ZSINATI KÜLÜGYI BIZOTTSÁG CIKLUSTERVE (2009-2014)
Nemzetközi jelenlét erısítése
A nemzetközi szervezetekben való szerepvállalás hően tükrözi az ökumené iránti
elkötelezettségünket. Elsısorban nem anyagi, hanem szellemi hozzájárulásunk fontos. Ezért
meg fogjuk erısíteni a teológiai és akciószerő (pl. nıszövetségi, ifjúsági) részvételünket az
elkövetkezı idıszakban. Az utóbbi idıben erısödött ez az elkötelezettség. Jelenleg
valamennyi meghatározó nemzetközi szervezet valamely munkacsoportjában van aktív
képviselınk, akiknek a munkáját a Bizottság hatékonyabban kívánja támogatni és felügyelni.
Általában az utaztatáshoz kell a forrásokat biztosítani, ami alapvetıen már most rendelkezésre
áll.
Hazai összefogás: tanácsadó testület és munkacsoportok
Ahhoz azonban, hogy a fenti célnak eleget tegyünk, itthon kell összefognunk azokat, akik már
jelenleg is aktív részesei a nemzetközi ökumenikus teológiai, missziói munkának. Az
„Ökumené” tanácsadó testület erre kiváló alkalom. Az itt felmerülı nemzetközi kérdéseket ad
hoc munkacsoportokban folytathatjuk tovább, szakértık bevonásával (pl. etikai, gazdasági,
etnikai, európai uniós stb. ügyekben).
Az együttgondolkodásba kiszámítható és elszámoltatható módon be kell vonni azokat az
intézményeket, testületeket, amelyek hozzá tudnak járulni ehhez a munkához: az
Akadémiákat és a Doktorok Kollégiumát, valamint egyéb zsinati munkaágak és bizottságok
képviselıit. Utóbbiban az ökumenikus szekciót újraindítását kezdeményezzük.
Hazai konferenciák nemzetközi témákban
Az említett témákban, aktuális kérdésekben szerveznünk kell konzultációkat, konferenciákat.
Ez azért sem lehetetlen, mert ezek a kérdések minket is érintenek, s jótékony hatásuk lehet
saját egyházunk tanügyi fejlıdésére, társadalmi tanításának erısödésére.
Ezen a téren fontos az a sokéves törekvés, hogy a különbözı munkaágak együttmőködjenek.
Az utóbbi idıben erre konkrét, jól sikerült példák vannak. A külügyi iroda több szálon
kötıdik a missziói, ifjúsági és diakóniai munkaághoz már most.
Részvételünk egyes akciókban
Az Egyházak Világtanácsa Palesztinai és Izraeli Ökumenikus Kísérıprogramjában (EAPPI)
programban való részvételünk rávilágított arra, hogy mindkét fél számára nyereség az, ha
egy-egy képviselınk nemzetközi programokban aktívan jelen van. Elkötelezettségünket
bizonyítja a világegyházban egyrészt, másrészt viszont egyházunk gondokozására is pozitívan
hat, hozzájárul a missziói elkötelezıdés erısödéséhez. Az EAPPI programban való részvétel
egy fı számára mintegy 1.000.000 Ft volt. Egyéb külmissziós felelısségvállalásunk ennél is
többe kerülhet. Azt azonban tudatosítanunk kell, hogy elvileg egy-egy kezdeményezésre van
anyagi- és humán erıforrásunk.
Az is elképzelhetı, sıt logikus lenne, hogy a Magyar Református Egyház küldjön egy-egy
résztvevıt pl. EVT programba. Az ehhez szükséges anyagi forrás egy részét (de nem az
egészet) külföldi támogatásból is megoldhatjuk.
Ökumené és nemzetközi kapcsolatok erıteljesebb megjelenítése
A fentiek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezek az ügyek részeivé váljanak egyházi
mindennapjainknak, a „belsı kommunikációnak”. Erre az eddiginél nagyobb hangsúlyt
fogunk fektetni. Már most sokkal több hír jelenik meg honlapunkon, nyomtatott sajtónkban a
külügyekrıl, mint korábban. Ehhez odafigyelésre és energiára van szükség. Ám ez megéri:
nem egy konkrét egyháznak van külügye, hanem a konkrét egyház a világegyház része. Az
ökumenikus jelenlét az adott egyház belsı életét tükrözi vissza.
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Kárpát-medencei hálózat
Az alkotmányozó zsinat „minısített idı” az ökumené terén is, a fentiek jegyében. Az elmúlt
20 évben nem sikerült a magyar reformátusság hangját, véleményét hatékonyan megjeleníteni
nemzetközi szinten. Ennek több oka volt: önközpontúságunk, törekvésünk területi érdekek
egymástól független érvényesítésére, felelısségünk felismerésének és összefogásunknak a
hiánya. Ebben a tekintetben megint csak az elmúlt években jelentıs elırelépés történt, illetve
a „politikai” széthúzás is enyhült. A Közös Zsinat kiváló terepe a közös ökumenikus
szerepvállalásnak. Aki egyesül, kifejezésre juttatja különös krisztusi közösségét, óhatatlanul
felelıs szereplıvé válik az ökumenikus térben. Ennek tudatos felvállalását most lehet
elmélyíteni.
Konkrétan ez a következıket jelenti:
a) rendszeres együttmőködés a részegyházak külügyi és ökumenikus bizottságai között
b) egy bizottság létrehozása a Közös Zsinat keretében, segítené a fenti törekvést
c) közös készülés a nemzetközi eseményekre, különösen a különbözı szervezetek
nagygyőlésére. Ez a fenti körben történne, de rendszeresen szerepelnie kell a Közös
Zsinat, illetve a Generális Konvent napirendjén.
d) a gondolatainkkal átgondolt rendszerben kell gazdagítani a világegyházat. Alapvetıen
a következı koncentrikus felépítésben hajtható ez végre:

