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 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

A rövid áttekintésben a bizottság 2009. május 6-án elfogadott ciklustervében meghatározott fő 

célokat figyelembe véve foglaljuk össze a ZSKÖB elvégzett munkájának legfontosabb 

mozzanatait. A terjedelemre való tekintettel illusztrációként olyan működő, egy-egy cikkre 

mutató linkeket ( kékkel megjelenített feliratokat) is beillesztettünk a beszámolóba, amelyen 

keresztül az adott témában további információ érhető el az érdeklődők számára. A 

tartalomjegyzék segíti a tájékozódást, az egyes címekre kattintva közvetlenül a megfelelő 

fejezethez jutunk. 
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ÖSSZEGZÉS 
 

A Zsinati Külügyi és Ökumenikus Bizottság (ZSKÖB) a 2009-2014. közötti ciklusban az 

alakuló üléssel együtt 12 alkalommal találkozott. Évente egyszer, azaz összesen hat alkalommal 

a Zsinati Ösztöndíjas Bizottság (ZSÖB) ülésére is sor került, amely a ZSKÖB elnökének 

összehívására és tagjainak részvételével a lelkészképző intézmények (Akadémiák) képviselőivel 

kiegészülve dönt a zsinati ösztöndíjak sorsáról. 

 

A ZSKÖB a ciklus elején, első rendes ülésén fogadta el a zsinati ciklustervhez igazított saját 

munkatervét az elmúlt hat évre. A ZSKÖB felügyelete alatt a Külügyi Iroda az ott lefektetett 

elvek és célok mentén végezte a munkáját. Előzetesen elmondható, hogy a ZSKÖB a 

ciklustervben foglaltakat csaknem maradéktalanul teljesítette, amiért Istennek adunk hálát. 

 

2009. március 11. (alakuló ülés), 2009. május 6., 2009. október 28. (Ugyanazon a napon a Zisnati 

Ösztöndíjas Bizottság ülésére is sor került - ZSÖB), 2010. május 19., 2010. október 29. (ZSÖB), 

2011. május 4., 2011. október 26. (ZSÖB), 2012. május 4., 2012. október 25 (ZSÖB), 2013. 

május 15., 2013. október 15. (ZSÖB), 2014. október 21. (ZSÖB) 

 

 

A ZSKÖB CIKLUSTERVÉNEK FŐ CÉLJAI ÉS AZOK MEGVALÓSULÁSA 
 

NEMZETKÖZI JELENLÉT ERŐSÍTÉSE EGYHÁZI SZERVEZETEKBEN 
 

A ZSKÖB a ciklus egyik fő céljaként határozta meg az MRE aktív jelenlétének erősítését a 

nemzetközi egyházi szervezetekben, legyenek azok regionális vagy világszervezetek. A ciklus 

során több delegált végzett aktív, tényleges és szakmailag is elismert munkát valamennyi 

szervezetben, amelynek az MRE tagja. Érvényes ez a döntéshozó testületekbe delegált 

képviselőkre éppúgy, mint a szakmai munkacsoportokra. A Bizottság előnyben részesítette 

azokat a fiatal egyháztagokat, adott esetben lelkészeket, akik saját szakterületükön is kiemelkedő 

teljesítményt nyújtottak. Ugyanakkor fontosnak tartottuk azt is, hogy egyházvezetőink 

lehetőségükhöz képest szerepet vállaljanak ökumenikus szervezetekben. Mindez nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy az MRE Közép-Kelet Európa egyik legelismertebb és a misszióban, 

valamint társadalmi felelősségvállalásában legaktívabb protestáns egyházaként jelenjen meg a 

nagyvilágban.  
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Az aktuális delegáltak névsorát a bizottság a reformatus.hu oldalon folyamatosan frissíti.   

 Delegáltak aktuális listája  

 

Az elmúlt években valamennyi jelentős egyházi világszervezet és azok bizottságainak, 

munkacsoportjainak vezetői látogatást tettek hazánkban, köztük Jerry Pillay, a Református 

Egyházak Világközösségének elnöke, vagy Olav Fykse Tveit, az Egyházak Világközösségének 

főtitkára több ízben is. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy az érintett szervezetekben meglévő 

tapasztalat és kapcsolatrendszer az MRE szolgálatát is előmozdítsa. 

