
                                     

 

 

  

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

Bárhogyan is telnek hétköznapjaink, gyakran 

érezzük azt, hogy nagyon is ránk fér az ünnepnapok 

pihenése. A húsvéti csoda megünneplésében pedig 

nem csak a testi kimerültséget, hanem Isten különös 

kegyelme, hogy a lelki fáradságunkat is ki tudjuk 

pihenni, ha tényleg átéljük és 

megértjük, hogy milyen csoda történt 

húsvét vasárnapján. 

 A fáradtságunknak nagyon 

egyszerű oka van: jobban kellene 

bíznunk Isten kegyelmében. Kövessük 

a chilei bányászok példáját. Közel 7 

évvel ezelőtt történt egy nagy 

katasztrófa. 700 méter mélyen a föld 

alatt, beomlott egy bánya. A mélyben 

33 férfi reménytelennek látszó 

helyzetbe került.  A 121 éves bánya 5 

kilométeres főalagútja beomlott és 

teljesen elzárta a menekülés útját. A 

lent rekedt munkások két hónapig 

imádkoztak, hogy valaki megmentse 

őket. 69 napig várták a segítséget, ami 

végül is elérkezett hozzájuk. 

 2010. október 13-án örömujjongásban törtek 

ki a férfiak, végre megkezdődött a megmentésük. 

Bíztak segítőikben. Egyikük sem akart különválni a 

csoporttól, ezt mondva: „Én egyedül is ki tudok 

menni.” Elég sokáig bámulták a „kősírt" ahhoz, hogy 

egyhangúan kimondják: „Segítségre van szükségünk. 

Kell valaki, aki lejön közénk ebbe a világba, és kihúz 

minket innen.” Mikor pedig a mentőkapszula 

megérkezett, beleszálltak és mindannyian 

megmenekültek. A mélyből, maguk erejéből, nem 

tudtak volna kiutat találni. Csak rontottak volna a 

helyzetükön. Vártak, mert tudták, hogy ha erőlködni 

kezdenek, akkor a bánya még jobban rájuk omlik. 

Vártak, mert hitték, hogy kiszabadítják őket. 

  

A kérdés csak az, hogy miért olyan nehéz 

számunkra, hogy ugyanezt tegyük? Sokszor 

könnyebbnek találjuk, a feltámadás csodáját elhinni, 

mint a kegyelem csodáját elfogadni. Néhány 

keresztyénnek csak odáig terjed a hite, hogy tudja, 

Jézus Krisztus húsvét vasárnap 

feltámadt a halálból. Viszont sajnos 

azt már sokkal kevesebben értik, érzik 

meg, hogy mindez értük emberekért 

történt. Furcsa ellentmondás, hogy 

vannak, akik hisznek a feltámadásban, 

de nem képesek ennek a felszabadító 

érzésben megnyugodni. Pedig Jézus 

Krisztus ugyanazt a mentő folyamatot 

vitte véghez a világban húsvétkor, 

mint amit a chilei bányászok átéltek a 

bányából megszabadulva. A mi 

megszabadításukért, a mi 

nyugalmukért végezte el a 

Szentháromság Isten a húsvéti csodát. 

 Meg kell tanuljuk elfogadni 

azt, hogy innen lentről a földről, hiába 

próbálnánk meg közelebb kerülni Istenhez, hiába 

próbálnánk meg tiszta és bűntelen, Istennek tetsző 

életet élni. Sokan annyira küszködnek, hogy a 

tökéletesség látszatát elérjék, hogy saját magunknak 

ártanak vele a legtöbbet. Mintha valaki a chilei 

bányászok közül ezt mondta volna, amikor 

megérkezett a mentőkapszula, hogy: „Köszönöm! 

Nem szállok be! Majd magam kiások a felszínre!” Az 

ilyen gondolkodású emberek azt hiszik, hogy rajtunk 

múlik, hogy elnyerjék Isten szeretetét.  Ennek mi az 

eredménye? A legkimerültebb emberek a világon. 

