Lutherró zsa

A Tatai Evangélikus Egyházközség hírlevele, amely az információáramlást és a lelkiséget kívánja segíteni. Alapítva Urunk 1992. esztendejének adventjében.
Kapják a gyülekezet tagjai, Tata vonzáskörzetének evangélikussága és az érdeklődők. Megjelenés: minden hónap első vasárnapján.
Kiadó/Szerkesztő: Franko Mátyás tatai evangélikus lelkész TEL./FAX: 34-588-065
Drótpostacím: frankom962@gmail.com Virtuális újságunk elérhetősége:http://tata.lutheran.hu

"íme, bölcsek érkeztek napkeletről" Mt 2,1b

Origenész, és Nagy Szent Leó pápa
három mágust emleget. Valószínűleg az ő
tekintélyüknek köszönhető, hogy a keresztény egyház az ő véleményüket fogadta el. Rómában, a kora-keresztény
freskókon hol két, hol négy mágus bukkan
fel. Egyes keleti iratok pedig 12 csillagjós/mágus látogatását örökítették meg.
Marco Polo pedig három bölcs sírjáról tudott a mai Irán északi részén.

Arany, tömjén, mirha –
jelképes ajándékok

Vízkereszt ünnepe (jan. 6.) liturgikailag a karácsonyi ünnepkör lezárása.
Az ádventi-, karácsonyi-, óévi-, újévi-, s a köztes-vasárnapi istentiszteleti
alkalmak végén ‘megbújó’ ünnep a kommunisták-vezérelt időben egyre
veszített ünnepi fényéből, hiszen csak minden hetedik évben esett vasárnapra. Bár Vízkereszt ünnepéhez számos népszokás tapadt – régen ez
ugyanis nagyobb ünnep (epifánia/teofánia) volt, mint a karácsony – mára sokan csak
azt tudják, hogy ilyenkor kell “kidobni” a karácsonyfát...

De mit is ünnepelünk
vízkeresztkor?

A

Messiás (héb: Isten hatalmával Felkent)
eljövetelét már az ókori keleti próféciák is megjövendölték. A régi
mezopotámiai hagyományból merített
ószövetségi szövegek több helyen leírják,
hogy milyen körülmények között jelenik
meg a Messiás. Bálám szerint egy csillag
jelzi majd megérkezését. A Zsoltárok
könyvéből pedig kiderül, hogy legelőször
idegenek imádják majd őt. Ézsaiásnál azt
olvashatjuk, hogy Midjánból, Éfából és
Szebából jönnek majd hódolni az eljövendő nagyúrnak. A fenti ősi források
tehát egyetértenek abban, hogy valahonnan keletről érkeznek Jézus első látogatói.

Rejtélyes származás

A nemzetközi, s az azt követő “hazai”
szakirodalom következetesen perzsáknak
vagy babiloni csillagjósoknak tekinti őket,
holott Jézus születésekor egyértelműen a
szkíta eredetű pártusok uralták a KözelKeletet, Mezopotámiát és a Kaukázust is,
de uralmuk elért a mai Afganisztán területéig. Származásukról ruházatuk is árulkodik, a legrégebbi keresztény freskók és
mozaikok pártus ruhába bújtatták őket, a
római katakombák falain pedig Mitrászhívők ruháit öltötték magukra, igaz,
utóbbi hit is a pártus területekről ered.

A kora-középkorban az ariánus keresztények ravennai székesegyházukban
pártus papi ruhában jelenítették meg a
“mágusokat”, hiszen az Újszövetség mágusoknak (magioj) nevezi őket, ami káldeusi asztronomiával foglalkozó tudós
papokat jelent. Mivel régen asztronomia
és asztrológia párhuzamosan futó hivatások voltak, ezért a nép a köznyelvben a
kettőt sikeresen egybemosta.
Marco Polo tudósításában, aki állítólag meglátogatta a sírjukat – csontjaik
ugyanis keleten nyugszanak, s nem a tiszteletükre
emelt Kölni Dóm csodálatos ötvös-remek ereklyetartójában(!) – még ábrázolásokat is talált:

mindhárman szakállt és bajuszt viseltek,
mely szintén a szkíta eredetű pártus népekre volt jellemző.

S valóban hárman voltak?

