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D. dr. Geréb Zsolt laudációja
D. dr. Geréb Zsolt a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet emeritus pro

fesszora. Sepsiszentgyörgyön született 1941. szeptember 21-én. Iskoláit Nagy- 
borosnyón kezdte, majd édesapja, dr. Geréb Pál teológiai tanárrá való kineve
zése után Kolozsváron folytatta. 1959-ben felvételizett a Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézetbe.

Az első lelkészképesítő szakvizsgát 1963 nyarán tette le, és még ebben az 
évben felvételt nyert a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet doktori tanfo
lyamára. Az első tanévben a Bukaresti Román Ortodox Teológia doktori tanfo
lyamán újszövetségi, rendszeres teológiai és bizantinológiai tárgyakat tanult. 
Doktori tanulmányainak második és harmadik évét a Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézetben folytatta. Helyettes segédlelkészi szolgálatát Kolozspatán 
végezte, és 1965. november 21-én szentelték lelkésszé. 1966 és 1971 között 
kolozsborsai lelkipásztor, 1971 és 1980 között pedig a mezőségi Mocson szol
gált. A szamosháthegyi és mezőségi gyülekezetekben végzett szolgálat, a gyüle
kezetek tagjaival ápolt kapcsolatok és e tájegységek embereinek lelki világa 
olyan meghatározó élményekként épültek bele emlékezetébe, hogy azokat min
denkor szívesen osztotta meg hallgatóival.

Az 1968/1969-es tanévben az Utrechti Állami Egyetem teológiai fakultásán 
volt ösztöndíjas, ahol újszövetségi, dogmatikai, gyakorlati teológiai és modern 
egyháztörténeti előadásokat hallgatott. A modern Jézus-kutatás irodalmában el
mélyülve dr. Willem Cornelis van Unnik vezetése alatt gyűjtött anyagot doktori 
dolgozatához. A  modern Jézus-kutatás Ernst Käsemann után (1950—1970) című dok
tori tézisét a szász evangélikus professzor, dr. Hermann Binder vezetésével írta, 
és 1974 áprilisában védte meg.

1970-ben, mezőségi szolgálata kezdetén kötött házasságot Zoltay Erzsébet 
angol-román szakos tanárnővel. Két lányuk született: Zsófia és Ágnes.

Oktatói munkáját 1980-ban kezdte meg a Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézetben. Előbb nyelvi lektorként tanította a bibliai görög és héber nyelvet, 
majd hamarosan a bibliai tudományok újszövetségi tanszékének lett vezetője 
előadó-tanári, azután pedig professzori minőségben.

Bár Geréb Zsolt szíve-lelke és tanári 
szolgálata teljes egészében a Kolozsvári Pro
testáns Teológiai Intézethez kötődik, 2000- 
től a Partiumi Keresztény Egyetem teoló- 
gia-vallástanár fakultásán is vállalt óratar
tást. Oktatói munkáját az alapos felkészült
ség, az igényesség és a következetesség 
jellemezte. A lelkészképzés iránti elkötelezett
ségéről tanúskodik, hogy nyugdíjba vonulása 
után is készségesen vállalta az előadások meg
tartását mind a kolozsvári teológiai hallga
tók, mind a Partiumi Keresztény Egyetem
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diákjai számára. Intézményvezetési tevékenysége rektori megbízatásaiban csú
csosodott ki: 1994 és1998 között a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rek
tora, 2004 és 2008 között pedig a Partiumi Keresztény Egyetem rektora volt.

A tudományos kutatás iránti elkötelezettsége oktatói és intézményvezetési 
munkája mellett sem szünetelt. Az újszövetségi bibliatudományok terén elért 
eredményes kutatói munkájáról vallanak megjelent szakkönyvei (8 önálló kötet), 
melyek közül kiemelkednek a páli levelekhez írt kommentárjai: A  thess%alonika- 
beliekhez írott levelek magyarázata (2003), illetve A  Kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt 
levél magyarázata (2010,) és az idén megjelent Péter első levelének magyarázata. 20 
kötet társszerzője, és szakfolyóiratokban publikált tanulmányok írója (54 tanul
mány), igemagyarázatai pedig rendszeresen jelentek meg a Református Szemle, majd 
később az Igehirdető hasábjain. Számos hazai és nemzetközi konferencián vett 
részt, és tartott előadásokat, méltóképpen képviselve egyházát és a Kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézetet.

Munkássága elismeréseként tudományos társaságok választották soraikba, 
amelyek közül a Studiorum Novi Testamenti Societas a legrangosabb. A buda
pesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara 1996-ban 
D octor Honoris Causa címmel tüntette ki. Tudományos felkészültségének köszön
hetően tevékenyen vett részt bizottsági tagként és témavezető professzorként a 
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet doktori tanfolyamának felelősségteljes 
munkájában. Termékeny szakmai kapcsolatokat ápol a hazai és a nemzetközi tu
dományos világ elismert teológusaival.

Fontos megemlítenünk még nevelői munkáját, amelyet mindig lelkiismerete
sen, odaadóan végzett. Lelkigondozói beszélgetései során megértő szeretetet, 
segítő szándékot tanúsított, konviktus- és kollégiumfelelősi megbízatása során 
pedig fegyelmezettségre, pontosságra, rendre nevelte tanítványait. A tanítványa
inak és tanártársainak címzett humoros élcelődései is közvetlenségéről, nyíltsá
gáról, barátias emberségéről tanúskodnak.

Az egyházi, intézeti, szervezési vagy hivatalos tennivalók azonban soha nem 
vonták el oktatói, nevelői, tudományos munkájától. Megmaradt a protestáns 
lelkészképzés ügyét szívén hordozó szakmabeli tudósnak. A tudós teológus 
hitéletének gazdagságát, vallásos identitástudatát és emberszeretetét önzetlenül 
plántálta tanítványai, a gyülekezetek tagjai szívébe, de nemcsak igehirdetései és 
igemagyarázatai által, hanem egész magatartásával.

A Doktorok Kollégiuma 2015 nyarán Pápán tartott éves közgyűlésén úgy 
döntött, hogy d. dr. Geréb Zsoltot azért a lelkiismeretes, hűséges és önzetlen 
szolgálatáért tünteti ki 2015-ben az Aranygyűrűs Teológiai Doktor díjjal, amelyet 
egyháza, népe, a protestáns teológiai tudományosság és közelebbről az erdélyi 
protestáns lelkészképzés érdekében végzett évtizedeken keresztül.

Dr. Bölcskei Gusztáv,
a Doktorok Kollégiumának elnöke