  

 Jerry Pillay, a REV elnöke első alkalommal hazánkban  

 Tveit, az EVT főtitkára Budapesten - magyar  

 Tveit, az EVT főtitkára Budapesten - angol  

 A CEC főtitkára és a REV európai elnöke a Közös Zsinaton  

 

 

KIEMELKEDŐ ESEMÉNYEK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKKEL 
 

A ZSKÖB az MRE nemzetközi jelenlétét nem csak a szokásos képviseleti rendszerben és 

munkacsoportokban való aktív részvétellel kívánta erősíteni az elmúlt ciklusban, hanem olyan 

jelentős kezdeményezésekben, amelyek lehetőséget adtak a világszervezetekkel és ezen keresztül 

a partneregyházakkal való intenzív együttműködésre. Ebben a törekvésben nem az MRE 

nemzetközi „presztízsének” emelése játszotta a főszerepet, hanem az a törekvés, hogy az 

nemzetközi kapcsolatok minél fontosabb szerepet játszhassanak egyházunk életében és 

ösztönzőleg hassanak az egyházban folyó missziói munkára. Mindeközben több egyházi 

szervezet is Magyarországon tartotta nagygyűlését vagy vezető testületi ülését. Így került sor a 

CCME közgyűlésére és a CEC nagygyűlésére Budapesten 2009-ben, illetve 2013-ban. 

 

Az alábbiakban egy szűk válogatás ad betekintést a ZSKÖB által felügyelt kiemelkedő 

fontosságú eseményekbe. 

 

Alkotmányozó Zsinat

A Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinatának nemzetközi kommunikációja és 

„elfogadtatása” az egyházi szervezetekben alapvető fontosságú kérdés volt, hiszen olyan 

eseményre került sor, ami óhatatlanul érintette nemzetközi kapcsolatainkat és kritikára adhatott 

okot. Az egységes egyház elfogadottságát mára hivatalos kétoldalú megállapodásaink is rögzítik 

és pozitív fogadtatásra talált, minden kétség ellenére, valamennyi egyházi világszervezetben. 

 Az Alkotmányozó Zsinat angol honlapja  

 

Egyéb: 

 Budapesten nyitották meg a Migráció Évét - CCME közgyűlés  

 

REV alkotmányozó nagygyűlése 

A Református Egyházak Világközösségének Egyesülő Nagygyűlése Grand Rapids-ben az elmúlt 

évek legmeghatározóbb ökumenikus eseménye volt az MRE számára. A Református 

Világszövetség (RVSZ) és a Református Ökumenikus Tanács (RÖT) egyesülésével új szervezet 

jött létre, a világszerte 80 millió református keresztyént képviselő Református Egyházak 

Világközössége (REV). A kárpát-medence egyházaiból, illetve az Amerikából érkező 

http://www.reformatus.hu/a-vilagban/mutat/6194/
http://www.reformatus.hu/mutat/magyarorszagra-latogat-a-reformatus-egyhazak-vilagkoezoessegenek-elnoeke/
http://www.reformatus.hu/mutat/8112/
http://www.reformatus.hu/mutat/8110/
http://www.reformatus.hu/mutat/8435/
http://www.majus22.org/rendezvenyek.php
http://www.reformatus.hu/mutat/4939/
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valamennyi magyar delegált és résztvevő számára az a tény, hogy 2009. május 22-én már 

megvolt a magunk „egyesülő nagygyűlése”, különlegessé tette ezt a találkozót. Mi magyarok 

Debrecenben elővételeztünk valamit abból, ami Grand Rapids-ben történt. Annak idején a 

Református Világszövetség elnöke és főtitkára is ebben a szellemben köszöntötte az 

Alkotmányozó Zsinatunkat, mint a református család, két korábbi világszervezet - az RVSZ és 

RÖT – egyesülésének előképét. A magyar delegáció aktívan részt vett az új alkotmány 

kidolgozásában és az esemény európai előkészítésében, minthogy abban az időben Bölcskei 

Gusztáv az RVSZ európai elnökeként meghatározó szerepet játszott a református közösségben.  

 Magyar hírek Grand Rapids-ből    

 Kulisszák mögött - Interjú Grand Rapids-ből 

 

EU-elnökség kísérő programok 

Hazánk 2011. évi EU elnökségének kapcsán a CEC Egyház és Társadalom Bizottságával 

közösen kezdeményezett átfogó program- és tanácskozássorozatot, amelynek többek között része 

volt az EU cigányügyi kerettervéhez való egyházi hozzájárulás európai szintű egyeztetése is. A 

kezdeményezés kapcsán önálló magyar és angol honlap létrejött. A rendezvénysorozat keretében 

két alkalommal is sor került az európai egyházvezetők és az Orbán Viktor miniszterelnök vezette 

magyar kormány találkozójára. 

