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Geréb Zsolt újtestamentumi pro-
fesszort nem szükséges bemutatnunk 
Erdély lelkipásztorainak. Nemzedé-
kek sorát oktatta a teológiai tanulmá-
nyaik évei alatt, készítette fel őket új-
testamentumi tudományágakból a 
lelkipásztori pályára. Betekintést kap-
tunk az Újtestamentum fontos kérdé-
seibe, elsajátíthattuk az újtestamen-
tumi szövegértelmezés gyakorlatát, és 
megtanulhattuk mellette, hogy ezek az 
ismeretek mennyire fontosak az ige-
hirdetés számára. 

Geréb Zsolt az erdélyi teológiai 
kutatás egyik legtermékenyebb képvi-
selője, aki az elmúlt két évtizedben 
Pál több levelének magyarázatát adta 
ki. Az újtestamentumi tanulmányozá-
sának és kutatásának mindig azt a biz-
tos útját járja, amely egyfelől tudomá-
nyosságra törekszik. Másfelől pedig 
mindent átszűr önmagán, hogy hasz-
nálhatóvá is tehesse azt egyházi szol-
gálat számára. 

A nyugalmazott professzor most 
egy gyűjteményes kötetet adott ki, 
amely az elmúlt évek idegen nyelvű 
előadásait, tanulmányait tartalmazza. 
Ezek a német, francia és angol nyelvű 
előadások hazai és külhoni konferen-
ciákon hangzottak el. 

Felteheti bárki a kérdést: miért van 
szükség kiadni ezeket? A kötet több 
haszonnal jár, annak ellenére, hogy az 
érdekeltek és felhasználók köre szű-

kebbé lesz a szövegek idegen nyelvű-
sége miatt. A kötet mindenekelőtt an-
nak ékes bizonyítéka, hogy Geréb 
Zsolt professzort nemcsak meghívták 
azokra a nemzetközi konferenciákra, 
amelyek Erdélyben vagy külföldön 
zajlottak, hanem azokon tevékenyen 
vett részt. Nemcsak képviselte az er-
délyi újszövetségeseket, hanem vitte 
az ott művelt tudományosságot, és 
hozzájárult a nemzetközi újtestamen-
tumi párbeszédhez. Az idegen nyelvű 
előadások, tanulmányok azt is mutat-
ják, hogy rangos, nemzetközi társasá-
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gok érdeklődéssel követik az erdélyi 
teológusok, s közöttük Geréb Zsolt 
tevékenységét. Geréb Zsolt pedig ki is 
érdemelte ezt, sőt tekintélye is lett 
megbízható újtestamentumi szemléle-
te, munkája, mélyreható teológiai tu-
dása és kapcsolatai révén. Közismert, 
tudása pedig elismert a világ neves új-
testamentumi teológusai között. És 
ezért büszkék vagyunk rá, mert általa, 
mégha közvetve is, mi is jelen va-
gyunk a tudományos fórumokon. 

Geréb Zsolt kötetének eszmei ér-
tékén túl, komoly tudományos jellege 
van, ugyanis a közölt munkák olyan 
teológiai kérdéseket tárgyalnak, ame-
lyekre minden kor teológiai tudomá-
nyának kielégítő és irányt adó választ 
kell adnia. Most publikált előadásait 
három témakör szerint csoportosítot-
ta: hermeneutika, Pál és a páli iskola, 
valamint vegyes tematikájúak. 

A hermeneutikai részben helyet 
kapott előadások a következő kérdés-
körökkel foglalkoznak: a tízparancso-
lat és szeretet parancsának kapcsolata, 
az evangéliumok történeti kérdései, 
Karl Barth hermeneutikája és megújí-
tó hatása az erdélyi írásértelmezésre, 
valamint a 20. században megjelent 
erdélyi exegetikai munkák hitvallásos 
jellege. 

A Pállal és páli iskolával foglalkozó 
egységben pedig ilyen témák sorakoz-
nak: A thesszalonikabeliekhez írt első 
levél egyházképe és Jézus szavai 
ugyanebben a levélben; Pál és a ke-
resztyén szabadság; a teremtés és a 
megváltás A kolossébeliekhez írt levél 
Krisztus-himnuszában; Pál, az egyház 
szolgája; család és rokonság; kié lehet 
Krisztusnak és Isten országának 
öröksége az efézusi levél alapján? 

A Miscellanea rész a következőket 
tartalmazza: Budapest és Kolozsvár 
teológiai akadémiáinak lelki kapcsola-
ta; az exegézis és szisztematika teoló-
gia kapcsolata; a teológiai képzés lehe-
tőségei Kolozsváron; a d. dr. Tőkés 
István nyugalmazott teológiai pro-
fesszor 90. születésnapján elmondott 
köszöntőbeszéd. 

Az erdélyi teológia ezzel a kötettel 
újabb lépést tett a teológiai eszme-
csere területén. Magyar nyelvű stan-
dard művekre nagy szükségünk van. 
Itt is beszédes a forrás paradigmája: 
nem mindegy, milyen forrásból merít 
a teológus, és milyenből ad inni a ta-
nítványainak. Azonban romániai szin-
ten és határainkon kívül, a nemzetkö-
zi szinten csak igen kevesen ismerik 
magyar nyelvű publikációinkat. Ezzel 
a kötettel idegen nyelven is hozzáfér-
hetővé válik az erdélyi magyar refor-
mátus újszövetségi teológia vize azok-
nak, akik nem birtokolják nyelvünk 
merítőedényét, és ez nem kis ered-
mény.  

Kívánunk Geréb professzor úrnak 
jó egészséget, hogy folytathassa eddigi 
alkotótevékenységét. Tudjuk ugyanis, 
hogy nyugdíjas napjaiban is szorgal-
masan munkálkodik, s most Péter 
apostol leveleinek magyarázatával 
foglalkozik. Várjuk tehát újabb kom-
mentárjának megjelenését. 
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