
Dr. Gerd Theissen 
Gerd Theissen a németországi Rheydt-ben (ma Mönchengladbach) született 1943. április 24-én. Teológiát és 
germanisztikát tanult a Bonni Egyetemen; majd ugyanitt doktorált 1968-ban a Zsidókhoz írt levél témakörében. 
Philip Vielhauer professzor asszisztense volt. Habilitációját is Bonnban szerezte meg, 1972-ben, az őskeresztyén 
csodatörténetek témakörében. 1976-78. között gimnáziumi német- és vallástanár, majd 1978-80. között az 
Újszövetség professzora a Kopenhágai Egyetemen. 1980. óta – jelenleg is – a Heidelbergi Egyetemen az 
Újszövetség professzora. Felszentelt lelkész a Badeni Tartományi Egyházban, és tanítói pályája mellett gyakran 
végez igehirdetői szolgálatot is, aminek 5 igehirdetés – kötete is a tanúja. Felesége, Dr. Christa Schaible, 
pszichológus és pszichoterapeuta. Két gyermekük van. Gerd Theissen professzor munkássága az újszövetségi 
tudományok sok területét érinti. 15 önálló könyve, 3 könyve társszerzővel, valamint 110-nél is több tanulmánya, 
számos lexikon-cikke és recenziója a szakág szinte minden fontos kérdését tárgyalja. Műveire jellemző, hogy 
interdiszciplináris kitekintéssel úgy összegzi bibliai kutatási eredményeit, hogy más szakágak képviselői is be 
tudnak kapcsolódni a teológiával való párbeszédbe, pl. a pszichológia, a szociológia, vagy akár az evolúció 
kutatási területein. Rendszeralkotó képessége ritka érték a mai kutatói társadalomban; bizton mondhatjuk, hogy 
Theissen professzor korunk legkiválóbb újszövetséges kutatói közé tartozik. Jól jelzi ezt, hogy műveit több mint 
10 nyelvre lefordították (az európai nyelveken kívül ázsiai nyelvekre is). Több műve magyarul is megjelent, pl. 
Az első keresztyének vallása című (2000-ben). Theissen professzor nevéhez fűződik az első keresztyének 
életének szociológiai vizsgálata: 1977-es műve, Soziologie der Jesusbewegung (A Jézus-mozgalom 
szociológiája) a kortárs kutatás számára irányadóvá vált. 2004-ben jelentette meg az említett műnek egészen új, 
átdolgozott kiadását, mely a téma szinte egy nemzedéknyi kutatástörténetét is átöleli: Die Jesusbewegung: 
Sozialgeschichte einer Revolution der Werte címmel, mely műnek már készül a magyar fordítása (A Jézus-
mozgalom: az értékek forradalmának társadalomtörténete). Theissen professzor a Heidelbergi Tudományos 
Akadémia tagja. Vendégelőadásokat tartott többek között Chicago-ban, Cambridge-ben, Oxfordban és 
Hongkongban. A Neuchateli, Glasgow-i, St. Andrews-i, Lundi, és Aarhus-i Egyetemek díszdoktora. 
Egyetemünkhöz is aktív munkakapcsolat fűzi, ő maga is tartott nálunk vendégelőadásokat (2003-ban), valamint 
az Újszövetségi Tanszékünkön folyó kutatást is többféle módon támogatja (pl. habilitációs eljárásban való 
részvétellel, kutatási pályázatok támogatásával, valamint azzal, hogy egy oktatónk Humboldt ösztöndíjában ún. 
„vendéglátó professzor”).  

Mindezek alapján javaslom, hogy Gerd Theissen professzor a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi 
Karától az újszövetségi tudományokban elért kiemelkedő munkásságáért tiszteletbeli doktori címet kapjon.  
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