Püspöki körlevél a 2017-es jubileumi évről
Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek
magatokat újra a szolgaság igájába fogni. (Gal 5,1)

Kedves Testvérek!
Szeretettel köszöntjük a gyülekezeteket a reformáció kezdetének 500. évfordulóján. Az évforduló
alkalmat ad evangélikus identitásunk és közösségeink megerősítésére, bátorít, hogy új tartalommal
töltsük meg ökumenikus kapcsolatainkat és átgondolt módon munkáljuk az egyház hiteles jelenlétét a
társadalomban. A megemlékezés és naponkénti megújulás jegyében szeretnénk néhány szempontot a
gyülekezetek figyelmébe ajánlani.
Az evangélikusság világméretű családja, a Lutheránus Világszövetség útmutatása alapján három
kulcsszóban fogalmazzuk meg az emlékezés alapvetéseit: ökumenikus nyitottság, bűnbánati jelleg,
naponkénti megújulás. Teológiai gondolkodásunkat árnyalhatják a 2017-es LVSZ-nagygyűlés témái:
Isten kegyelméből szabadon, valamint az egyszerre gyakorlatias és biblikus altémák: a megváltás nem
bocsátható áruba, az ember nem bocsátható áruba, a teremtés nem bocsátható áruba.
Egyházunk kiemelt rendezvényei a reformáció jegyében:
2017. február 3.
2017. február 4–5.
2017. április 1.
2017. május 13–14.
2017. május 28.
2017. június 6–8.
2017. október 14.
2017. október 31.
2017. november 11.

Reformációi kamion és kapcsolódó programok (Sárvár)
Reformációi kamion és kapcsolódó programok (Sopron)
Déli Egyházkerület missziói napja (Bonyhád)
Északi Egyházkerület missziói napja (Bátonyterenye)
Országos kórustalálkozó (Szarvas)
Nyugati egyházkerületi és vasi egyházmegyei hálaadó nap (Sárvár)
Kárpát-medencei evangélikus lelkésztalálkozó (Balatonszárszó)
Országos evangélizáció (Budapest–Deák tér)
Ünnepi istentiszteletek országszerte, állami ünnepség a Papp László
Budapest Sportarénában
A jubileumi év evangélikus központi ünnepsége (Budapest–Deák tér)

Örömmel tapasztaljuk, hogy gyülekezeteink és iskoláink számos szép kezdeményezéssel készülnek az
emlékévre. Bátorítjuk közösségeinket az aktív részvételre, hogy a reformáció jubileuma
evangélikusságunk megújulását szolgálhassa Isten dicsőségére.
Budapest–Győr, 2017. január 26.

Dr. Fabiny Tamás
püspök

Gáncs Péter
elnök-püspök

Erős vár a mi Istenünk!
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Melléklet
Az emlékévhez kapcsolódóan friss kiadványokat is ajánlunk gyülekezeteink figyelmébe.
Kiadványok
A szembenállástól a közösségig. Evangélikus–római katolikus közös megemlékezés a reformációról
2017-ben (Luther Kiadó, 2016)
Faggyas Sándor – Korányi András: 500 éve reformáció (Protestáns Újságírók Szövetsége, 2015)
Kasper, Walter: Luther Márton. Az ökumené jegyében (Vigilia Kiadó, 2016)
Közös imádság A szembenállástól a közösségig c. kötet alapján.
http://meot.hu/dokumentumok/2016keresztyen/Kozos_imadsag.pdf
Kránitz Mihály: Emlékezés és egységkeresés a reformáció 500. évfordulóján (Szent István Társulat,
2017)
Luther válogatott művei sorozat (Luther Kiadó, folyamatos megjelenés)
Luther-rajzfilm, rendezte Richly Zsolt (Luther Kiadó, 1–5. epizód megjelenés alatt)
Szentpétery Péter (szerk.): Bővülő keresztény egység. Konferencia az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen A szembenállástól a közösségig című dokumentumról (Luther Kiadó, 2017)
Partnereink reformációi honlapjai
Amerikai evangélikus egyház (ELCA)
http://www.elca500.org/
Finnországi evangélikus egyház
http://www.reformaatio2017.fi/
Lengyel evangélikus egyház
http://luter2017.pl/
Lutheránus Világszövetség
https://2017.lutheranworld.org
Magyarország Kormányának Reformáció Emlékbizottsága http://reformacio2017.hu
Magyarországi Református Egyház
http://reformacio.ma/
Németországi Protestáns Egyházak Szövetsége (EKD) http://www.luther2017.de/
Osztrák evangélikus egyház
http://evangelisch-sein.at/
Refo500 nemzetközi partnerhálózat
www.refo500.nl