Miért a kimerültség? Mert ennek a világnak a bűn 

miatt beomlott bányájából éppúgy nem tudjuk 

magunkat kiásni, mint ahogy a chilei bányászok sem 

tudták magukat lentről kiszabadítani. A saját 

erőlködésünk semmi mást nem eredményez, mint 
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Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én 

megnyugvást adok nektek.” (Máté evangéliuma 11,28) 
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Ecclesia Semper Reformanda 

„Ecclesia semper reformanda.”, „Az 

egyháznak mindig meg kell újulnia.” hangzik a több 

száz éves, mély református gyökerű tétel. De mit is 

jelent ez? Hogyan ragadhatnánk meg egyszerűen?  

Húsvét. Dőzsölünk. Közvetlenül locsolás után: 

sonka, tojás, szendvics, csoki, sütemény, üdítő, bor és 

természetesen pálinka. Jó magyar szokások. Vannak 

szerencsések, akiknek a mérleg mindig annyit mutat, 

amennyit szeretnének rajta látni. Az ilyen embereknek 

nincsenek keserű felismerései egy-egy húsvéti lakoma 

után. Nem titok: ők a kisebbség. A nagyobb tömeg 

inkább rá sem áll a mérlegre. Nem akar szembesülni 

az igazsággal. De ami ennél is fontosabb, nem akar, 

vagy nem tud lépéseket 

tenni a kilók megregulázása 

érdekében. Inkább nem néz 

oda. Nem áll rá. Nem méri 

meg magát.  

Hogyan kapcsolódik 

ehhez a veretes református 

gondolathoz a húsvéti 

„terülj, terülj asztalkám”? A 

megújulás annyit jelent, 

hogy időről-időre rá állítjuk 

egyházunkat Isten mérlegére. A Szentírásra és 

Krisztusra, hogy lássuk, mennyiben térünk el attól, 

amit Isten követel tőlünk.  

Vannak emberek, - az irigyelt kevesek - akik 

dőzsölhetnek Húsvétkor és egy gramm se jön fel 

rájuk. Istennel szemben azonban ez nem így működik. 

Míg vannak jó genetikájú emberek, addig a bűneset 

mindenkinek egyenlő módon megrontotta a mennyei 

genetikáját. Az eredmények sohasem biztatóak. 

Nagyon elütünk attól az Isten képtől, amelyre 

mindnyájan teremtettünk.  

Az ember, amikor észleli a túlsúlyt, akkor 

több dolgot tehet. Nem foglalkozik vele. A kilók 

jönnek az egészség meg megy. Önmagunk bűnös 

voltát látva megrántjuk a vállunkat és megyünk 

tovább. A másik az, hogy kétségbe esik és drasztikus 

megoldásokhoz nyúl. Nem eszik, beleveti magát az 

edzésbe. Majd vagy kiég, vagy újra elkezd falni. A yo-

yo pedig lendületesen visszaindul és a kezdeti súlynál 

sokszor még többel köti be. Harmadjára pedig belátja, 

hogy változásra van szüksége. Teljes változásra. Nem 

arra, hogy egy-két dolgot átalakítson, hanem arra, 

hogy szemléletet váltson. 

Az egyháznak is örökké rá kell állnia a 

mérlegre. Az Ige mérlegére és szembesülni azokkal a 

hiányosságaival, tévedéseivel 

és botlásaival, amivel minden 

pillanatban távolabb kerül 

Istentől. Tudjuk 

vállrándítással nem 

orvosolható a dolog, a 

kapkodás és egy-két dolog 

változtatása nem oldja meg a 

problémát. Az egyháznak is a 

harmadik utat kell járnia. 

Örökké arra kell törekednie, 

hogy közelebb kerüljön Isten örök tervéhez.  

Itt van azonban ennek a reformátori elvnek a 

szépsége. A változást nem az ember hozza. Az élet 

megváltozása Isten ajándéka és nem az ember 

munkája. Az állandóan megújuló egyház motorja nem 

az ember, a lelkipásztor, a presbiter, vagy éppen a 

lelkiismeretes gyülekezeti tag. Ők csupán eszközök. 

