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Nikolaus Schneider 1947. szeptember 3-án született Duisburgban. Teológiai tanulmányait a 

Wuppertal/Betheli Egyházi Főiskolán, majd a göttingeni és a münsteri egyetemeken folytatta. 

Lelkésszé szentelésére 1976-ban került sor. Ettől az évtől Rheinhausenben először 

segédlelkészként, majd gyülekezeti lelkészként szolgált. 1984-től 1997-ig lelkészként 

tevékenykedett Moersban, miközben 1987-től a moersi egyházmegye esperesi tevékenységét 

is ellátta. A münsteri újtestamentumi szövegkutató intézet munkatársa volt, több teológiai 

tárgyú könyv szerzője, társszerzője. 1997-ben a Rajnai Protestáns Egyház alelnökévé, 2003-

tól pedig lelkészi elnökké választották, amely hivatalából 2013 februárjában vonult vissza. 

Schneider úr 2003-tól a Németországi Protestáns Egyház, az EKD tanácsának tagja, 2010 óta 

pedig elnöke. 

 

A Magyarországi Református Egyház aktív partneregyháza, a Rajnai Protestáns Egyház 

elnökeként és jelen hivatalában is szoros kapcsolatot ápol Egyházunkkal. 2009 novemberében 

a Magyarországi Református Egyház és a Rajnai Protestáns Egyház együttműködési 

megállapodást kötött, amely szerint Egyházaink a gyülekezeti és egyházmegyei szintű 

partneri kapcsolatok ápolása mellett megosztják egymással tapasztalataikat. Schneider úr 

megfogalmazásában az Egyházaink közötti együttműködés célja, hogy „közös hagyatékunkat, 

a református sajátosságokat együtt ápoljuk, és együtt képviseljük a lutheránus többségű 

európai protestáns ökumenikus fórumokon.” 

 

Schneider úr lelkészként mindig is vallotta, hogy az emberek  mint Isten teremtményei  

egyenlőségükből, istenképűségükből adódóan, elhivatottak a rászorulókkal és idegenekkel 

szembeni elkötelezettségre. Jézus evangéliumi példája nyomán határozottan kiállt a 

szegények, a társadalom peremén élők mellett. Szívén viseli a szociális kérdéseket – mint 

Isten emberszeretetének elidegeníthetetlen következményét. Számtalan előadást tartott, - 

előadásaiban a szociálisan érzékeny, szolidáris és igazságos társadalom szükségességét 

vázolta, és az Egyház szerepét hangsúlyozta napjaink társadalmi problémáinak, többek között 

a munkanélküliség és a gazdasági válság kezelésében. Pénzügyi kérdésekben az etikus 

eljárások jelentősége mellett tett hitet; óvott a csupán nyereséghajhászáson alapuló 

gazdaságtól, amely a szociális kapcsolatok elhidegüléséhez vezet.  

 



Schneider úr mindig kész a mai társadalom hitkérdéseinek nyitott vitájára. A kérdezést, a 

nyitott, őszinte kételkedést mint a társadalom számára hasznos, jobbító és előbbre vivő erőt 

értelmezi, és a hit megtartó erejét hangsúlyozza az élet nehézségei során. Nem zárkózik el 

természettudományi kérdések megvitatásától sem, amelyek során az Istentől kapott élet 

tisztelete és védelme vezérli. Életművének alapvető kérdése az ökumené; az egyházak és 

kultúrák közötti egyetértés, türelem és béke elérése iránti törekvés. Ferenc pápánál 2013 

áprilisában tett látogatása is az ökumené jelentőségét és lehetőségét szolgálta. 

 

Schneider úrnak jelentékeny egyházi tevékenysége alapján a Német Szakszervezeti Szövetség 

1998-ban odaítélte a Hans-Böckler kitüntetést. 2012-ben elnyerte a Buber-Rosenzweig érmet, 

2009-ben az Észak-Rajna-Vesztfáliai Tartományi érdemrenddel tüntették ki. A 

Wuppertal/Bethel-i Egyházi Főiskola 2011-ben tiszteletbeli doktorává avatta. 

 

Schneider úr jelentékeny egyházi tevékenysége és nagy hatású teológiai életműve méltóvá 

teszik őt a Károli Gáspár Református Egyetem tiszteletbeli doktori címére, amellyel büszkén 

tüntetjük ki őt. Nikolaus Schneider elnök úr nős. A jelen ünnepségen szeretettel köszöntjük 

kedves Feleségét, Anne Schneidert is. A házaspár három lánygyermeknek adott életet. Hadd 

említsem meg, hogy Elnök úr és Felesége elveszítették egyik felnőtt lányukat; ezt a tragédiát 

Isten színe előtt, hitben dolgozták fel, egy könyvet is készítettek erről. A szenvedés 

elhordozásának módja sokak számára erősítő példát jelentett a német egyházban. E helyen is 

Isten vigasztalását kívánjuk egész Családjuknak. 

 

Egyetemünk számára nagy öröm, hogy Schneider urat tiszteletbeli doktoraink közé 

fogadhatjuk, remélve, hogy a jövőben is gazdagítja egyetemi életünket, Egyházunk egész 

közösségét bibliás bölcsességével, teológiai látásával, másokért felelős, áldozatkész 

keresztyén élete példájával. 

 