A napkeleti bölcsek számát nem tudjuk pontosan, hiszen az Újszövetség erről
nem ír. Az egyházfők csak az ajándékaik
számából következtettek arra, hogy hárman lehettek, de még nevük sem maradt
fent a korai szent iratokban, csak egy 7-8.
századi párizsi kódexből ismerjük Bithisarea, Melchior, Gathaspa neveket, melyeket Caspar, Melchior és Balthasar
magyarosan Gáspárként, Menyhértként
és Boldizsárként emlegetünk. Érdekes, de
már a korai egyházatyák is arról vitatkoztak, hányan látogathatták meg Jézust?

Az Újszövetségben szereplő ajándékok
háromféle utalást közvetítenek. Egy ősi legenda szerint ugyanis a mágusok ezeket
azért vitték, hogy megbizonyosodjanak,
vajon ki született meg: az Isten, egy király
vagy egy nagyhatalmú orvos?
Marco Polo ezt a keleti hagyományt
örökítette meg, mely szerint a három
mágus az újszülött választásából következtetni akart jövendő feladatára. Ha
ugyanis az aranyat választja, akkor földi
király lesz, ha a tömjént, akkor Isten, és
ha mirhát, akkor gyógyító. Legnagyobb
csodálatukra a tizenhárom napos csecsemő mindhárom ajándékot elvette, ami
azt jelentette, mindhárom feladatra “alkalmas” lesz. A teológia ezért beszél Krisztus királyi-, (Uraknak URa) főpapi-, (egyedül
Őáltala van bemenetelünk a Szentek Szentjébe,
azaz az Atyához), s prófétai- (mert Őbenne teljesednek be a régi próféciák) tisztéről.

Mit üzen tehát Vízkereszt?

Az Isten hatalmával Felkent megjelent

(teophania Domini) az embervilágban. Kicsiknek (pásztorok), s ‘nagytudású’ bölcseknek
(magioi) egyaránt. A kicsit is az teszi naggyá,

az emeli, ha dicsőti Istent, s a nagy-tudású
is akkor válik bölccsé, ha hálaadással (adoratio) leborul Isten nagysága előtt. Fiatal,
középkorú és öreg, európai, ázsiai és afrikai, az akkor ismert világ minden embere
– Lásd a képet! Ravennai székesegyház mozaikja
(6.század) – akkor éri el élete értelmét, ha
hálát ad a Betlehemi Csillagért – Lásd a 8
ágú csillagot a kép jobb felső sarkában! A 8-as
szám Krisztus szimbóluma – a Megváltóért.

A megváltásra pedig azért van szükségünk, mert önigazságunk újra és újra
gúzsba köt, ennek rabságából pedig csak az
isteni megbocsátással – a megváltással – szabadulhatunk ki. Arany, tömjén, mirha –
gazdagság, szent élet és áldozat minden
korban és körülményben csak akkor nyer
értelmet, ha mindezek az Élet URának
akaratát szolgálják.
fm

Rövid-hírek

Á

dvent első vasárnapján, az új egyházi
esztendő első istentiszteletét ünnepi
gyertyagyújtással kezdtük. Hagyományosan
a Presbitériumból egy testvérünk teszi ezt
meg, most Tanczerné Jakus Emőkére esett
a választás.

D

ecember 18-án délelőtt kistemplomunkból elbúcsúztattuk Németh László
(1956-2018) presbiter testvérünket, aki 22
éven át töltötte be hűséggel gyülekezetünkben a gondnoki tisztséget, melyet édesapjától Németh Lászlótól vett át. A feltámadás
evangéliumát 1 Pt 1,24-25 alapján hirdettem
a zsúfolásig megtelt templomban: „Mert
minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a
fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.” Testvérünk porait hordozó
úrnát az agostyáni ökofalu temetőjében helyeztük örök nyugalomra a szűk család
részvételével. A gyászoló család koszorúmegváltást kért gyülekezetünk javára,
ennek összege 140ezer forint volt.

G

yőr-Nádorvárosi
Gyülekezetben
dec.15-én vetített-képes előadást tartottam ádvent teológiai, szimbolikai üzenetéről.
Az alkalom szeretetvendégséggel zárult.

Kedves Testvéreim!