Az ember és egyház annyit tehet, mint amennyit a 

szerszám a mesterember ládájában. Készen áll, 

amikor a Mesternek szüksége van rá az örök 

megújítási munkában. 

Czeglédi Péter Pál 

benne minket embereket, hogy egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 

legyen. Ne küszködjön, hanem végre megnyugodjon. 

Nyújtózzunk el Isten kegyelmének a függőágyában. 

Most már nyugodtan megpihenhetünk. 

 Krisztus azért jött, hogy kialakítsa azt a 

mentőkapszulát, ami felviszi a szabadságra azokat, 

akik beleszállnak. Egyetlen kérdés csak az marad, 

hogy hisszük-e, hogy húsvétkor, az értünk küldött 

mentő expedíció sikerrel zárult. A mentőkapszula 

nyitva. Tessék nyugodtan beszállni, és megpihenni!  

Áldott húsvéti pihenést kívánok mindenkinek! 

Max Lucado nyomán írta: Csomós János 

 

kimerültséget. Húsvét ünnepe azt jelenti, hogy elég 

ebből! „Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg 

a szív” (Zsidók 13:9). Jézus nem azt mondja: 

Gyertek hozzám mind, akik tökéletesek és 

bűntelenek vagytok. Épp ellenkezőleg, azt mondja 

Máté evangéliumában: Jöjjetek közel hozzám mind, 

akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! 

Nálam megnyugvást találtok. 

 Nincs apró betűs rész. Isten ígéretének 

nincsenek rejtett buktatói. Engedjük, hadd működjön 

a kegyelem! Nincs többé teljesítmény-kényszer, 

hogy elnyerjük Isten szeretetét, elfogadását, hiszen 

az már a miénk! Isten annyira szereti ezt a világot, 



                                     

 

 

  

Touched by the Risen Lord 

Walking where Jesus walked, was for me a 

wonderful preparation for the Easter season.   On our 

recent trip to the Holy Land,  visiting the places 

mentioned in the gospels was a highlight but nothing 

compared to being in the place where Jesus was 

crucified and rose from the dead.  Beautiful churches 

have been built to markthe spot where these events 

took place and now people stand in line, sometimes 

for hours to visit these sacred sites where Jesus lived, 

walked and gave his life.  The natural setting of the 

garden of Gethsemane with its hundreds - maybe even 

a thousand year old olive trees was a somber reminder 

of the Lord’s struggle as he faced his death in our 

behalf.  

Of particular significance was the area known as 

the Garden Tomb overlooking a mountain which has 

the appearance of a skull, in keeping with what the 

Bible said of him being crucified at the place of the 

Skull.  The natural 

beauty of the trees and 

flowers added to the 

reflective atmosphere 

of the garden and the 

tomb carved in the 

rock resembled so 

much the garden scene 

described in the 

gospels as the tomb of 

Joseph of Arimathea.  

Walking through the 

garden one could see 

groups from all over the world remembering Christ’s 

death in worship, reflection, prayer and sharing of 

communion. 

More important than knowing the exact place 

where it all happened is knowing for certain that Jesus 

died and that after his resurrection he met people in a 

beautiful way at their point of need.  There was Mary, 

standing outside the tomb weeping.  We see her 

overcome with grief and hopelessness.  She knew that 

Jesus had been crucified but now she faces the reality 

that his body is gone. She came to spend time at the 

tomb but looking in she finds it empty.  Her only 

thought was that someone had take him away.  Life 

seemed so hopeless to her. Then Jesus meets her in 

her pain and grief.  Thinking it was the gardner who 

asked her for the reason of  her tears she shared her 

concern, that the body of Jesus had been taken away.  