 Az MRE magyar és angol nyelvű honlapja hazánk EU elnöksége kapcsán  

 

Egyéb: 

 „Szegénység, jólét és ökológia” - a CEC és az EVT közös konferenciája Budapesten  

 CEC Egyházak Párbeszédben Bizottsága Budapesten  

 

GEKE nagygyűlés 

 „Nyitottan a jövő felé" volt a mottója az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) 

hetedik nagygyűlésének, mely szeptember 20. és 26. között Firenzében került megrendezésre. A 

nagygyűlésen a GEKE tagegyházai közösen kerestek válaszokat az európai egyházreformok 

kérdéseire és teológiai dokumentumokat vitattak meg. Egyházunkat Bölcskei Gusztáv püspök és 

Ferencz Árpád egyetemi adjunktus képviselte, de szakértőként Fazakas Sándor és Lőrincz 

Szabolcs is meghívást kapott a szervezőktől. 

 GEKE nagygyűlés témái  

 

Egyéb: 

 Berekfürdőn tanácskozott az EVT fogyatékossági érdekképviseleti csoportja    

 HEKS-MRE konzultáció az együttműködés új paradigmájáról   

 

Magyar stand a Kirchentag-on 

A ZSKÖB kezdeményezésére, a Rajnai Egyház támogatásával először vett részt 

közreműködőként önálló standdal és programmal Németország legjelentősebb egyházi 

eseményén, a Kirchentag-on. A magyar reformátusság történetét és mindennapjait bemutató 

interaktív kiállítás és installáció mellett a szervezők Kárpát-medencei kitekintésben kívánták 

bemutatni és a több százezer látogató számára élményszerűen megjeleníteni a magyar református 

közösség szolgálatát. Az MRE standján missziói és diakóniai kezdeményezések képviselői: a 

romamisszió, a menekültmisszió, az ifjúsági misszió, a börtönmisszió, siketmisszió, a 

http://www.reformatus.hu/keres/?page=3&q=grand%20rapids
http://www.reformatus.hu/mutat/kvotak-es-koezoesseg-beszelgetes-a-valasztasokrol-/
http://refeu2011.reformatus.hu/
http://www.reformatus.hu/mutat/2818/
http://www.reformatus.hu/mutat/europa-a-legnehezebb-misszios-teruelet-ma-nemzetkoezi-misszioi-konferencia-budapesten/
http://www.reformatus.hu/mutat/7240/
http://www.reformatus.hu/mutat/6777/
http://www.reformatus.hu/mutat/7089/
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Nőszövetség, az ökogyülekezeti program és a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai 

mutatkoztak be. 

 Beszámolók a hamburgi Kirchentag-ról  

 MRE német nyelvű honlapja és videói  

 

CEC nagygyűlés Budapesten 
Budapesten tartotta reformközgyűlését július 3. és 8. között az Európai Egyházak Konferenciája 

(CEC), ahol a szervezet új alkotmányát is elfogadták. A ZSKÖB az alkotmány véleményezését 

az Ökumenikus Tanácsadó Testület tanácsai alapján végezte el. A nagygyűlés előkészítésében az 

MRE képviselői meghatározó módon vettek részt többek között a Reformbizottság és az 

előkészítő bizottság tagjaiként. Hat közreműködő és missziói munkatárs, valamint több mint tíz 

gyakornok támogatta a sikeres lebonyolítást. 

 Hírek a CEC közgyűlésről 

 Az MRE csapata videóval is készült a nagygyűlésre  

 

EVT nagygyűlés 

A dél-koreai Puszán városában ülésezett az Egyházak Világtanácsa nagygyűlése, ahol Bölcskei 

Gusztávot megválasztották a Központi Bizottság tagjának.  

 Hírek és beszámolók az EVT nagygyűléséről 

 

 

TARTALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE A PARTNEREGYHÁZI KAPCSOLATOKBAN 
 

A partnerkapcsolatokban elsősorban nem az amúgy is kiterjedt testvéregyházi kapcsolatunk 

mennyiségi növelésére, hanem a meglévő kapcsolatok két- és többoldalú tartalmi 

együttműködésben való elmélyítésére helyeztük a hangsúlyt. Az afrikai kapcsolatok ez alól 

kivételt képeztek. Az egyéb partnerkapcsolatokon keresztül Ghána, Malawi és Kongó 

egyházaival kerültünk kapcsolatba, de célzottan Dél-Afrikával épült ki aktív együttműködés. 