S

zeretettel jelentkezem Lutherrózsánk 27. évfolyamának első,
rövidebb számával. Ilyenkor januárban – mögöttünk az ünnepi istentiszteletek lelki áldásaival – inkább az
évkezdés sok erőt igénylő feladataira
koncentrálunk úgy a magánéletben,
mint a gyülekezetiben: számvevőszéki-, presbiteri ülések, költségvetés
elkészítése etc. Többek között ezért
nincsenek januárban NikA-bibliaórák – februárban kezdünk(!), a tematika

D

ecember 23-án délután templomunkban karácsonyfát díszítettünk, melyet
idén Flórián Lajos és családja adományozott. Köszönjük a felajánlást, a díszítésben
résztvevőknek segítségüket!

D

ecember 16-án, ádvent 3. vasárnapján szeretetvendégséggel egybekötve
megtartottuk szokásos egyházzenei áhitatunkat. Köszönjük Testvéreinknek a lélekemelő zenei szolgálatot, az agapéhoz
hozzájárulóknak pedig finom adományaikat!
Hála Istennek a korábbi évekhez hasonlóan
most is megtelt kistemplomunk.

D

ecember 24-én énekes-liturgiájú szentesti istentiszteletünkön gyermekek
szép műsorát hallgathattuk meg. Köszönjük
Széles Anikó presbitertestvérünknek a koordinálást, a felkészítést!

honlapunkon ill. papíralapon itt, s flyereken
is elérhető – de kárpótolhatnak az
Ökumenikus Imahét (jan. 20-27.) al-

kalmai, melyekre hívogató szórólapok – kollégáimmal való egyeztetés után –
nemsokára kézbevehetőek lesznek.
Mostani hírlevelünk nagyobb részét a 2018-as esztendőről készített
lelkészi jelentésem teszi ki, melyet
szíves figyelmükbe ajánlok, bővebb –
reménységem szerint – a Lutherrózsa
böjti száma lesz. Köszönöm a Testvérek folyamatosan megújuló támogató
szeretetét, s köszöntök Mindenkit Útmutatónk 2019-es igéjével: “törekedj
békességre, és kövesd azt!” Zs 34,15b
Alkalmakra hívogatva
lelkipásztori szeretettel
gondolok Mindenkire!

Erős vár a mi
Istenünk!

Olvasd, linkeld!

Vidd el az otthonmaradtaknak!
Itt olvashatóak a korábbiak:
http://tata.lutheran.hu/ujsag_hirlevelek.htm
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Lelkészi jelentés
Kedves Testvéreim!

E

lérkezett az új egyházi esztendő,
mely nemcsak alkalmat teremt az
előretekintésre, de lehetőséget a
visszatekintésre is, hogyan sikerült forgatnunk a JóIstentől a 2018-as esztendőben
kapott tálentumainkat.
Mindenek előtt sok-sok köszönet hangozzék el azok felé, akik munkájukkal,
adományaikkal, tanácsaikkal, buzdításaikkal segítettek minket, s lehetővé tették gyülekezeti életünk zavartalan
működösét, szolgálatunk folytonosságát.

Istentiszteleteink

A 2017/18-as egyházi évben a MEE
Püspöki Kara által előírtak szerint 67 teljes liturgiájú alkalmunk volt. Ezeken átlagban mintegy 45-50-en vettünk részt,
nagy ünnepeinken kb. 80-85-en voltunk.
A statisztikánk szerint ez gyakorlatilag az
előző évvel megegyező, egy kis különbséget az istentiszteleten megjelentek életkorában tapasztaltunk: az előző évekhez
képest most több fiatal “erősítette” jelenlétével nemcsak a nagyünnepi istentiszteleteket.

Gyülekezeti munkaágak

A Nikodémus Akadémia (NikA)
33. szemeszterét zártuk ebben az ádventben. –, mely alkalmakból 29-t tartottam
(8-at Bajon a Községi Könyvtárban, melyek megszervezésében Hériczné Félix Szilva testvérünk
volt idén is nagy segítségemre). A NikA-alkal-

mak látogatottsága ebben az esztendőben
is hullámzó volt, a megszokott érdeklődés
csökkent, olykor felére esett vissza. Ennek
egyik oka, hogy az elmúlt lassan két évtizedben hűséges Nika-résztvevők kevésbé
mobilisak – ezt főleg a késő-őszi, téli alkalmakkor tapasztaltuk –, a másik a kezdés időpontja. Ezért a februártól induló NikA-k
délután 5 órakor kezdődnek – ugyanúgy,
ahogyan eddig Bajon is volt.
Látogatások. A Testvérek látogatását ebben az esztendőben is délelőtti órákban végeztem. Ahogyan korábban is
kértem a Testvéreket, most is bíztatok:
Hívjanak! Szeretettel megyek – előzetes időpont-egyeztetések alapján.