It was when Jesus spoke her name that she recognized 

him.  What a moment of hope and joy!  Jesus is still 

the same and wants to meet us  as well in our 

moments of grieving, discouragement,  pain or 

hopelessness during this Easter season.  He calls us by 

name and says, ...you are precious in my eyes and 

honored in my sight, and ...I love you." Isaiah 43:4 

Maybe our need during this Easter season is 

more often like that of Thomas who struggled with 

doubts about the truth of Christ’s resurrection.  He 

boldly stated his position when he said he would not 

believe unless he saw Jesus hands, felt the wounds 

from the nails and put his hand in his side.  Jesus 

appears to Thomas and meets him at his point of need 

and says, “See the wounds and place your hand in my 

side” and then in tenderness encourages him to 

believe.  There were no words of admonishment and 

scolding just encouragement to believe.  Maybe we 

find ourselves facing doubts in some area of our life 

today.  The risen Lord 

comes to us and 

lovingly encourages us 

to believe in him and 

to trust him with every 

detail of our daily life. 

On our journey 

during this Easter 

season we may also 

find ourselves 

identifying with Peter 

who probably 

experienced the 

greatest failure of his life when he denied Jesus three 

times.  We read how Peter wept bitterly after he 

realized what he had done.   One can only imagine 

that sense of defeat experienced by Peter.  But the 

story does not end there.  Jesus seeks him out on the 

shores of the Sea of  Tiberias where Peter was fishing.  

After pulling the fishing boat ashore with their catch 

of fish, Jesus singles out Peter and asks him three 

times if he loves him and with each response assigns 

him to the task of caring for his sheep.  Not only was 

it a moment of forgiveness and acceptance for Peter 

but it was also an affirmation of his call to service.  

Maybe Peter felt it was all over because of his denials 

but now Jesus calls him back to continue his tasks as a 

disciple. A second chance overflowing with love and 

forgiveness. Peter’s need was great but Jesus met him 

just where he was at.  Jesus is still the same.  When  



                                     

 

 

  

Bajor László: Szívedben kell föltámadnia! 

Már harmadnapja ma, hogy eltemettük, 

s nem jött felőle, csak egy kósza hír! 

Utunkat így hát hazafelé vettük, 

s az este immár Emmausban ér. 

 

Térjél be hozzánk, ó áldott idegen, 

ki együtt jöttél s fáradtál velünk, 

pihenj meg kissé nálunk idebenn, 

megosztjuk veled mustunk, kenyerünk. 

 

Minden, mit az úton Róla beszéltél, 

szívünkben boldog érzetet fakaszt. 

Kérünk, ha teheted, jöjj , még beszéljél, 

hisz minden szavad oly csodás malaszt. 

 

Mi szívünkben Őt úgy eltemettük, 

s búsultunk rajta egész szombaton. 

Ma reménytelenül útnak eredtünk, 

s nyomunkban a bú, az aggodalom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha nem jöttél volna, te csodás szavú , 

mi  sírtunk volna, mint két kisgyerek. 

De szívünk most már nem oly szomorú. 

"Én sejtem már!" .... "Én hinni is merek!" 

 

Az asztalfőre leült az idegen, 

s kovásztalan kenyerét megtöri. 

Az arca komoly, szenvedő, színtelen - 

s a szőlő levét  most felemeli. 

 

Most! E pillanatban nyílt meg a szemük! 

De már el is tűnt, mint egy látomás. 

"Valóban Ő, az Úr Jézus volt velünk!" 

Számunkra most volt a feltámadás! 

 

Mert mit sem ér az ábránd és a kultusz, 

ha valósággá nem válik hitünk! 

Majd ha szívünkben feltámadott Krisztus, 

Akkor támad fel Krisztusban szívünk! 

 

every need of yours according to his riches in glory in 

Christ Jesus.” 

The risen Lord waits to be invited:  

    " Behold, I stand at the door and knock;  if anyone 

hears my voice and opens the door, I will come in to 

him and will dine with him, and he with me. 

(Revelations 3:20) 

And when we invite him in he has a wonderful 

plan for our life. 

    " For I know the plans I have for you, declares the 

Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans 

to give you hope and a future.  Then you will call upon 

me and come and pray to me, and I will listen to you.  

You will seek me and find me when you seek me with 

all your heart."  Jeremiah 29:11-13. As Christ the risen 

Lord looked for Mary, Thomas and Peter to touch 

them at their point of need so he looks for us during 

this Easter season to meet our needs as well 
by Elfrieda Nikkel 

 

 

we  find ourselves facing the pain of failure, of 

having disappointed others and especially Jesus, 

then he reaches out to us with forgiveness and offers 

us another chance.  As with Peter there is a new 

hope to begin again with the assurance of God’s 

love and forgiveness. 