MRE Zsinata
Külügyi Bizottság és
Iroda
(Generális Konvent
külügyi hálózata)

Református
Egyházak
Világközössége
Európai Területi Bizottság

WCRC Europe
(meghatátozó jelenlét)

Református
Egyházak
Világközössége
WCRC
Európai régión keresztül

Európai Protestáns
Egyházak Közössége
(Leuenberg)
CPCE
Közvetlenül
munkacsoportokban
WCRC Europe-on
keresztül

CPCE Dél-Kelet
Európai Régió

Európai Egyházak
Konferenciája
CEC
Közvetlenül
munkacsoportokban
WCRC Europe-on
keresztül

Egyházak
Világtanácsa
WCC
Bizottságok
Közvetlenül
munkacsoportokban
WCRC-n keresztül

Bizottságok
Church and Society
CCME
CiD
Közvetlenül
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Partneregyházi kapcsolatok
A testvéregyházi kapcsolatok jelentıs bıvülése nem reális. Afrikai partnerség megjelenítése
jó üzenetet hordozhat a jövıben. Ebben is vannak már elırelépések (ld. dél-afrikai
kapcsolatunk, Tiszáninnen testvéregyházi kapcsolata, Ghána-i kapcsolat a budapesti teológián
keresztül).
Fontosabb ennél, hogy megerısítsük azt a folyamatot, ami elindult, azaz testvéregyházi
kapcsolatainkat tematikusan építsük fel. Az együttmőködés elmélyítését jelentheti, ha a
nemzetközi ökumené tematikáját, fontos kérdéseit, illetve kezdeményezéseit (konkrét akcióit)
ebben a körben, két- és többoldalú partnerségben feldolgozzuk, átültetjük a gyakorlatba.
Ehhez az is kell, hogy a kapcsolatok az egyházvezetıi szint mellett szakmai, szakági szinten
is megerısödjenek. Egyre több ilyen akad, ezeket több energiával kell gondozni, illetve a
partnerkapcsolatok egészében helyüket pontosan kijelölni.
A következı ciklusban partneregyházi konferenciát is össze kell hívni, amely a kárpátmedencei egyházak részvételével az egységesülési folyamat utógondozásának,
kommunikálásának is kiemelt helye lesz.
Gyülekezeti partnerkapcsolatok
Idetartoznak a gyülekezeti kapcsolatok is. Erre is van igény, mind belsı, mind külsı. Nem
zsinati feladatról van szó alapjában véve. Ugyanakkor az ösztönzés, valamiféle koordináció
(pl. elektronikus partnerkeresı adatbázis) mégiscsak felelısségünk. Annál is inkább így van
ez, minthogy kétoldalú partnerkapcsolataink és RVSZ európai szintjén is létezik az igény ezek
ösztönzésére. A Bizottság ennek segítését elsırendő feladatának tartja.
Diaszpóra
A diaszpóra gondozása csak részben külügy. Az elkezdıdött pozitív folyamat, amely erısen
kötıdik a külügyi bizottsághoz, nem törhet meg, konkrét lépeseket kell tennünk. Ilyenek: a
lelkészküldés rendszerének sürgıs meghatározása, amely összhangban van a közös kárpátmedencei lelkészképzés rendjével. Erre akár egy külön bizottság is létrehozható a Közös
Zsinat kebelében. A koncepciót meg kell határozni, a partneregyházainkkal a kereteket
rögzíteni kell.
A megkezdett kezdeményezést folytatni kell; a külügyi bizottság felelıs szerepet kíván
vállalni a stratégia kialakításában.
Tájékoztatás, kommunikáció („reformpress”)
Sürgetı felelısségünk és érdekünk a nemzetközi kommunikációnk helyreállítása. E
tekintetben el kell dönteni, hogy ez közös ügyünk-e a Kárpát-medencében, vagy a MRE
önálló hírlevelet hoz létre. A hírlevél elindításának semmi akadálya sincs. A Kommunikációs
Szolgálattal együttmőködve havonta megjelentethetünk híreket, illetve kommentárokat. A
szükséges híranyag a rendelkezésünkre áll, valójában csak szerkesztenünk kell azt.
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