Kazuálék

11 keresztelési szolgálatom volt
2018-ban – ebből 2 felnőtt férfi, 3 kisfiú
és 6 kislány – részesült a keresztség
szentségében.
5 esküvői szolgálatot kértek
tőlem, ebből 1 ún. “kitelepült” szolgálat volt (Nyíregyháza, Emmaus).
11 temetésem (5 férfi és 6 nő) volt.
Ezek a kazuális szolgálatok általában
többalkalmas beszélgetésekkel történnek,
egyre erősödik az igény a keresztelési előkészítőkre és az ún. “jegyes-oktatásra”.
(Ezekre téma-sorozatot dolgoztam ki, melyek segítenek engem is lelkipásztori munkámban, s a visszajelzések is pozitívak.)

Hitoktatás – Konfirmáció. A Tatai
Református Gimnáziumban 12 órában tartottam „hit- és erkölcstan”-t, (ez szeptembertől a 2018/19-es tanévben csoportösszevonás miatt
csak 10 óra), ehhez jön még két délutáni in-

terneten keresztüli ún. online-, konfirmációs előkészítő óra. Jelentem, hogy 2018
májusában 4 gyermek (3 fiú, 1 leány) konfirmált, reménység szerint 2019-ben ketten
tesznek majd megerősítő fogadalmat.
A Tatai Ref. Gimnáziumban reggeli
áhitatokat (általában havonta egyet) is tartok,
mintegy 360 tanulónak.
Gyülekezetünkben az Istentisztelettel
párhuzamosan, kisgyermekek részére továbbra is rendszeres foglalkozást tartunk,
melynek koordinátor-vezetője Széles
Anikó presbiter testvérünk. Hálásan köszönjük szolgálatát és az időnként őt helyettesítő Sziklai
Tiborné
Kati
fáradozását is. Kettőjük hívogató-szervező
munkájának eredménye, hogy idén nyáron is jól sikerült a gyülekezeti hittantáborunk, melynek közel 20 részvevője volt
– most többen voltak a “kis-csoportban”.

Működés – adminisztráció

Presbiteri-, számvevőszéki üléseinket
ebben az esztendőben is rendben megtartottuk. A klasszikus egyházfi-teendők elvégzését továbbra is önszerveződve
végeztük. A vállalási-listára (megtalálható
a kijárati asztalon!) feliratkozottak alapján
mindenki tudta, hogy melyik hónapban
mit (takarítás/virág) vállalt.
Külön köszönöm itt is Szélesné Szabó
Teodóra gyülekezeti pénztárosunk áldozatos, legidőigényesebb pontos munkáját,
egyházi-pénzügyi változások folyamatos
frissentartását – interneten keresztül is.
Németh László (1956–2018) gondnok úr fűtési-, technikai kontrollját ezentúl magam
végzem, Laci hiányát még nagyon sokáig
fogjuk érezni...
Gyülekezetünk felügyelője, Grőber
Judit Ilona idén is buzgón részt vett az
Felügyelői Találkozókon, egyházmegyei
alkalmakon; Egyházunk törvényei szerint
lezárult egy hatéves ciklus, így 2018-ban

gyülekezeti és országos tisztségviselői választásokat tartottunk, s rész-

ben megújult presbitériumot iktattunk!
2019. január 1-től indul a MEE-ban a
LÉM (Lelkészi Életpálya Modell), melynek komoly elvárásrendszere (továbbképzések,
pontgyűjtések etc.) újabb időbeli lekötöttséget jelent a lelkészek számára. (Ez az eleddigi
kötelező havonként egyszeri egésznapos LMK-üléseken túli többnapos alkalmakat jelent majd.)

