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A könyv mindig érték volt, és érték 

marad, még ebben a digitális, elektro-
nikus világban is. Adni és kapni pedig 
egyaránt öröm. Geréb Zsolt nyugal-
mazott teológiai tanárral egyidősök va-
gyunk, és együtt koptattuk is szorgal-
masan a Brassai-líceum padjait. Ezért 
örömmel fogadtam ajándékát, harma-
dik, gyűjteményes kötetét. 

A kötet első részében öt tanulmány 
sorakozik. Az első, amely a Felsőcserná-
toni Bod Péter egyházi írói és irodalomtörté-
nész emlékezete címet viseli, magyarta-
nári kíváncsiságomat is fölkeltette, 
ugyanis Bod Péter életét és munkássá-
gát mindig szívesen tanítottam iroda-
lomtörténeti óráimon. A mócsi refor-
mátus hívek és az egyházközség 
életéről, az iskoláról, a Mezőség irodal-
márairól is szeretettel olvastam Az Ige 
és a mócsi gyülekezet című tanulmányá-
ban, s följegyeztem néhány határnevet 
(Tatárvágás, Fráta, Falka stb.), ugyanis 
ezek még az 1332-es évek magyar neveit 
őrzik, s tudjuk, ebben az évben már 
temploma volt a településnek, és plébá-
nosáról is tudunk, aki bizonyára oktatott 
is. A harmadik tanulmányt, amely a fél 
évezrede megreformált nyugati keresz-
tyén egyházról szól, irodalomtörténeti 
dokumentumaim közé soroltam, eddigi 

ismereteimet egészítette ki, ugyanis er-
délyi anyanyelvoktatásunkról és annak 
megújulásáról csak hiteles adatok alap-
ján lehet beszélni, oktatni. 

 A következő tanulmány a Reformá-
ció 500 című Korunk-lapszámot mutatja 
be. Ez szervesen kapcsolódik az előző 
témához: hét dolgozatot közöl a refor-
máció erdélyi meghonosodásáról és gyü-
mölcseiről, illetve olyan tudósokról, 
teológusokról, akik hozzájárultak a re-
formáció eszméinek befogadásához, 
az új istentiszteleti élet és rendtartás 
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kialakításához, a protestáns iskolák fel-
állításához és működtetéséhez. 

A kötet első részét a terjedelmes 
irodalom felhasználásával készült írás 
zárja: Az apostoli hagyomány sajátosságai 
az első és a második Thesszalonikai levél 
alapján. Pál apostol nemcsak tanítói 
szolgálatot látott el a gyülekezetben, 
hanem prófétai tisztet is, s tanítóként 
elsősorban a judaizmusban ismert mó-
don végezte a hagyományátvétel és ha-
gyományátadás feladatát. Az általa köz-
vetített hagyomány hitelessége abból 
származott, hogy megbízatását a ha-
gyomány forrásától, Istentől nyerte. 

Geréb Zsolt kötetének második ré-
szében öt prédikáció sorakozik: A pusz-
tai vándorlás – 4Móz 11,1–11; Jób vitája 
a barátokkal – Jób 14,1–6; Az istentiszte-
leti bibliaolvasás – 1Thessz 5,26; Ne fizess 
rosszal a rosszért – Róm 12,16–21, 2Kir 
6,8–23, Mt 5,38–48 (ez a prédikáció 
a 2001. szeptember 11-én bekövetke-
zett terrortámadás kapcsán hangzott el: 
Elizeus próféta úgy tudta megváltoz-
tatni a szír király ellenséges magatartá-
sát, hogy miután egy időre vakká tette 
portyázó csapatának katonáit, arra 
kérte Izráel királyát, hogy lakomával 
vendégelje meg őket). A Szentlélek aján-
dékai – 1Kor 14,1–4.20–25, 1Kor 14,5–
19 című prédikáció a nyelveken szólás 
és a prófétálás adományáról szól, és 
azt emeli ki, hogy mindkettő Isten 
ajándéka, és a közöttük fennálló ér-
tékrendet a missziói szempont dönti 
el. A nyelveken szólás elsősorban az 
egyént építi, a gyülekezeti alkalmakon 
viszont Isten az egész gyülekezetet, sőt 

még a kívülálló személyeket is akarja 
építeni. A prófétálás pedig olyan be-
széd, amely a hívek épülésére, intésére, 
bátorítására és vigasztalására szolgál, 
vagyis az, amelyet ma igehirdetésnek 
nevezünk. Jézus Krisztus ma is adomá-
nyozza a Lélek ajándékait, s ezek olyan 
bőségesen áradnak reánk, hogy Isten 
magasztalására és dicsőítésére indíta-
nak minket is. Ezt a magasztalást a kö-
zös imádságok és zsoltáréneklések ál-
tal fejezzük ki. 

A kötet harmadik részét alkalmi pré-
dikációk és megemlékezések alkotják: 
a Székelyudvarhelyi Diákotthon létre-
jöttének 25. évfordulóján elhangzott 
igehirdetés, a Bálint Ferenc és Varga-
Pál Erzsébet ötvenéves házassági jubi-
leumán elmondott köszöntés, annak 
az áhítatnak írott változata, amely a ko-
lozsvári Farkas utcai templomban hang-
zott el az ötvenéves érettségi találko-
zó alkalmával, valamint az id. Hermán 
János lelkipásztor mezőségi szolgálatá-
nak emlékére írott megemlékezés. 

A könyv negyedik része a leggazda-
gabb. A Szombat esti áhítatok cím alatt 
tizenöt igemagyarázatot olvashatunk. 
Ezek közül kilenc ószövetségi, hat pe-
dig újszövetségi textusokra épül.  

Geréb Zsolt tanulmány- és prédiká-
cióskötetét öt könyvrecenzió zárja. 

A Mindenható kegyelme, hogy dr. 
Geréb Zsolt teológiai professzor nyug-
díjas korában is folytathatja igehirdetői 
és teológiaművelési szolgálatát, és köny-
veivel is hirdetheti, hogy Isten minden 
nemzedék életében jelen van megtartó 
szeretetével és ajándékozó kegyelmé-
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vel. Ezért kell megismernünk az előt-
tünk járók kegyességét, gondolkodá-
sát és példáját. Önmagunkat, magyar 
reformátusságunkat csak akkor fogjuk 
megbecsülni, nemzeti és vallási önazo-
nosságunkat pedig csak akkor tudjuk 
megőrizni, ha ismerjük azokat a kincse-
ket, amelyeket Istentől kaptunk aján-
dékba. Mezőségi református népünk 
is kész engedelmeskedni a szeretet tör-
vényének, kész hálából odaszánni éle-

tét Krisztusnak és áldozatot hozni egy-
házáért, templomáért, az igehirdetés és 
az iskoláink fenntartásáért. A Szentlé-
lek fuvallata ma sem hagy minket bi-
zonyság nélkül, és vezet minket. Imád-
kozzunk, hogy az igehirdetőink és az 
egyház tanítói, akárcsak évszázadokon 
keresztül elődeik, ma is hűségesen és 
buzgón tudják tolmácsolni a Szentírás 
üzenetét, megtartatásunk evangéliumát. 

Málnási Ferenc 
 




