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Szűcs Ferenc professzor úr, minden túlzás nélkül 
állítható, generációk tanítómestere volt. Tanít-
ványi köre a felelősségnek és örökséghordozásnak 
olyan szemléletét viheti tovább, amely az élő hit 
bátorságával, olykor bátortalanságával, a körül-
ményektől függetlenül vagy éppen azok ellenére 
tekint bizalommal előre. Az igehirdető teológus 
elhangzott és nyomtatásban is megjelent prédiká-
ciói ennek legékesebb példái.

Szűcs Ferenc 1942-ban született Őrszent-
miklóson (a mai Őrbottyánban), középiskolai 
tanulmányait Vácon végezte el, majd a Budapesti 
Református Theologiai Akadémián tanult 1960 
és 1965 között, a második lelkészképesítő vizsgát 
kitűnő eredménnyel teljesítette 1966-ban. Fóton 
segédlelkészként, Érdligeten és Pomázon helyettes 
lelkészként szolgált évekig, majd 1974-től több 
mint egy évtizeden át a Pomáz-Csobánkai Refor-
mátus Társegyházközség megválasztott lelkipász-
tora volt. Ezzel párhuzamosan öt éven át volt 
a budapesti református teológusok spirituálisa, 
1980-tól megbízott előadóként tanított a teológi-
án, 1986 óta vezette a Rendszeres Teológiai Tan-
széket, 1986 és 1988 között dékán is volt, 2004-
ben pedig rektorhelyettese, majd 2008-ig rektora 
lett a Károli Gáspár Református Egyetemnek.

1985-ben szerzett teológiai doktorátust „Az 
imago Dei értelmezése a Barth-i és a Barth utáni 
teológiában címmel”. 1999-ben kapott egyetemi 
tanári kinevezést. Ösztöndíjas volt az Edinbur-
gh-i Egyetem teológiai fakultásán, a Princeton 
Theological Seminaryben, kutatott a Berni Egye-
temen. Tizenkét éven át volt a Dunamelléki Re-
formátus Egyházkerület katechetikai előadója, 
hosszú időn keresztül a Doktorok Kollégiumának 
előbb főtitkára, alelnöke, majd elnöke. 1992 és 
‘96 között, valamint 2003-tól kezdődő ciklus-
ban a Zsinat Tanulmányi és Teológiai Bizottsá-
gát vezette. Bábáskodott a Budapesti Református 
Egyetemi Gyülekezet létrejötténél, és ott volt a 
balatonszárszói református értelmiségi konferen-
ciák újraindításánál is a ‘90-es években, vala-
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mint rendszeres előadója volt a Théma Egyesület tanulmányi napjainak. Előbb a Károli 
Hittudományi Karát, majd az egész egyetem Doktori Tanácsát vezette, aktívan kivette a 
részét a Generális Konvent Liturgiai Bizottságában, majd az énekeskönyv előkészítésével 
is megbízott Liturgiai és Himnológiai Bizottság munkájából.

Szakértőként a rendszerváltás után segítette a tankönyvkiadást, az ezredfordulón pe-
dig az etika tantárgy bevezetését. Kurátora volt a Protestáns Missziói és Tanulmányi In-
tézetnek, valamint vezetőségi tagja az International Reformed Theological Institute-nak. 
Dogmatikai, etikai témájú tankönyvei, tanulmány- és igehirdetés-kötetei mellett rengeteg 
tanulmánya jelent meg magyar és idegen nyelvű szakfolyóiratokban, kiadványokban, több 
írása a Confessióban és a Reformátusok Lapjában, amelynek teológiai konzultánsa is volt.

Munkásságát Károli Gáspár-díjjal ismerték el 2001-ben, 2003-ban a Kolozsvári Pro-
testáns Teológiai Intézet honoris causa doktori címmel tüntette ki.  (forrás: református.hu)

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia 2006-ban avatta tiszteletbeli tanárává.

„...in omnibus caritas”

Szubjektív gondolatok Szűcs Ferenc emlékére 
Amikor a szeretet – elrontott földi valóságunkból – kipillant önmagából, akkor min-
denfelé siralmat lát. Megkönyörülés és irgalom ébredhet, mélységes részvét a környe-
ző, minket magunkba záró szenvedés iránt. Szűcs Ferenc szeretetének számos meg-
nyilvánulása Istentől jövő módon volt jelen, amelyen keresztül a méltatlan, távolabbi 
tanítvány is számtalan alkalommal érezhette meg a belső szellemi tartalom és élmény 
kiáradását. Tehetsége ez az irgalomnak, amelyben úgy képes magáévá tenni a másik 
lélek sorsát, mintha nem is lenne ’másik’. Lélekközösségben élni, Isten legközvetle-
nebb keze nyoma. Olyan részvét és együttlét, amelyről mindig megismerhető, kié, ki-
től van. A Teremtő kéznek a legkedvesebb magvetése, Isten irgalmának legbiztosabb 
jele az adós szolga életében, akikből olykor hitelező is lesz. 

Az irgalmas szeretet megbocsátása, a lehetetlen megvalósulása a Feltámadott Úr-
jézus hatalmának ereje, a mi jelenünkig elnyúló erőtere – megbocsátásból életet nyer-
ni. A bűnök bocsánata az egyház egyetlen valósága, ami minden jelenségszerű felé 
emeli. Olyan törlés, amely kiveszi a bűnt a valóságból. 

Az Életnek a halál az ára. Életünk történése a bűn, amely meggyógyul az örökké-
valóság történetlenségében. Az ember módra elgondolt világunkban és lesújtó ítélete-
ink közepette  hasztalan vergődünk és keresgélünk, botrányokba ütközünk. Ameny-
nyiben a botrány elkerülhetetlen, akkor a szenvedés is, ameddig Isten meg nem nyitja 
előttünk az Örökélet kapuját. Mondhatjuk, gyötrelmes szeretet, amely a küzdelem 
evolúciójával – vagy inkább involúciójával – diadalhoz vezet. 

Ezen az úton haladunk Szűcs Ferenc jelenükben ható emlékével a Sárospataki 
Teológia közösségével. Az ő nem léte újabb magyarázata annak, ami élő, ami Van. 
Nem elkészültségben vagyunk, hanem készülődésben. Nem befejezettségben, hanem 
elkezdődésekben az újjáteremtés kiteljesedése felé, az öröktől fogva akart egység felé.