Egyéb munkaágak

Mindenekelőtt rendszeresen szolgáló
kántorunk (Dr. Nagy Erzsébet) munkáját
kell kiemelnem, s megköszönnöm, aki vasárnapról-vasárnapra, szebbnél szebb
előjátékokkal – igen gyakran kamarazenei támogatottsággal – szolgál hűségesen. Nem
minden gyülekezet büszkélkedhet ilyen

zenei szinten szolgáló liturgus szolgálóval! Őt is, s az időnként hozzá csatlakozó
kamarazenészeket (Dr. Gombos Erzsébet fuvola, ill. Franko Dóra hegedű+ének, és ritkábban
ugyan, de Franko Betta cselló+ének és Franko
Mátyás Krisztián fuvola+hegedű) hallgassuk
figyelemmel, a szent zene (musica
sacra) kerete a liturgiának (ami a lelkész
köszöntésével: „Erős vár a mi Istenünk!” kezdődik) segít fel-, s kiememelni a lel-

künket a hétköznapi ritmusból! Ezt
a szolgálatot az időnkénti beszélgetés zavarja... (Gondoljunk arra, hogy sok testvérünk
fájdalommal a szívében érkezik, s megnyugvást keresnek lelküknek a liturgus zene segítségével is!)

Köszönet tehát minden zenélő
szolgatársamnak, és külön köszönet
gyülekezetünk Kántorának, aki nemcsak
az istentiszteleti, illetve egyéb gyülekezeti
alkalmak zenei szolgálatának folytonosságát biztosítja, de koordinálja az ádventi
egyházzenei áhitatot is.

Más...

Testvérgyülekezeti (finnországi, luxemburgi) kapcsolatainkat idén – levelezési szinten (e-mailek) – ápoltam. Ahogyan az elmúlt

esztendőkben, idén is ruhasegély-akciót
szerveztünk – tavasszal és ősszel is – melynek keretében most közel 3 tonna használt ruhaneműt osztottunk szét –
természetesen nem csak evangélikusoknak. Mivel ennek a szolgálati ágnak az
eredményessége csökkent, ezért a luxemburgi igazgató lelkésszel Karl Georg Marhofferrel
egyeztetve
a
2018-as
esztendőben véget ért ez akció-sorozatunk, ami 25 éven keresztül, megszakítás nélkül folyt! Sok, főleg
nagycsaládosok számára jelentett ez komoly segítséget. Mindvégig lelkészcsalád
pincéje adott helyt a segélyezésnek, melynek logisztikája (el- és vissza-pakolások, szortírozás, eredeti helyzet visszaállítása) többnyire
rám ill. lelkészcsalád tagjaira hárultak.
Jelentem, hogy Jakus Sándor evangélikus testvérünk támogatásának köszönhetően elkészült a bibliaórás szoba feletti
padlástér szigetelése, az eredeti terveknek
megfelelő beépítése folyamatban van, remélhetőleg 2019 nyarára befejezzük.
Valószínűleg hamarabb végeztünk
volna ezzel, de prioritást kellett adnunk a
nyílászárók utolsó-pillanatos teljes átfestésének (ez közel másfél évtizede húzódott!) ill.
a parókia kazánjának cseréjét is meg kellett oldanunk.

Reprezentáció

Olyan területe ez a lelkészi szolgálatnak, ami egyre inkább erősödő elvárásokat
támaszt evangélikusságunk, de a testvéregyházak hitéletében is. Így számos társadalmi eseményre (pl. ökumenikus kenyéráldás,
szentelések, megemlékezések) hívtak meg az
elmúlt esztendőben is, ahol képviseltem
evangélikus egyházunkat, gyülekezetünket. Többször kértek fel előadások tartására, vendég-szolgálatra is meghívtak (pl.
Győr-Nádorváros) .
Gyülekezetünk lelkiségét és információ-áramlását segítő kiadványunkat
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örömmel szerkesztem, mely idén 8 alkalommal jelent meg, 96 oldalon!
Több mint egy éve színes nyomtatásban jelenhet meg a Lutherrózsa (S.D.G.!)
meg, melyet a testvérek – így tapasztalom
– szívesebben vesznek kézbe (hála Istennek
ajándékozzák el/tovább?), mert az eredetileg fekete-fehér nyomtatásban havonta
60-70 példány is elég volt, most 30-40
példánnyal többet kell kinyomtatnom.
Titkos expediálási listánkban jelenleg
224 email-címre küldöm el *.pdf-formátumban 8-12-20 oldalas hírlevél-újságunkat, melyekre gyakran kapok inspiráló
visszajelzéseket –, melyeket ezúton is köszönök, mert segítenek átlendíteni eseti
fáradtságaimon.
Az újság-írás/szerkesztés elég időigényes foglalatosság – ebben az évben közel
350ezer(!) karaktert kellett begépelnem,
ez jelentős idő-ráfordítás – amihez jön a
tipográfiára, számítógépes fotó-munkálatokra, s korrektúrára szánt idő, s akkor
persze még elő is kell készítenem az újságtervet, le kell ülnöm a riport-alanyaimmal, hogy csak a legfontosabbakat
említsem! Mindezen dolgok rám hárulnak, töredékidőimet (hajnalok, esték vagy
éppen lyukas-órák a gimnáziumban...) használom fel folyamatosan, hogy hónap első
vasárnapjára “kimenjen” a Lutherrózsa!
Mindezt azért teszem, mert továbbra
is azt tapasztalom, hogy a gyülekezeten
belüli információáramlásnak ezidőtájt
még mindig a leghatásosabb és legkedveltebb, gyülekezet egészét leginkább lefedő
módja egy informatív, rendszeresen meg-

