
Dr. Orosz Gábor Viktor: 

Békefenntartók és béketeremtők 

A keresztények béketeremtésre és igazságosságra irányuló szándékának célja nem kevesebb, 

mint az etnikai és vallási közösségek, a népek és az országok közötti kapcsolatokban minden 

ember méltóságának elismerése, az emberi jogok tisztelete, a tartós politikai, szociális és 

gazdasági fejlődés. Minden, amit a keresztény egyházak ezen a téren tesznek, abban a 

kérdésben csúcsosodik ki, hogy milyen hatékonysággal tudnak fellépni a társadalom hátrányos 

helyzetű csoportjainak érdekében. A világ számos részén ezek a csoportok az idegenek, a 

bevándorlók, az etnikai és vallási kisebbségek, sok esetben pedig a nők, a gyermekek és idős 

emberek. Az előadás arra keresi a választ, hogy milyen teológiai szempontok alapján, és mely 

erkölcsi kritériumoknak megfelelve működhetnek együtt a béke iránt elkötelezett egyházak a 

béke fenntartását és a béke megteremtését szolgáló haderővel. 

The goal of Christians for peace and justice is nothing less than the respect of the dignity of all 

people in relations between ethnic and religious communities, peoples and countries, respect 

for human rights, and long-lasting political and social and economic development. All, what 

the Christian churches do in this field culminates in the question of how effectively can act for 

the benefit of deprived groups in society. In many parts of the world, these groups are 

foreigners, immigrants, ethnic and religious minorities, and in many cases women, children, 

and the elderly. The paper seeks to answer the question of the theological aspects and moral 

criteria in which churches committed to peace and can cooperate with the armed forces for the 

maintenance of peace and the establishment of peace. 

 

Dr. Fischl Vilmos: 

Az üldözött keresztények biztonsági helyzete – Hungary Helps Program 

A keresztényüldözés tág értelemben a keresztényeket ért támadások összességére utal bármely 

korban, a világ bármely országában, melyet a hitük megvallása és megélése miatt szenvedtek 

el. Felvetődik tehát a kérdés, hogy mi az oka annak, hogy üldözik a keresztényeket? A 

keresztényüldözés elsődleges oka a vallási türelmetlenség, ami mögött gyakran a politikai 

ideológia mássága húzódik meg. Az üldözés eltér koronként és országonként is és többféle 

formában jelenhet meg. Beszélhetünk szervezett üldözésről, lejárató kampányokról és a 

kereszténység, mint kisebbség ellen irányuló erőszakcselekményekről. az üldözésnek van 

pszichológiai háttere is, ami rendkívül fontos tényeket tár elénk. Azt vizsgálom 

tanulmányomban, hogy, milyen a keresztények élete bizonyos országokban ahol üldözik őket 

és ez az üldözés milyen hatással van az életükre. Továbbá vizsgálom, hogy a Hungary Helps 

Program milyen módon segíti és változtatja meg az üldöztetésben élő keresztények életét. 

 

Sajtos Szilárd őrnagy: 

A katonai lelkigondozás rendszerszemléletű megközelítése 

A hadseregen belül az Anyaszentegyház, mint Jézus Krisztus evangéliumának hirdetője a 

Tábori Lelkészi Szolgálatban „manifesztálódik”. Két hatalmas rendszer kerül itt párhuzamba, 

amelyek elsőrenden polemizálnak egymással, hiszen a hadsereg elsődleges célja – a harc során 

– a másik ember fizikai megsemmisítése, míg az Egyház küldetése a békesség evangéliumának 

hirdetése, és „minden népek” tanítvánnyá tétele. 



Az 50-es években, az Egyesült Államokból indult útjára a rendszerszemléletű terápiás 

gondolkodás, mely az egyén problémáit nem (csak) individuális módon, hanem abban a 

rendszerben vizsgálja, ahol az illető létezik. Az irányzat alapjait – többek között - Heidegger, 

Buber filozófiája, von Bertalanffy elméleti megközelítései, és Lewin csoportlélektana adják. 

Az előadásban azt vizsgáljuk, leírható-e a hadsereg, illetve a hadseregen belüli (egyházi) 

lelkigondozói szolgálat a rendszerszemlélet elveivel és eszközeivel? Miként jelenik meg itt a 

(katonai) lelkipásztor, mint mindkét rendszer tagja? Hogy lehet feloldani ezt a feszültséget, s 

melyek azok a praktikateológiai, pásztori szegmensek, ami alapján a szolgálatát tudja végezni 

a mindennapokban? 