Why did Jesus single out each of these three 

people?  Each had a special need and Jesus touched 

them at their particular point of need.  He had the 

right answer for each.  For Mary the answer was, 

hope that her relationship with Jesus was not ended, 

for Thomas it was evidence that he needed to 

believe and for Peter forgiveness was followed by a 

call to service.  Today Jesus offers to meet us at our 

point of need as well.  We too may be struggling 

with grief, doubt or failure.  Or maybe our needs are 

entirely different but still he speaks into our life with 

the words from Phil.4:19 "And my God will supply 



                                     

 

 

  

Thirsty on the Cross 

Jesus’ final act on earth was intended to win your 

trust. 

This is the final act of Jesus’ life. In the 

concluding measure of his earthly composition, we 

hear the sounds of a thirsty man. 

And through his thirst—through a sponge and a 

jar of cheap wine—he leaves a final appeal. 

“You can trust me.” 

Jesus. Lips cracked and mouth of cotton. 

Throat so dry he couldn’t swallow, and voice so 

hoarse he could scarcely speak. He is thirsty. To find 

the last time moisture touched these lips you need to 

rewind a dozen hours to the meal in the upper room. 

Since tasting that cup of wine, 

Jesus has been beaten, spat 

upon, bruised, and cut. He has 

been a cross-carrier and sin-

bearer, and no liquid has salved 

his throat. He is thirsty. 

Why doesn’t he do 

something about it? Couldn’t 

he? Did he not cause jugs of 

water to be jugs of wine? Did 

he not make a wall out of the 

Jordan River and two walls out 

of the Red Sea? Didn’t he, with 

one word, banish the rain and 

calm the waves? Doesn’t 

Scripture say that he “turned the 

desert into pools” (Psalm 

107:35) and “the hard rock into 

springs” (Psalm 114:8)? 

Did God not say, “I will pour 

water on him who is thirsty” 

(Isaiah. 44:3)? 

If so, why does Jesus endure thirst? 

While we are asking this question, add a few 

more. Why did he grow weary in Samaria (John 4:6), 

disturbed in Nazareth (Mark 6:6), and angry in the 

Temple (John 2:15)? Why was he sleepy in the boat 

on the Sea of Galilee (Mark 4:38), sad at the tomb of 

Lazarus (John 11:35), and hungry in the wilderness 

(Matt. 4:2)? 

Why? And why did he grow thirsty on the 

cross? 

He didn’t have to suffer thirst. At least, not to 

the level he did. Six hours earlier he’d been offered 

drink, but he refused it. 

They brought Jesus to the place called 

Golgotha (which means The Place of the Skull). Then 

they offered him wine mixed with myrrh, but he did 

not take it. And they crucified him. Dividing up his 

clothes, they cast lots to see what each would get. 

(Mark 15:22–24) 

Before the nail was pounded, a drink was 

offered. Mark says the wine was mixed with myrrh. 

Matthew described it as wine mixed with gall. Both 

myrrh and gall contain sedative properties that numb 

the senses. But Jesus refused them. He refused to be 

stupefied by the drugs, opting instead to feel the full 

force of his suffering. 

Why? Why did he 

endure all these feelings? 

Because he knew you would 

feel them too. 

He knew you would be weary, 

disturbed, and angry. He knew 

you’d be sleepy, grief-stricken, 

and hungry. He knew you’d 

face pain. If not the pain of the 

body, the pain of the soul … 

pain too sharp for any drug. He 

knew you’d face thirst. If not a 

thirst for water, at least a thirst 

for truth, and the truth we glean 

from the image of a thirsty 

Christ is—he understands. 

And because he 

understands, we can come to 

him. 

Would you like to accept Jesus 

today?  You can do so right now  

by sincerely praying the 

following prayer. 

     Lord Jesus, I want to know You personally. 

