
zelbe. A háromszor hazatérõ, az iro-
dalomszervezõ, az Erdélyi történet 
címû trilógiát megteremtõ Bánffy
Miklós emlékezetét Cs. Nagy Ibolya
idézte. A Dsida Jenõ Baráti Kört húsz
évvel ezelõtt Egerben életre keltõ és
azóta eredményesen mûködtetõ Lisz-
tóczky László a kör névadója és Kós
Károly barátságát állította reflektor-
fénybe. Minthogy stilisztikai tanul-

mányokban nem nagyon bõvelke-
dünk, ezért is örülünk a kötetzáró 
tanulmányoknak (Kabán Annamária:
Õszi csodák. Négy Reményik-vers
szövegépítése; Sájter Laura: Az ellen-
tét jelentésképzõ ereje Bánffy Miklós 
A nagyúr címû drámájában), amelyek
szervesen egészítik ki a konferencia
tematikai spektrumát. 

Cseke Péter
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VERBUM CARO FACTUM
Geréb Zsolt: Teológiai tanulmányok 2005–2016

Geréb Zsolt professzor, újszövetsé-
gi biblikus tavaly megjelent tanul-
mánykötetét tartja kezében az olvasó.
A borítólapon a Kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet dísztermének stuk-
kódísze látható, mely az élet és a feltá-
madás jelképe. Az itt szereplõ arany-
betûs felirat a Jn 1,14 vulgatabeli olva-
sata: Verbum caro factum est, vagyis:
Az Ige testté lett. Sokatmondó ez a
felirat, hisz ez a mondat az üdvtörté-
net döntõ mozzanatát jelöli. Krisztus,
az Ige, Isten Fia testet öltött, s ekkor
megkezdõdött a világ utolsó korsza-
ka, amit eszkatonnak szoktunk ne-
vezni. Az eszkaton Krisztus visszajö-
vetelével ér véget, jut teljességre. S
addig is a mindenkori jelen idõ azért
adatott, hogy az írott, a hirdetett és a
jelszerû Igével éljünk. Idén, 2017-
ben, amikor a reformáció 500. évfor-
dulóját ünnepeljük, különösen fon-
tos, hogy az írott igét, vagyis a Szent-
írást olvassuk, megértsük, tanítását
hirdessük. Ezért vissza kell nyúlni a
forrásokhoz (ad fontes), a biblia ere-
deti nyelveihez (héber, görög, arám),
és emellett figyelembe kell venni
azokat a történeti körülményeket,
amelyek az egyes igeszakaszok vagy
bibliai könyvek keletkeztek, hogy
üzenetüket igehirdetõkként helyesen

fogalmazhassuk meg a ma embere
számára.

Geréb Zsolt professzor Teológiai
tanulmányok címet viselõ kötete eb-
ben kíván segítségünkre lenni. Célkö-
zönsége nemcsak az újszövetségi
biblikateológia mûvelõi, teológiai ta-
nárok, diákok, lelkipásztorok, hanem
bárki, akit a Biblia világa foglalkoztat.
A szerzõ tizenöt biblikateológiai dol-
gozatot, majd néhány igetanulmányt
közöl, s végül néhány újfent megje-
lent biblikus mûvet ismertet.

Az itt közölt írások a szerzõ tizen-
egy évi kutatómunkájának eredmé-
nye. A Teológiai tanulmányok elõdje
az Újszövetségi tanulmányok (1969–
2004) címet viselõ kötet, mely három
és fél évtized szellemi termékét képe-
zi. A Teológiai tanulmányok címû kö-
tet tartalmilag három fõ részbõl áll:
biblikus dolgozatok, igetanulmányok,
recenziók. 

A szerzõ munkájában tizenöt bibli-
kus dolgozatot ad közre, melyek fõbb
témái: ekléziológia s ezen belül a gyü-
lekezet vagy az egyház építésének mi-
kéntje, a keresztyének újjászületése,
reménysége (1Pt 1,3–9) és felelõssége
(1Pt 2,11–17). 

Szerzõnk a thesszalonikai gyüle-
kezethez írott levelek alapján fejti ki

Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása, Kvár, 2016.