Többéves előkészület után a 2011. novemberi Zsinaton került sor a (Dél-Afrikai) Holland 

Református Egyházzal (DRC) kötött szerződés aláírására. Azon túl, hogy ez az első „teljes 

egyházi közösséget” magába foglaló megállapodás az afrikai kontinensen, a szöveg az MRE 

oldalán valamennyi kárpát-medencei részegyházat nevesíti, valamint kitér a „holland református 

családra”, további két dél-afrikai református közösséget is bevonva a megállapodásba. A közös 

feladatokban kiemelt szerepet játszik a múltfeltárás és megbékélés kérdése, amely a jelenlegi 

Zsinaton is meghatározza a nemzetközi vendégek részvételét. Dél-Afrikában ezen túl az Egyesült 

Református Egyházzal, amelynek képviselője a Zsinat vendége és az Egyesülő Presbiteriánus 

Egyházzal is megtörtént a kapcsolatfelvétel.   

 

 Testvéregyházi megállapodás a dél-afrikai Holland Református Egyházzal   

 

Az elmúlt ciklusban a tartalmi együttműködések elmélyítése jelentette a fő célt, vagyis az a 

törekvés, hogy minél többen kivehessék részüket a nemzetközi együttműködésben és 

tapasztalatcserében. A szakmai együttműködések során az MRE intézményei és missziói maguk 

is bekapcsolódhatnak a nemzetközi vérkeringésbe és partnereink gyakorlatát hasznosíthatják 

saját munkájuk során, illetve maguk is értékes tapasztalatokkal gazdagíthatják a külföldi 

egyházakat és szervezeteket.    

  

Így került sor például a Skót Egyházzal való együttműködésre, amelynek nyomán - az Európai 

Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat támogatásával – elindulhatott az első időszakban a 

ZSKÖB felügyelete alatt, majd önálló koordinációval az Ökogyülekezeti program. A kölcsönös 

http://www.reformatus.hu/nezet/hirek24/?t=kirchentag%202013
http://reformatus.hu/kirchentag2013/
http://www.reformatus.hu/nezet/hirek24/?t=cec%20nagygy%C5%B1l%C3%A9s%202013%20budapest
http://vimeo.com/70058443
http://www.reformatus.hu/nezet/hirek24/?t=puszan
http://www.reformatus.hu/mutat/5621/
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tapasztalatcsere azóta is folyamatos, a program pedig az MRE-n belül is megerősödött, nem 

utolsó sorban az Ökogyülekezeti Tanács 2012. januári megalakulásával. 

 Megalakult az Ökogyülekezeti Tanács  

 

A tematikus együttműködésnek számos más gyümölcse is volt az elmúlt években. A hivatalos 

látogatások alkalmával nem csupán egyházvezetői találkozásokra, hanem a sokrétű 

együttműködés előmozdítására is sor került kiemelten is a cigánymisszió, menekültmisszió, a 

szeretetszolgálat, diakónia és a lelkészképzés, teológiai munka területén. A ZSKÖB 

ciklustervében is lefektetett paradigmaváltás egyik fontos, szimbolikus mozzanata volt, hogy 

2011. májusában javaslatot tett nemzetközi delegáltak rendszeres meghívására a Zsinat 

üléseire. 2012 után idén másodszor kerül sor ilyen alkalomra, amelynek során a Zsinat tagjai 

maguk is találkozhatnak testvéregyházaink vezetőivel. 

 Külföldi delegáltak a Zsinat ülésén 

További példák a tartalmi együttműködésre: 

 Erősödő együttműködés az amerikai világmissziós szervezettel   

 Munkacsoport alakult a Rajnai Egyházzal való együttműködésre  

 Missziói felfedező túra hollandokkal és csehekkel 

 

 

SZAKMAI MUNKA KOORDINÁCIÓJA: TANÁCSADÓ TESTÜLETEK ÉS MUNKACSOPORTOK 
 

A nemzetközi egyházi szervezetekben való szakmai részvételünk és képviseletünk megerősítését, 

valamint az ökumenikus teológiai párbeszéd eredményeinek hazai megismertetését a ZSKÖB az 