jelenő, helyes tartalmi egyensúlyra
(világ/gyülekezeti élet/lelki-írások) törekvő
“kis-újság” szerkesztése. Ezt mindenki
szívesen kézbeveszi, lapozgatja, vagy tableten, laptopon olvasgatja. Gyülekezeti
honlapunkat – többnyire időhiány miatt –
ritkábban, csak a szükséges mértékben
frissítem, de ádventben most alaposan átrendeztem, aktualizáltam. Vasárnapi prédikációimat – sikeres hangfelvétel esetén –
igyekszem gyorsan felmásolni honlapunkra:
https://tata.lutheran.hu/igehirdetesek_2019.htm

Anyagiak

Gyülekezetünk Vezetősége nevében is
mindenki áldozatkész támogatását köszönöm! Működőképességünket korlátozó
anyagi nehézségünk nem volt, sőt nagylelkű adományokkal segítették gyülekezetünket többen is, Istennek legyen hála, s
az Adományozóknak köszönet érte!
Felügyelőasszonyunkkal és a Presbitérimmal egyetemben igen nagy köszönetet
kell mondanunk Szélesné Szabó Teodóra
pénztárosunknak, aki számos, határidővel
terhelt pénzügyi-adminisztrációs feladatot old meg példás buzgalommal, kitartással (az ÚRIsten áldja meg gazdagon ezért is!)
hétről-hétre, hónapról-hónapra, úgy közegyházunk által elvárt online –, mint hagyományos papír-alapon is!
Köszönöm minden Testvéremnek elvégzett munkában, anyagiakban megmutatkozó egészéves támogatását! Isten
áldása kísérje mindenki felajánlását! Köszönöm azokat a (szeretet)visszajelzéseket,

melyek erősítik gyülekezeti szolgálatomat/szolgálatunkat.
Végül, de nem utolsó sorban, szeretném megköszönni Feleségem mindennemű támogatását, amivel a
szolgálatomat, mint papfeleség lassan 30
éve hűségesen segítette és segíti, s mint
gyülekezetünk “hivatalosan” is önkéntes
kántora több mint 45 éve ül az orgona
mögött, 1977. április 2. óta pedig, mint okleveles kántor szolgál közöttünk.

Tervek – elhúzódó projektek

Leginkább a Tatai Gyülekezet történetét feldolgozó könyv – melynek írása folyamatban van, néhány részlet a Lutherrózsában is
megjelent – terhel, de ennek megjelenése

sajnos átcsúszott a 2019-es esztendőre. A
jövő év egyébként lelkésszé-avatásom
éppen 30éves évfordulója lesz, melynek
remélhetőleg szép ajándéka lesz ez a
könyv, ami lelkészségem tatai 30 évét is
magába foglalja. Remélem a JóIsten
megsegít idővel, erővel, hiszen kaptam és
kapok biztatást bőven, segítséget, sőt támogatást is, hogy a könyv mielőbb nyomdába kerüljön, s megjelenhessen!

Tisztelettel kérem 2018. évi
lelkészi jelentésem elfogadását!
“Erős vár a mi Istenünk!”
Franko Mátyás ev. lelkész – Tata
Mellékelve: Nikodémus Akadémia
2019/I. félévi programtervezete

