
 

Novum 

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
évzáró istentisztelete és ünnepélye 

A 2021–2022-es akadémiai évben huszonhárom református hallgató zárta le 

teológiai tanulmányait és tett sikeres magiszteri záróvizsgát, így ősztől tizenötön 

az Erdélyi Református Egyházkerület, nyolcan pedig a Királyhágómelléki Refor-

mátus Egyházkerület (KREK) gyülekezeteiben kezdhetik el lelkipásztori szolgá-

latukat. 

A június 26-án délelőtt tartott évzáró akadémiai istentiszteleten Csűry István, 

a KREK püspöke prédikált az 1Jn 5,1–5 alapján az intézet dísztermében. Igehir-

detésében kiemelte, hogy életünk során sokszor kerül sor számadásra. Vannak 

mélypontok és csúcspontok, de a hiteles adatokat általában átlagolva mérik. Ha-

sonló a helyzet a hitéletben is: vannak olyan pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy 

elmaradunk Isten elvárásaitól, máskor pedig sikeresebbnek ítéljük meg hitéletün-

ket. Amikor Isten értékeli életünket, ő szeretetén keresztül átlagol. Az igerész 

alapján rámutatott arra, hogy a keresztyén hit nem csupán bizalom, hanem isme-

ret is. Az igerész „ebből tudjuk meg” szavai azt hangsúlyozzák, hogy a hitben 

tudás is van. Az újonnan kibocsátott lelkipásztorok ezzel a tudással felvértezve 

kezdhetik el szolgálatukat. 

Az ünnepi istentiszteletet a tanulmányait lezáró évfolyam eskütétele követte, 

amikor a végzős hallgatók lelkiismeretes egyházi szolgálatra kötelezték el magu-
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kat. Az esküt Csűry István püspök vette be a végzett hallgatóktól a református 

egyház két kerületének képviseletében. 

Amint az hagyományosan történni szokott, a végzős évfolyam nevében ezúttal 

Ambrus Mózes mondott hálát a tanulmányi évek alatt nyert áldásokért, és kérte 

Csűry István püspököt, hogy fogadja e végzett évfolyam tagjait egyházunk szol-

gálattevői közé. (Az alábbiakban teljes terjedelmében teszünk közzé beszédét.) 

Végzős hallgatóinknak azt kívánjuk, hogy teljes örömöt találjanak abban a szol-

gálatban, amelyre elhívást kaptak. Isten áldása kísérje őket útjukon! 

Délután hat órai kezdettel szintén az intézeti díszteremben zajlott le hagyomá-

nyos és ünnepélyes keretek között a 2021–2022-es akadémiai tanév lezárása. Az 

ünnepély keretében Adorjáni Zoltán, a végzős évfolyam tanára végezte a litur-

giai szolgálatot. A tanév eseményeit Kolumbán Vilmos József rektor foglalta 

össze, amelyet szintén teljes terjedelmében teszünk közzé. 

A rektor évzáró beszédét a tanulmányi eredmények, illetve egyéb közhasznú 

tevékenységeik elismeréseképpen odaítélt könyvutalványok átadása, majd a vég-

zős évfolyam búcsúzása követte. Az elballagók nevében Szabó Gabriella vég-

zős hallgató foglalta könnycseppekbe az akadémiai közösségnek szánt gon-

dolatait. A beszédet az alábbiakban közöljük. 

Az évzáró ünnepély elmaradhatatlan eleme az ötven, illetve hatvan éve 

végzett lelkipásztorok köszöntése, amikor a rektor átadja az arany és gyémánt 

okleveleket az eseményre megjelent alumnusoknak. 

Az évzáró ünnepély programját az intézeti vegyes kar által énekelt zsoltár-

feldolgozások ékesítették. 

Balogh Csaba 