Ökumenikus Tanácsadó Testület (ÖTT) létrehozásával kívánta elősegíteni. Az ÖTT-t 2009. 

május 9-i ülésen hívta életre a bizottság. Tagjai az MRE mindenkor aktuális delegáltjai. 2010 és 

2013 között arra is lehetőség nyílt, hogy teológiai referens koordinálja az ÖTT munkáját a 

külügyi irodavezető felügyelete mellett. Az ÖTT a világszervezetek nagygyűléseinek 

előkészítése mellett javaslatot dolgozott ki többek között az Európai Protestáns Egyházak 

Közösségének (GEKE) két tanulmányának, a MEÖT átalakításának, a Református Egyházak 

Világközössége (REV) és az Egyházak Világtanácsa (EVT) alkotmánymódosításának 

véleményezésére, az MRE hivatalos álláspontjának teológiailag és szakmailag megalapozott 

kidolgozására. Az ÖTT biztosította a szakmai hátteret az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) 

reformjának véleményezése és vitája, valamint 2013-as megvalósítása kapcsán. Egyházunk ezzel 

komolyan hozzájárult a szervezet budapesti nagygyűlésén elfogadott, új alkotmányban is 

rögzített reformjához.  

 

A bizottság 2011. október 26-án az egyházi világszervezetekben zajló intenzív társadalmi, 

szociáletikai, bioetikai szakmai munka magyarországi előmozdításának reményével hozta létre az 

Egyház és Társadalom Tanácsadó Testületet, aminek rendszeres működtetése már meghaladta a 

külügyi iroda kapacitását. Ezt a munkát a ZSKÖB ugyanakkor a jövőre nézve is kiemelt 

fontosságú feladatnak tartja.  

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EGYHÁZON BELÜL A NEMZETKÖZI KAPCSOLATRENDSZER 

ÉPÍTÉSÉBEN 
 

A ZSKÖB célkitűzésének megfelelően, a tematikus és tartalmi nemzetközi együttműködésből 

fakadóan feladatának tartotta az egyes országos munkaágak és intézmények nemzetközi 

http://www.reformatus.hu/mutat/6392/
http://www.reformatus.hu/mutat/7496/
http://www.reformatus.hu/mutat/6591/
http://www.reformatus.hu/mutat/5670/
http://www.reformatus.hu/mutat/9701/
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kapcsolatainak előmozdítását. A Bizottság munkája több szálon kötődik a missziói, ifjúsági és 

diakóniai kezdeményezésekhez, a társadalmi missziók munkájához és intézményekhez is és 

munkájában azok kiemelt törekvéseit, meglévő stratégiájukat is figyelembe veszi. Az 

együttműködés egyik módja a szakmai kapcsolatok célzott előmozdítása olyan 

testvéregyházakkal és egyházi szervezetekkel, amelyek az adott területen tapasztalattal 

rendelkeznek. Ezt nemzetközi látogatócsoportok programjának összeállítása, testvéregyházi 

együttműködések területeinek tudatos meghatározása és az érintett misszióvezetők nemzetközi 

egyházi eseményekre való delegálása segíti. Különösen a cigánymisszió, menekültmisszió, 

diakónia és ifjúsági misszió területén törekedtünk a szakmai kapcsolatok mellett támogató 

partnerek felkutatására. Mindennek háttereként az MRE szolgálatának kiemelt területein 

törekedtünk a nemzetközi kommunikáció megerősítésére és (el)ismertségük előmozdítására.   

 

 HEKS-MRE közös cigánymissziós koordinátora  

 HEKS és MRSZ közös pályázata akadálymentesítésre  

 Cigánymissziós rovat az angol honlapon  

 Amerikai önkéntesek a menekültmisszióban  

 A Károli Gáspár Református Egyetem koreai együttműködése 

 Együttműködési megállapodást írt alá a debreceni és a szöuli teológia  

 Ifjúsági Zsinat skót módra   

 Külföldi fiatalok a Csillagponton  

 

 

GYÜLEKEZETI PARTNERKAPCSOLATOK ELŐMOZDÍTÁSA 
 

A gyülekezeti testvérkapcsolatok kialakítása nem zsinati feladat alapvetően. Ugyanakkor az 

ösztönzés, és az érdeklődő gyülekezetek kapcsolatainak elősegítése a ZSKÖB felelőssége. A 

gyülekezetek kapcsolatainak kialakítására valamennyi testvéregyházunkban lehetőség nyílik, 

ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy a külföldi partnerek nem mindig állnak készen. A 

testvéregyházakat azzal is buzdítjuk a gyülekezeti kapcsolatfelvételre, hogy az MRE angol 

honlapján elektronikus partnerkeresőt, úgynevezett „Twinning e-profile-t” indítottunk. A 

kezdeményezés nem érte el a várt hatást, jóllehet külföldi gyülekezetek a jelentkezési lap 

kitöltésével közelebbről is maghatározhatják, hogy milyen típusú gyülekezettel szeretnének 

kapcsolatba lépni Magyarországon. Konkrét kezdeményezésként pedig az Amerikai Református 

Egyházzal alakítottuk ki az ún. imapartnerség kereteit, illetve a Skót Egyház felhívásait 

továbbítjuk az MRE gyülekezetei felé. A gyülekezeti együttműködést is a helyi közösségek 

érdeklődése elevenítheti meg. Így jelenik meg pl. a svájci HEKS szervezettel között 

együttműködési megállapodásban az a törekvés, hogy a cigánymisszió támogatása mellett az 

adakozó svájci gyülekezetek és a magyar közösségek személyes kapcsolatfelvételére is 

törekszünk. 

 

 Tengerentúli imapartnerség 

 Oversees Prayer Partnership  

 Twinning profile - elektronikus partnerkereső   

 

 

KÁRPÁT-MEDENCEI ÖSSZEFOGÁS ÉS A DIASZPÓRA TÁMOGATÁSA 
 

Az alkotmányozó zsinat „minősített idő” volt az ökumené terén is. A Generális Konventen belül 

működő külügyi hálózat lehetővé teszi, hogy a részegyházak egyeztetve lépjenek fel és alakítsák 

nemzetközi kapcsolataikat. Az MRE különös felelősséggel tartozik a határontúli református 

http://reformatus.hu/mutat/8127/
http://reformatus.hu/mutat/8915/
http://reformatus.hu/nezet/hirek24/?t=roma%20ministry&lan=en
http://reformatus.hu/mutat/7190/
http://reformatus.hu/mutat/10000/
http://www.reformatus.hu/mutat/2615/
http://www.reformatus.hu/lap/ifi/mutat/8153/
http://www.reformatus.hu/mutat/8518/
http://www.reformatus.hu/mutat/9631/
http://www.reformatus.hu/mutat/9614/
http://reformatus.hu/adatbazis/twinning/form/
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közösségek nemzetközi kapcsolatainak előmozdításáért is. Az elmúlt években sajnos több 

alkalommal is közben kellett járni egy-egy részegyház ügyében olyan segélyszervezeteknél, mint 

a Partnerhilfe vagy a GAW. Sikerült ugyanakkor kialakítani azt a gyakorlatot, amiben magyar 

reformátusokként jót állhatunk egymásért és közvetíteni tudunk egymás javára. A kárpát-

medencei együttműködés egyik kézzel fogható eredménye, hogy közösen, egymással egyeztetve 

jelölünk delegáltakat az egyházi világszervezetekbe. A ZSKÖB kezdeményezésére, a Református 

Egyházak Világközösségének központjával kialakított rendben 2013. óta egységesen fizetjük a 

REV tagdíjat, azaz egy világszervezet pénzügyeiben is megjelenik immár a magyar egység.  

 

 A GAW újra támogatja a horvátországi reformátusokat  

 Angol híradás Kárpátaljáról és az ukrajnai krízisről  

 

A közös fellépés tetten érhető főként a nyugat-európai diaszpóra közösségek támogatásában. A 

Magyar Református Egyház részegyházai ugyanis közösen alakították ki anyaegyházként azokat 

a programokat, amikkel a nyugat-európai gyülekezetekben folyó lelkészi munkát támogatják. A 

ZSKÖB 2008. óta meghatározó szerepet vállalt ezen a téren, jóllehet diaszpóra gondozása csak 

részben külügy. A ciklus során számos konkrét eredményt sikerült elérni ezen a téren. A ZSKÖB 

kezdeményezésére sikeres tárgyalások folytak az EKD-val a németországi magyar gyülekezetek 

támogatásáról és jövőjük biztosításáról. Az EKD a kinti gyülekezetek MRE közreműködésével 

létrejött szövetségét anyagilag támogatja, ráadásul az alapító okiratban az egységes egyházat 

nevesíti anyaegyházként. A Generális Konvent a közös költségvetésből nyújt anyagi támogatást, 

illetve biztosítja az alkalmi lelkészküldés pénzügyi fedezetét. Ennek köszönhetően a Kárpát-

medencéből immár 2010. óta rendszeresen utaznak igehirdetői szolgálatra lelkészek Brüsszelbe, 