 

Dr. Berek Tamás ezredes – Dr. Újházi Lóránd: 

Nukleáris elrettentés, növekvő biztonsági kihívás és változó egyházi aggodalmak 

Nuclear deterrence a growing security challenge and changing church concerns 

A hidegháború végével a nukleáris fegyverek szerepe háttérbe szorulónak tűnt a kezdetekben, 

de a kép mostanra megváltozott.  A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság új atomfegyveres 

államként jelent meg és a nukleáris fegyverek nemzetközi ellenőrzése válságban van.  A 

nukleáris leszerelési folyamatok megrekedtek, az USA és Oroszország közötti kommunikáció 

fenyegető hangvételre váltott. A hadászati támadó kapacitásukat csökkentették ugyan az 

atomnagyhatalmak, ugyanakkor minden nukleáris arzenállal rendelkező állam modernizálja a 

megmaradt készleteket. A nukleáris fegyverek fejlesztésének egyik iránya, a mesterséges 

intelligencia alkalmazása a nukleáris vezetési és irányítási rendszerekben már kilépett a kísérleti 

fázisból, néhány prototípus esetében sikeresen megvalósult, ami további biztonsági kérdéseket 

vet fel. A katolikus egyház mindig elutasította a nukleáris fegyverek alkalmazását, annak 

pusztító ereje, illetve az ártatlanok megóvásának nehézsége miatt Az egyházi tanítóhivatal 

ennek megfelelően következetesen az atomfegyverek leszerelése mellett foglalt állást. A 

nukleáris elrettentésről, vagyis a támadástól való visszatartás érdekében való nukleáris 

fegyverek birtoklásról azonban már eltérő álláspontot képviselő pápai megnyilatkozások 

születtek. 

A szerzők célja a nukleáris elrettentés szerepének változásait párhuzamba állítani a Katolikus 

Egyház állásfoglalásával a nukleáris fegyverek birtoklása, bevetése és az elrettentésről szóló 

tanítása vonatkozásában a Második Világháborútól napjainkig. 

 

Földi László – Dr. Padányi József: 

Környezetbiztonsági kihívások a haderők számára 

A katonai tevékenységek mindig nagy veszélyt jelentettek az ökoszisztémákra szerte a világon. 

Egyértelmű, hogy a háborús hadműveletek nagyszabású környezeti károkat okozhatnak. De a 

haderők még békeidőben is léteznek, így a katonák mindennapi élete is tartalmaz ökológiai 

kockázatokat. A "hadviselés ökológiája", mint egy viszonylag új tudományos megközelítés 

megkísérli lefedni a katonai tevékenységek minden részletét, hogy felfedezzék azokat a 

területeket, ahol a haderők környezetbarátabbakká válhatnak. Ehhez szorosan kapcsolódik az 

éghajlatváltozás, mint globális probléma, amely szintén érinti a haderőket is. Úgy tűnik, hogy 

a környezetvédelmi felelősség a haderők tekintetében különböző szempontokból ugyanarra az 

irányba mutat. 



A szerzők ezen tanulmány elkészítésével arra vállalkoztak, hogy lehetséges utat mutassanak a 

katonai tevékenységek környezetbarátabb megvalósításának irányába. 

Kulcsszavak: katonai tevékenységek, hadviselés ökológiája, környezetvédelem, 

éghajlatváltozás. 

 

Kirovné Dr. Rácz Réka tű. őrnagy, Dr. Sáfár Brigitta: 

Lelkisegélynyújtás katasztrófák bekövetkezése után 

A katasztrófák hirtelen bekövetkező, váratlan természeti csapások vagy civilizációs eredetű 

káresemények, amelyek emberek életét követelhetik, egészségüket, anyagi javaikat 

károsíthatják, veszélyeztetik. Érinthetnek kisebb közösségeket – például közlekedési 

baleseteknél – és hatással lehetnek több száz vagy akár több ezer ember életére is – például 

földrengések, árvizek, pusztító viharok, esőzések után. Ezek a hatások súlyos lelki 

következményekkel járnak. 

Az egyéni reakciók és a közösségi megküzdési formák sokfélék lehetnek.   Az előadásban azt 

vizsgáljuk, hogy milyen jelentősége van a hitnek abban, hogy az egyének és közösségek 

könnyebben találjanak rá a hatékony megküzdési stratégiára katasztrófák bekövetkezése után. 

A katasztrófavédelem nemzeti ügy. Mindannyiunk közös érdeke az állampolgárok fizikai 

védelme és lelki segítése. 


