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Aztán jött sok minden, ugyancsak Zsobokon (malom, mintagazdaság stb.), ami
az árvaház fenntartását, és viszont, a település fennmaradását szolgálta. Mindezek nélkül már rég elöregedett volna és kihalt volna a falu. Többszörösen is
megtérült a befektetett lelki, szellemi, fizikai energia. Aztán jött Farnas és az
öregotthon, ezt követte az Aksza és az utcagyerek-misszió, illetve -rehabilitáció.
Szerintünk ezek neki mind egy-egy púp voltak a hátán. Ő viszont biztosan mindegyiket lelki gyermekének tekintette. És neki volt igaza. Mindezt pedig két évtizedig végezte úgy, hogy közben családapának, egyetemi tanárnak és a kar dékánjának is kellett lennie. Családot kellett igazgatnia, könyveket, kurzusokat kellett
írnia, órát kellett tartania (két intézetben is), viaskodnia kellett az adminisztrációval és küszködnie a bürokráciával.
Apropó, Református Tanárképző Kar. Visszatekintve az elmúlt másfél évtizedre, mindenki előtt világos, hogy a korábbi bizonytalan állapotok vele kezdődően szűntek meg: a kar állandó helyet és tanári kart kapott, működése pedig
a korábbi esetlegesből terv- és programszerűvé, tehát kiszámíthatóvá vált. Az
ő idejében tanári kara nyugodtan odaállhatott bármelyik kar tanári kara mellé.
Diáksága nem hozott szégyent a karra, a végzősök mindenhol megállták a helyüket. A mesterképző jól, a doktorképzés kiválóan működött a rengeteg doktorandusszal. És folytatni lehetne, de nem folytatom, mert ahogyan a régiek mondták:
„sapienti sat”, vagyis „a bölcsnek ennyi is elég”. Ismerve őt még ez a visszafogott
dicséretet is nehezen viselte volna el, mert meggyőződésem, hogy mindezt nem
a dicséretért tette. Ezért én, a doktori iskola nevében is, utólag is megköszönöm
mindazt, amit az egyházért és ezért a karért tett.
Buzogány Dezső

Dr. Molnár János életrajza
Dr. Molnár János 1955. október 16-án született a Szilágy megyei Zsibón. Itt
járt általános iskolába. Középiskolai tanulmányait már Kolozsváron, a volt piarista, majd 11-es számú, ma Báthory István Elméleti Líceumban végezte, ahol
1974-ben érettségizett. Miután sikeresen felvételizett a kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézetbe, teljesítette az egyetemi tanulmányok előtt letöltendő kilenchónapos katonai szolgáltatot, amelyet akkoriban
a jövendőbeli teológiai hallgatókra nézve is kötelezővé tettek. 1975–1980 között
úgy végezte el teológiai tanulmányait, hogy négy szemesztert az intézet annak
idején Nagyszebenben működő, német anyanyelvű evangélikus karán töltött
(1977/78-as és 1979/80-as tanév).
Segédlelkészi szolgálatot a nagyvárad-velencei gyülekezetben teljesített (1980–
1983), majd Vedresábrányon és Apátkeresztúron volt helyettes lelkész (1983–
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1986). 1982 szeptemberében kötött házasságot Csoma Irma lelkipásztorral. Házasságukat Isten négy gyermekkel áldotta meg: Juliánnával (1983), Irmával,
(1984) Zsuzsánnával (1986) és Jánossal (1988); és örökbe fogadtak melléjük egy
árva gyermeket, Lászlót.
Oktatói tevékenységét a bibliai héber és görög nyelv tanításával kezdte 1986ban óraadóként a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (KPTI), s eközben
az intézet főtitkári feladatkörét is ellátta. 1989-től pályázat útján lett a bibliai nyelvek lektora 1990-ig. Az ószövetségi szaktárgyakat 1989-tól kezdte tanítani helyettesként a megüresedett ószövetségi katedrán. Doktori címet 1990. május 18-án
szerzett A felkent személye és szolgálata a Zsoltárok könyvében című tézisével. 1993-ig az
ószövetségi tudományok előadótanárként, 1995 őszétől pedig professzoraként
oktatott a KPTI-ben, ahol az intézet doktori iskolájának tagjaként négy doktorandusznak volt témavezető tanára: Bustya Dezső lelkipásztornak, akit 1994-ben
az egyházkerület főjegyzőjévé választották, valamint Fodor Ferenc, Börzsönyi
József István és Enghy Sándor magyarországi lelkipásztoroknak, akik a Sárospataki Református Teológiai Akadémia professzorai lettek. 1998-ban a Zürichi Egyetem ösztöndíjasa volt három hónapig.
1998-tól a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának lett főállású egyetemi tanára és egyben dékánja. Ez utóbbi megbízatását
1998-tól 2007-ig, majd 2009-tól 2016-ig látta el, s emellett a KPTI-ben még 2013ig oktatott társult egyetemi tanárként. 2002-ben a Lipcsei Egyetemen nyert kutatói ösztöndíjat. 2005-től igazgatóként vezette a Református Tanárképző és Római Katolikus Teológia Kar Ökumené Doktori Iskoláját, és 2009-től 2021-ig 39
doktorandusznak volt vezető tanára.
Szerkesztői tevékenységét az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeti
lapjánál, az Üzenetnél kezdte, amelynek 1991 májusától 1995 januárjáig volt főszerkesztője. 1994-tól 2001-ig szerkesztette az Erdélyi Református Naptár évenként
megjelenő köteteit, 2001-től 2013-ig pedig a Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica folyóiratot.
Feleségével létrehozta zsoboki Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskolaközpontot (1994). 2000-ben indították be az Erdélyi Református Nőszövetség
Aksza Utcagyerek Missziós Házát. 1997 és 2007 között megépíttették Farnason
a Siloám Idősek Otthonát, amely 2008-ban nyitotta meg kapuit. Magyarország
kormánya kisebbségi díjjal tüntette ki 1994-ben, majd 1998-ban Julianusdíjban, 2008-ban pedig Comenius-díjban részesült.
2021. szeptember 11-én hunyt el rövid szenvedés után. A család az általa hőn
szeretett, szilágysági Ady Endre Köszönöm, köszönöm, köszönöm című versének sorait írta gyászjelentése fölé:
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Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden
Boldog szimatolásaimban,
Gyöngéd simogatásaimban
S éles, szomoru nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
Hol éreztem az életemet
S hol dőltek, épültek az oltárok.
Családja és rokonai, a zsoboki gyülekezet tagjai, tanítványai, tanártársai és
ismerősei 2021. szeptember 14-én kísérték ki a zsibói kápolnából szülőhelye
temetőkertjébe. Az igehirdetési szolgálatot dr. Péter István végezte.
Adorjáni Zoltán
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