Párizsba, Luxemburgba és alkalmanként Németországba is. Ezek közül Luxemburg esetét 

érdemes külön is megemlíteni. A helyi magyar közösség saját maga kezdeményezte, hogy a 

lelkészküldés programjában Brüsszeltől önállósulva évi tíz alkalommal egyazon lelkészt 

fogadhassa, amelyből öt kiutazást a Generálos Konvent támogat pénzügyileg. Ugyan állandó 

lelkész kiküldése nem reális terv, ebben a formában mégis folyamatos lelkigondozói jelenlétet 

sikerült biztosítani a hamarosan egyesületet alapító és a tervek szerint a Tiszántúli 

Egyházkerületen keresztül a Közös Zsinathoz is csatlakozó gyülekezetnek.  

 

 Megalakult a Németországi Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 

 Amit az MRE a németországi gyülekezetekért tett  

 Angol nyelvű cikk az alkalmi lelkészküldésről  

 

 

A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ERŐTELJESEBB MEGJELENÍTÉSE AZ EGYHÁZI 

KOMMUNIKÁCIÓBAN 
 

A ZSKÖB nagy hangsúlyt fektetett az általa felügyelt Külügyi Iroda munkájában a nemzetközi 

kapcsolatok és egyházi események magyar nyelvű ismertetésére. Az elmúlt ciklusban 

valamennyi kiemelkedő nemzetközi egyházi eseményről, az MRE testvéregyházi kapcsolatairól 

cikkek és beszámolók születtek. A Kommunikációs Szolgálattal együttműködve az elmúlt 

ciklusban több mint 500 nemzetközi vonatkozású hírt közölt a külügyi iroda az MRE 

partnerkapcsolatainak aktualitásairól, testvéregyházak és szervezetek aktuális híreiről és kiemelt 

nemzetközi eseményekről. A 2011-ben elindított gyakornoki program (ld. lentebb) szervesen 

illeszkedett ebbe a rendelkezésre álló emberi erőforrásokat messze meghaladó feladatra.  

 

 reformatus.hu Világban rovat 

http://www.reformatus.hu/mutat/9391/
http://www.reformatus.hu/nezet/hirek24/?t=ukraine&lan=en
http://www.reformatus.hu/mutat/7024/
http://www.reformatus.hu/mutat/2550/
http://www.reformatus.hu/mutat/9849/
http://www.reformatus.hu/nezet/hirek24/?q=&c=25&d=&dp=aznap
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NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ – ANGOL HONLAP ÉS HÍRLEVÉL 
 

Sürgető feladatként határozta meg a bizottság ciklustervében az angol nyelvű kommunikáció, 

alapvetően honlap és hírlevél elindítását. Hosszú előkészület után 2012. októberében elindult az 

MRE angol nyelvű honlapja és rendszeres hírlevele, amiben egy amerikai és számos magyar 

gyakornok segíti a külügyi iroda munkáját. Az ő munkájuknak köszönhetően az MRE honlapja 

az egyik legátfogóbb és leggyakrabban frissülő idegen nyelvű egyházi honlap a világon. Ebben 

kiemelkedő szerepe volt az Global Ministries nevű szervezettel való szoros együttműködésnek, 

aminek köszönhetően Amy Lester személyében egy amerikai világmissziós gyakornok gondozta 

2012 és 2014 között a honlapot, aminek köszönhetően 160 cikk és 33 interjú jelent meg az utóbbi 

két évben. A nemzetközi kommunikáció részeként 2009 óta angol nyelvű éves jelentést is kiad az 

MRE. 

 

 Az MRE angol nyelvű honlapja  

 Az MRE első angol nyelvű hírlevele 
 AMY LESTER, Amerika ajándéka    

 2013. évi angol éves jelentés  

 

 

GYAKORNOKI PROGRAM 
 

A ZSKÖB felkarolta és támogatta az MRE Külügyi Irodájának javaslatát gyakornoki program 

indítására. A külügyi munkát 2011. január óta nemzetközi szakos diákok segítik, akik kötelező 

szakmai gyakorlatukat töltik az iroda felügyelete alatt. A diákok a Külügyi Iroda munkája mellett 

bekapcsolódhatnak a menekültmisszió, a cigánymisszió és a Magyar Református 

Szeretetszolgálat tevékenységébe, illetve a Magyarországon rendezett jelentős nemzetközi 

egyházi események lebonyolításában. Eleddig több mint 50 fiatal segítette alapvetően a magyar 

és angol nyelvű külügyi kommunikációt magyar és külföldi egyetemekről egyaránt. 

