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Tőkés István: IGE-hirdetés 

című könyvének bemutatója 

2011. november 20-án, délután 4 órakor ér-
deklődőkkel és családtagokkal telt meg a Ko-
lozsvári Protestáns Teológiai Intézet díszterme, 
ahol d. dr. Tőkés István IGE-hirdetés című,1 
prédikációkat tartalmazó kötetét mutatta be és 
méltatta dr. Hermán Mostert János. A könyv a 
95 éves Tőkés István negyedik prédikációs 
kötete,2 amelyet Geréb Zsolt így értékelt: „…a 
szerző a ’csak prédikáció’ negatív minő-
sítésű teológiai és irodalmi falat kívánja 
lebontani és eltávolítani, egyidejűleg a 
bevezető tanulmány értelmében az élő Ige 
örök üzenetét tolmácsolni, írott formában 
is, a 21. századi hallgatói és olvasói számá-
ra, közérthető, világos és szép magyar 
szóval. Eközben az Ige-üzenet ’ars poeti-
cájával’ a jobbítás szándéka érvényesül 
sajátos módon, az erdélyi és általában a 
magyar nyelvű igehirdetői szolgálat 
útkeresése terén.” (Fülszöveg.) 

A kötethez dr. Pap Géza erdélyi református 
püspök, a professzor egykori tanítványa írt ajánlást: 

„Emlékszem, elsőéves teológus ko-
runkban egyre hangosabban tevődött fel közöttünk a kérdés, hogy miért van szükség a 
bibliai nyelvek tanulmányozására, és milyen haszna van ennek az igehirdetésben. Az 
első adandó alkalommal Tőkés István összevont szemöldökkel jött be az órára, kese-
rűen kifakadt, s a kurzusát félretéve, a bibliai nyelvek ismeretének szükségességéről és 
az exegézis fontosságáról tartotta előadását, amely sokunk számára nemcsak felejthe-
tetlen élmény volt, de meghatározta elkövetkezendő szolgálatunkat is. Egyházi szolgá-
lata idején Tőkés István volt püspöki titkár, egyetemi hallgatók lelkipásztora, generális 

                                                      
1 Tőkés István: IGE-hirdetés. Az egyházi és kalendáriumi év figyelembevételével írott prédikációk. Készült az 

Erdélyi Református Egyházkerület Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdájában. Felelős ve-
zető: Dávid Zoltán. Műszaki szerkesztő: Bálint Lajos. A szöveget gondozta: Sztranyiczki Mihály. Számí-
tógépes szedés, tördelés: Czirmay Ágnes. Az Erdélyi Református Egyházkerület és a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület kiadása. Kolozsvár 2011., 456 old. ISBN 798-973-7971-62-3. 

2 Előbbi három prédikációs kötetei: Őt hallgassátok. Prédikációk az egyházi év alkalmaira. Társszerzők 
László Dezső és Borbáth Dániel. A Kolozsvári Református Egyházkerület kiadása. Cluj-Napoca (Kolozs-
vár) 1975; Az ajtó előtt állok és zörgetek. (Igehirdetések.) Kolozsvár 1997; Egyet kérek az Úrtól. Igehirdetések az 
egyházi év minden alkalmára, a Szentírás valamennyi könyvéből vett textus alapján. Kiadja a Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerület, Nagyvárad 2003. 
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direktor, egyházkerületi tanácsos és püspök-
helyettes is. Én azonban az oktatói munkás-
sága révén ismertem meg őt, aki életének 
egy szakaszát az ifjú teológiai hallgatók taní-
tására és nevelésére szánta, ezért számomra 
mindig ’Professzor úr’ volt, és mindvégig az 
is marad. Sokan mondhatjuk el ma hálás 
szívvel és büszkeséggel: ’Tőkés István diákja 
voltam!’ Számunkra, akik nemcsak hallgatói 
voltunk az előadásainak, de meg is tartottuk 
tanácsait, ez a mondat magában hordozza 
azt az elkötelező felismerést, hogy Isten arra 
hívott el bennünket és azzal bízott meg 
minket, hogy alkalmas és alkalmatlan idő-
ben, kicsiknek és nagyoknak, gyermekeknek 
és felnőtteknek, fiataloknak és idősöknek, 
hívőknek és kételkedőknek, hatalmasoknak 
és hatalom alá vetetteknek az ő Igéjét hir-
dessük egy életen át. 

Tőkés István nemcsak a katedrán taní-
tott, nemcsak tanulmányokat és kommentá-
rokat írt, nemcsak a hitvallásaink fontossá-

gát hangoztatta, de az elmondott és leírt igehirdetésein keresztül azt is megmutatta, 
hogyan kell az Igét az alkalomhoz méltóan kiválasztani, azt bölcsen hasogatni, annak 
értelmével tusakodni, az üzenetét felmutatni. A szó szoros értelmében vett pedagógus 
volt, aki ’Krisztushoz vezérlő MESTER’ lett (Gal 3,24) azok számára, akik az ő igehir-
detésén keresztül kerültek Krisztus közelségébe, vagy erősödtek meg az Ige hirdetésé-
nek szolgálatában. 

A jelen kötet, melyet a 95. életévét betöltött professzor az idős János apostol aláza-
tával ad át Isten népének olvasásra, mint az IGE teológusa és elkötelezett hirdetője, 
ismételten emlékeztet, figyelmeztet, oktat és nevel. Emlékeztet arra, hogy az IGE hir-
detésére kapott megbízatás egy életre szól, s ezt addig kell és lehet végezni, amíg Isten 
erőt és egészséget ad hozzá. A nyugdíjba vonulás időpontját nem a hatalmasságok ha-
tározzák meg, hanem az elhívó és elküldő Isten. Figyelmeztet a szolgák kicsinységére, 
valamint az IGE nagyságára és csodálatos mélységére, amiért csak levetett saruval le-
het hirdetni és hallgatni azt. Oktat és nevel, amikor példát ad arra, hogyan lehet a fo-
lyamatosan változó életkörülmények között az IGÉ-ben az ’itt és most’ aktualitását 
megtalálni és a ’mának’ szóló üzenetet átadni… 

Tanítványi hálával ajánlom professzor úr legújabb könyvét Isten kiválasztott és el-
hívott népének és az IGE szolgáinak, olvasásra és tanulmányozásra! 

Kolozsvár, 2011. szeptember 2. 
Dr. Pap Géza püspök” 

A könyvbemutatót áhítat nyitotta meg, amelyen dr. Adorjáni Zoltán, a Teológiai Intézet dékán-
ja hirdette az Igét, és az alkalomhoz igazodva arra a kérdésre válaszolt Ef 6,18–20 alapján: ho-
gyan kell prédikálniuk mindazoknak, akik igehirdetői küldetést kaptak? Igehirdetése ekként hang-
zott: 