Thank You for dying on the cross for my sins. I open 

the door of my life to You and ask you to come in as 

my Savior and Lord. Take control of my life. Thank 

You for forgiving my sins and giving me eternal life. 

Make me the kind of person You want me to be. 

Amen. 

If you prayed this prayer today, you have 

made the most important decision in your life. We 

would love to hear from you and send you helpful 

information. 

by Max Lucado . 



 

Washingtoni Magyar Református Egyház  
Húsvéti  istentisztelet, 2017. április  16 .  

Mayer Judit  és Csomós János  lelkipásztorok 

 

  

Orgonajáték  

Apostoli köszöntés 
Fennálló ének 186 E húsvét ünnepében… 
Lekció Márk evangéliuma 10, 32-34 

Keresztelés előtt     134,2 Felemelvén kezeteket… 
Keresztelés 
Gyereksarok 

Nagyének   350,1-4 Feltámadt a mi életünk… 
Prófétai ima 

Közének 372,1 Könyörögjünk az Istennek… 
Textus János evangéliuma 20, 1-18 
Igehirdetés  

Pásztori ima 
Úri imádság  

 
Úrvacsorára 
  felkészítő ének 459,1 Az Isten bárányára.... 

Úrvacsora 
Apostoli Hitvallás 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetések 
Záróének 356,1-3 Felvirradt áldott szép napunk 

Magyar Himnusz Isten áldd meg a Magyart 
Áldás 

Orgona játék 

HIRDETÉSEK 
Következő alkalmaink: 

 

2017 május 21, vasárnapi 

istentisztelet. Figyelem, ez nem a hó 

negyedik, hanem a harmadik 

vasárnapja! 

2017 június 4, Pünkösdi istentisztelet 

 

Mai istentiszteletünkön 

megkereszteltük Macskási Kleo 

Mimzit, Jeney Zsuzsanna és 

Macskási Zsolt harmadik gyermekét. 

Isten áldja meg a gyermeket és 

szüleit, keresztszüleit és családját! 

 

Elmúlt istentiszteletünkön 58-an 

vettünk részt.  

 

Köszönjük Seres Zsuzsanna 

testvérünknek, hogy elvállalta a 

vasárnapi iskola vezetését. Isten áldja 

meg a szolgálatát. 

 

Egyházmegyei közgyűlésünk május 

6.-án lesz Cartereten. Ha valaki 

szeretné gyülekezetünket képviselni 

ezen az alkalmon, jelentkezzen a 

lelkészeknél. 

 

Imádkozzunk betegeinkért, s kérjük, 

ha valaki szeretné, hogy a lelkész 

meglátogassa, jelezze ezt akár 

telefonon, akár e-mailben. 

 

Köszönjük azoknak a munkáját, akik 

a szeretetvendégséghez finom 

ételekkel, italokkal járulnak hozzá. 

Ne feledkezzünk meg a 

szeretetkosárról sem, valamint a 

virág-felajánlásokról. 

 

Ismét megrendezésre kerül a magyar 

bál, a szokásos helyszínen. A dátum: 

május 19, péntek este. Fedor 

Erikához fordulhatunk további 

kérdésekkel. 

 
Lelkészek elérhetősége: 

 Mayer Judit: 
Telefon: (703) 444-2048;  

E-mail: mayerjudit@verizon.net 
 

Csomós János: 
Telefon: (202)-999-2165  

E-mail: csomosjanos@gmail.com 
www.hungarianreformedchurchdc.org 

 

Kérdések       

 Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és 
ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok 
is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik 
saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt 
büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 
 Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen 
megkönyörülvén, az Ő Szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust tiértetek 
testben elküldte, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek 
hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen 
kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 
 Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus 

Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból és halandó 
testünket halhatatlanságba öltöztetvén, általvisz az Ő örök 
dicsőségébe? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 
 Mindezeket bizonnyal elhivén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy 
ti e kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak 
szentelitek és már e jelenvaló világban, mint az Ő megváltottai, az 
Ő dicsőségére éltek? 
A gyülekezet együtt felelje: ÍGÉREM ÉS FOGADOM.    

 

mailto:mayerjudit@verizon.net

