas Sándor: „Ki vétkezett?” A” kollektív szubjektum” szerepe a múltra való emlékezés
és a történelmi bűnértelmezés összefüggésében;
Kustár György: Messiási váradalmak az
intertestamentális korban; Ferencz Árpád:
Az erőszakos Isten? Lapszéli megjegyzések az
istentan egy elhanyagolt vetülete kapcsán; Kovács Ábrahám: Megkérdőjelezett Krisztológia.
A feltámadás vita a magyar református teológiában a XIX. században; Horváth Erzsébet:
Az 1947-es támadás a vallásoktatás ellen;
Molnár János: Trianon szelleme a Szekuritáté
megfigyelési dossziéiban; Fekete Károly: Krisztus
uralkodása és visszajövetele. A Heidelbergi Káté
50–51–52. kérdés-feleletének teológiai magyarázata; Kádár Ferenc: Pew aspect. Avagy
van-e az igehallgatásnak teológiája Gaál Sándor: Közösség és önkéntesség – az önkéntesség
teológiai gyökerei; Csatári Bíborka: Lenkeyné
Semsey Klára válogatott bibliográfiája (2000–
2010). (A bibliográfiát összeállító Csatári
Bíborka lábjegyzetben indokolja meg, miért közli csupán az elmúlt tíz év irodalmi
terméseit, viszont jobb lett volna felsorol-
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ni Lenkeyné Semsey Klára teljes iradalmi
tevékenységének minden egyes darabját.)
A 433 oldalas tanulmánykötet a 80.
életévét betöltött Lenkeyné Semsey Klára
52 éven át végzett oktatói, nevelői és kutatói munkáját is hivatott megköszönni.
A kötet elsősorban Újszövetséggel
foglalkozó tanárok és kutatók tollából
származó írásokat tartalmaz, de mellettük
más teológiai diszciplínák is helyet kapnak, valamint néhány igetanulmány is olvasható.
Az írások nagy része az Újszövetséghez kapcsolódik, de ez nem zárja ki azt,
hogy a kötet fontos darabja legyen a
szolgálatra készülő teológiai hallgatók, a
szolgálatot már végző lelkipásztorok és
teológiai tanárok szakkönyvtárának.
Olvassuk szeretettel és a jubiláló professzor asszony iránti nagy tisztelettel!
Péter Csaba

