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MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
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M •	 Orgonaszó:	Finta Gergely

•	 Köszöntő:	Prőhle Gergely		 	
																	országos felügyelő	

•	 Nyitó	áhítat:	Gáncs Péter 
       elnök-püspök

 
•	 Díjátadó: Ordass-díj, Prónay-díj

•	 Zenei	előadások:	Telemann,  
Mendelssohn, Gjeilo műveiből

•	 Wittenbergi	köszöntő:  
Stefan Rhein Magyar Napok film

•	 „Soha	el	nem	évül”–	előadás:
Szabóné Mátrai Mariann 
evangélikus lelkész

•	 Evangélikus	diákok	műsora:
színdarabrészlet, zenei előadás, disputa

•	 Közös	záróének  

Közreműködik a Békéscsabai Calandrella  
Evangélikus Kamarakórus, az Alföld Quartett  
és Rázga Áron zongoraművész. 
Vezényel: Kutyejné Ablonczy Katalin

        Hálás reménységgel az 501. évforduló felé
Miről szól ez a Márton-napi „500+” ünnep a Deák téren? Íme, néhány lehetőség:

Gyűjtsük össze a jubileumi év végén, egyfajta morzsaszedésként, a „maradékot”, mint ahogy tették ezt Jézus 
parancsára az egykori tanítványok a kenyércsoda után! 
Osszuk meg egymással kapott kincseinket, élményeinket, emlékeinket! 
Vegyük számba hálás szívvel, hogy mi minden történt velünk, közöttünk és általunk a közel egy évtizedes felkészülési idő alatt… 
Adjunk hálát Mindazokért, akik az evangélium hűséges és hiteles tanúi voltak egyházunkban a 20. században: 
Ordass- és Prónay-díjazottak…
Keressük együtt, imádságos lélekkel, élő reménységgel, az Ige fényében a jövő felé vezető utat! 

Hisszük és reméljük, hogy feltámadott Urunk ezután is előttünk jár, és Őt követhetjük hitben járva, kegyelméből élve.  
Ő ma is az egyház Ura, aki tovább vezet és megerősít minket közös küldetésünkben. Az Ő keresztje, a róla szóló 
evangélium életünk legnagyobb plussza, többlete, kincse és erőforrása! Ahogy erről a nap énekének záró soraiban 
vallunk: 

             Ki rátalált e kincsre már, Nem ismer szegénységet, 
             S nincs, aki el ne nyerhetné E kincset: szent igédet.     
               (É 286, 7)

           Gáncs Péter
                                 elnök-püspök

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

	tisztelettel meghívja Önt és családját 

2017. november 11-én 15 órakor 

a Deák Téri Evangélikus Templomban 
megrendezésre kerülő

 Reformáció évének záró ünnepségére. 

A rendezvényen áhítattal szolgál 

Gáncs Péter 
elnök-püspök. 

Előadást tart 
Szabóné Mátrai Mariann 

evangélikus lelkész.

Az ünnepség keretében kerülnek átadásra 
az Ordass- és a Prónay-díjak.

A műsorban közreműködnek 
az evangélikus iskolák, óvodák gyermekei, tanulói.
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