 

 Általános és nemzetközi kommunikációs gyakornoki program  

 

 

A ZSINATI ÖSZTÖNDÍJAS BIZOTTSÁG LEGFONTOSABB DÖNTÉSEI 
 

A ZSÖB fő törekvése az lemúlt ciklusban az ösztöndíjas partnerekkel való egyeztetés és ennek 

eredményeképpen az ösztöndíj lehetőségek feltérképezése volt. Az ösztöndíjat biztosító 

szervezetekkel ugyanis nincs írásos megállapodása az MRE-nek, ami bizonytalanná teszi a 

rendszert. A levelezések során immár írásos formában is rendelkezésre állnak a feltételek. A 

ZSÖB egyben három új ösztöndíjas lehetőség kapcsán kötött megállapodást. A ZSÖB a New 

Brunswick-i ösztöndíjat felvette a zsinatilag támogatott lehetőségek sorába és a New Brunswick-i 

amerikai magyar nyelvű gyülekezet, a Ratgers University és a DRHE közötti megállapodás 

alapján. Ebben a megállapodásban az szerepel, hogy az egyetemen ösztöndíjasként tanul a 

kiutazó diák, mindamellett heti 10 órában a gyülekezetben segédlelkészként szolgál. 

 

A genfi magyar gyülekezettel együttműködve a Bossey-i Ökumenikus Intézettel is megállapodás 

született arról, hogy amennyiben francia nyelvű ösztöndíjas diák nincs, a gyülekezet 

http://www.reformatus.hu/our-church/
http://www.reformatus.hu/mutat/7463/
http://www.reformatus.hu/mutat/7367/
http://www.youblisher.com/p/970141-Annual-Report-2013/
http://www.reformatus.hu/a-vilagban/mutat/6155/
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alapítványának anyagi támogatásával egy angol nyelvű diák ösztöndíjban részesül az intézet 

mesterprogramjában, egyben lehetőséget kap arra, hogy a genfi gyülekezetben szolgáljon.  

 

A diaszpóra gondozás kapcsán felmerült, hogy az ösztöndíjasok lelkészi szolgálatot, is 

vállalhatnak ösztöndíjuk alatt, besegíthetnek a gyülekezeti szolgálatokba, ahogy az Genfben és 

New Brunswick-ban is működik. A szórványkérdést taglalva felmerül, hogy igény van 

hatodévesek teológusok fogadására, melyre lehetőséget ad az Erasmus program. A ZSKÖB 

határozza meg, hová érdemes hallgatót kiküldeni, ahol a szakmai vezetést is megkapja a 

hatodéves teológus, és ahol egyben tanulni is tud.  

 

A fentiek mellett a Western Seminary-t nyertük meg új partnernek, míg a ciklus legfájóbb 

vesztesége a Princeton Seminary-vel való történelmi kapcsolat megszakadása, aminek 

megmentésére tett bizottsági igyekezet sikertelen maradt. 

 

A ciklus legfontosabb feladata az elavult ösztöndíjas szabályzat megújítása volt, amit 2012. 

októberében határozott el a ZSÖB és 2013. október 15-én fogadott el. A változtatásra azért volt 

szükség, mert megváltozott az egyetemek, teológiák neve, tanárok elnevezése és pozíciója, de az 

ösztöndíjjal kapcsolatos igények is. Nem volt világos például a korábbi szabályzatból, hogy egy 

doktorandusz hallgatónak honnan kell ajánlást kérnie, hová kell beadnia a pályázatát.  

 

 Gyakran Ismételt Kérdések az ösztöndíj kapcsán 

 Módosított Zsinati Ösztöndíjas Szabályzat 

 Bossey-i ösztöndíj lehetőség  

 

 

 

 

Vad Zsigmond 

elnök 

Zsinati Külügyi és Ökumenikus 

Bizottság 

 

http://www.reformatus.hu/mutat/6905/
http://www.reformatus.hu/data/attachments/2013/10/21/osztondij_szabalyzat_2013.pdf
http://www.reformatus.hu/mutat/5669/