Pál apostol egyházszemléletét anali-
tikus módszert követve, melyben az
egyházra, gyülekezetre vonatkozó 
kifejezéseket és perikópákat vizsgál.
A gyülekezet Istené és Jézus Krisztu-
sé, de ugyanakkor a Krisztusban hí-
võk közössége, mely jól meghatáro-
zott földrajzi koordináták között – je-
len esetben Makedónia fõvárosában,
Thesszalonikában – él. Erre utal a gö-
rög nyelvbõl átvett eklézsia szavunk
is, mely egyszerre jelöli a helyi gyü-
lekezetet és az Anyaszentegyházat. A
gyülekezet tagjait Pál apostol szen-
teknek, atyafiaknak és hívõknek ne-
vezi. Szentek, mert Krisztus hívta el
õket, és az Õ szolgálatában állnak.
Atyafiak, mert Krisztusban testvérek
és ugyanannak a mennyei Atyának
gyermekei. A hívõk jelzõ a gyüleke-
zet tagjainak keresztyén, azaz Krisz-
tus-követõ voltára utal.

Geréb Zsolt jelen tanulmányköte-
tének újszerûsége abban is rejlik,
hogy összefüggést fedezett fel a Jézus-
tradíció és Pál apostol thesszaloni-
kaiakhoz írott levelének magyarázatá-
val. Pál apostol akkor hivatkozik Jé-
zus szavaira (agraphon), amikor ezt 
a gyülekezet Sitz im Lebenje feltétle-
nül megkívánja. Ide tartozik az el-
hunytak felõli aggódás eloszlatására
idézett, Pál apostol kora elõtti Jézus-
ról szóló hitvalló formula (1Thessz
4,14) is, vagy az apostolnak az eszka-
tologikus rajongás (Maksay Albert ál-
tal használt kifejezés) lecsendesítésé-
re vonatkozó intelme, miszerint a
Krisztust visszaváró híveknek ébe-
reknek és józanoknak kell lenniük
(1Thessz 5,6). 

Emellett a szerzõ különös gondot
fordít arra is, hogy megszólaltassa
genfi reformátorunk, Kálvin János,
valamint Tavaszy Sándor, az újrefor-
mátori teológia egyik erdélyi képvi-
selõjének írásmagyarázati elveit is.
Ezek között említendõ az, hogy a
Szentírás nem más, mint Isten kije-
lentése, továbbá a Sola Scriptura re-
formátori elv, miszerint a hit és a hit-

tudomány egyedüli forrása a Szent-
írás. Továbbá közismert református
írásmagyarázati elv a Szentlélek bel-
sõ bizonyságtételérõl szóló tanítás,
tudniillik az, hogy a Szentlélek ihlet-
te a Szentírás íróit (2Pt 1,21). De ma
is a Szentlélek vezeti az igehirdetõt,
hogy megfejtse a Szentírás üzenetét.
S hogy az üzenetmegfejtés helyes le-
gyen, az igehirdetõnek nem szabad
megfeledkeznie Luther híres mondá-
sáról, miszerint a Scriptura Sacra sui
ipsius interpres, azaz a Szentírás ön-
magát magyarázza. Kálvin nyomán
elutasítjuk az allegorikus magyaráza-
ti módszert, s ehelyett a történetkriti-
kai módszert tartjuk mérvadónak.
Ám a történetkritikai módszer is csak
akkor célravezetõ, ha a Szentírás el-
beszéléseiben nemcsak puszta törté-
neti tényeket keresünk, hanem felis-
merjük benne Isten üdvözítõ cseleke-
detérõl és a Jézus Krisztus megváltói
munkájáról szóló bizonyságtételt. 

A tanulmánykötet második részé-
ben hét igetanulmányt talál az olva-
só, melyekben a szerzõ az egyházi év
különbözõ alkalmaira vonatkozó
perikópák magyarázatát adja, me-
lyekhez  prédikációvázlat is tartozik.
Ezek az igetanulmányok kortörténeti
felvezetõvel kezdõdnek, s rövid exe-
gézist követõen a mai ember és gyü-
lekezet helyzetéhez igazodó bibliai
tanítást ad. Széles körû a textusvá-
lasztás is, mivel a szerzõ az Újszövet-
ség hermeneutikai szempontból ne-
hezebb perikópáinak magyarázatára
vállalkozik, mint például a hétpecsé-
tes könyv felbontása (Jel 5,1–6
(7–14)) vagy a Zsidókhoz írott levél
prológusára (Zsid 1,1–4) vonatkozó
magyarázat, melyben szemlélteti Jé-
zus Krisztus hármas tisztét (pap, ki-
rály, próféta). Szintén a Zsidókhoz
írott levélbõl merített textus alapján
fejti ki, hogy mi reformátusok miért
nem imád(hat)juk az angyalokat, jól-
lehet az angyalok Isten követei, hír-
nökei (Zsid 1,5–14). Sajátosan pro-
testáns hangú igehirdetési vázlatot118
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közöl a hit–hitetlenség kérdésében
(Jn 12,37–43), amit a böjti idõszakra
ajánl. János evangéliumának egyik
sajátossága a jelen eszkatológia, ami
szerint az ember feladata a jelen pil-
lanatban Jézus Krisztus személye
mellett vagy ellenében dönteni. Az
elõbbi a hit, az utóbbi pedig a hitet-
lenség. Erre a döntéshozatalra hívja a
mai igehallgatókat is a Jn 12,37–43
alapján írt dispositiójában. 

A Teológiai tanulmányok harma-
dik fejezetében frissen megjelent
biblika-, rendszeres teológiai és egy-
háztörténeti kiadványok ismertetését
találjuk. A szerzõ a recenziók sorá-
ban két Bolyki János-kötetet ajánl az
olvasók figyelmébe. Az egyik a jól is-
mert János-kommentár – Igaz tanú-
vallomás. Kommentár János evangé-
liumához (2001), a másik pedig a Jó-
zsef és Aszeneth antik regénynek a
Bolyki-féle fordítása. Pontos címe:
Ókori regény József pátriárkáról és fe-
leségérõl, az egyiptomi Aszenethrõl
(2005). Ez utóbbi kötet József pátriár-
kának Aszenethtel, az egyiptomi fõ-
pap lányával kötött házasságáról
szól. Ez az intertestamentális korban
keletkezett ismeretlen szerzõjû mû
(Kr. e. 100 és Kr. e. 117 közöttre da-
tálható) elõrevetíti az Újszövetség ál-
tal hirdetett megbocsátás-gondolatot.
Továbbá ismerteti Kozma Zsolt Jézus
Krisztus példázatai (2002) címû kiad-
ványát. Kozma Zsolt professzor e kö-
tetében 37 újszövetségi példázatot
magyaráz, melyben az alábbi szem-
pontokat követi: szövegelemzés, tör-

téneti helyzetleírás, címzett, kép és
szó, üzenet és Ige. Hans Klein pro-
fesszor Lukács evangéliumához írott
kommentárjának (Das Lukasevange-
lium. Mayers Kritisch-Exegetischer
Kommentar über das Neue Testa-
ment) fõ erényeit Geréb professzor ab-
ban látja, hogy miközben a harmadik
evangéliumot történetkritikai mód-
szer segítségével magyarázza, nem
hagyja figyelmen kívül a teológiai
írásmagyarázatot (hermeneutika). S
emellett világosan fogalmaz, vélemé-
nyét nem erõlteti az olvasóra. Lukács
evangéliuma célkitûzését Hans Klein
nyomán Geréb Zsolt így összegzi:
Lukács evangéliuma beszámoló-jelle-
gû leírás Jézus életérõl, mely arra hív,
hogy Jézus Krisztust kövessük. A to-
vábbiakban szerzõnk Riemer Rouke-
ma Gnózis és hit a korai keresztyén-
ségben. Bevezetés a gnoszticizmusba
rendszeres teológiai munkájával fog-
lalkozik. Egyháztörténeti vonatkozás-
ban két a puritán irodalmat népszerû-
sítõ tanulmánykötetet méltat: Petrõczi
Éva: Kagylókürttel harangozni. Újabb
tanulmányok a puritán irodalomból,
illetve Medgyesy Pál írói munkássága
Petrõczi Éva kutatásai alapján. Nagy-
ságodnak alázatos lelki szolgája. 

Jelen tanulmánykötete a szerzõ
sokoldalúságát és nyitottságát bizo-
nyítja, mivel nemcsak vallja, hanem
gyakorolja is nemcsak a biblikusok-
kal, hanem a rendszeres teológia és
egyháztörténet mûvelõivel való pár-
beszédet. 

Zsizsmann Endre
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