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VISSZAALAKÍTÁS ÉS SZÖVETSÉGMEGÚJÍTÁS 

 

Lekció: 2Krón 34 1-5, 8, 11, 14, 16, 18-19, 21, 29-33. 

1Nyolcéves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és harmincegy évig 

uralkodott Jeruzsálemben. 2Azt tette, amit helyesnek lát az Úr (…) 

3Uralkodása (…) tizenkettedik évében kezdte megtisztítani Júdát és 

Jeruzsálemet az áldozóhalmoktól, a bálványoszlopoktól, a faragott és öntött 

bálványszobroktól. 4Lerombolták az ő jelenlétében a Baalok oltárait. (…) 

5Az oltárokon elégette papjaik csontjait. Így tisztította meg Júdát és 

Jeruzsálemet.  

8Uralkodásának a tizennyolcadik évében pedig az ország és a templom 

megtisztítása során elküldte Sáfánt, Maaszéjáhú városparancsnokot meg 

Jóáh főtanácsost, hogy javítsák ki Istenének, az Úrnak a házát.  

11Adtak pénzt az ácsoknak és a kőműveseknek, hogy vásároljanak faragott 

köveket és faanyagot a gerendázathoz és a helyiségek beburkolásához, mert 

Júda királyai hagyták elkorhadni azokat.  

14Amikor kihozták az Úr házában összegyűlt pénzt, megtalálta Hilkijjá 

főpap azt a törvénykönyvet, amelyet az Úr adott Mózes által.  

16Sáfán pedig elvitte a könyvet a királyhoz, és jelentést tett a dologról a 

királynak. Ezt mondta: Elvégezték szolgáid mindazt, amit rájuk bíztak.  

18És jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkijjá pap egy 

könyvet adott át neki. És felolvasott belőle Sáfán a királynak. 19Amikor 

meghallotta a király a törvény igéit, megszaggatta a ruháját. 21 (…) [Ezt 

mondta:] az Úr nagy haragja áradt ránk azért, hogy elődeink nem tartották 

meg az Úr igéjét, és nem azt tették, ami ebben a könyvben meg van írva. 

29A király összegyűjtette Júda és Jeruzsálem véneit. 30Azután fölment az 

Úr házába a király, meg Júda összes polgára és Jeruzsálem lakói, a papok, 

a léviták és az egész nép apraja-nagyja. És felolvasta fülük hallatára a 

szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az Úr házában találtak. 31Majd 

odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az Úr színe előtt arra nézve, 

hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes 

szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, melyek 

meg vannak írva abban a könyvben. 32Elfogadtatta ezt mindazokkal, akik 

Jeruzsálemből és Benjáminból ott voltak. És Jeruzsálem lakói az Istennek, 

őseik Istenének a szövetsége szerint jártak el. 33Jósiás pedig eltávolított 

minden utálatos bálványt Izráel fiainak valamennyi tartományából, és 

minden Izráelben található embert Istenüknek, az Úrnak a szolgálatára 

kötelezett. Nem is tértek el az ő egész életében őseik Istenétől, az Úrtól. 

 

Textus: Rm 1,17b 

Az igaz ember pedig hitből fog élni. 

 

 

Kedves Testvérek! 

Egyházunkban a 2017. év leginkább a Reformáció 500. évfordulójáról szól. 

Mai istentiszteletünkön pedig 

 különösen közel kerültünk az 500. évfordulóhoz, 

  hiszen csak 2 nap választ el minket tőle. 

Ugyanakkor kitüntetett e mai alkalom más szempontból is, 

 hiszen ma adunk hálát az új borért, 

  úrvacsorát veszünk. 

Mai istentiszteletünkön e jeles alkalmakért hálát adva fókuszáljunk 

 először a reformációra, 

amit ha magyar szóval kellene mondanunk, 

         leginkább a visszaformálás, visszaalakítás szóval tudnánk visszaadni, 

másodszor pedig az úrvacsorára, mint szövetségkötésre. 

 

1) Először tehát beszéljünk a reformációról, 

 amely szó visszaalakítást jelent. 

Miért van szükség visszaalakításra? 

Azért, mert az idő előrehaladtával a dolgok deformálódnak, 

 azaz elveszítik eredeti alakjukat, tartalmukat. 



Van például egy polc, 

 és a hosszú évtizedek alatt, főleg, ha nehéz dolog van ezen a polcon, 

  enyhén meghajolhat a polc közepe, homorúvá válhat. 

Az újlétai templom renoválásakor hasonló dolog történt.  

A karzatot, amelynek közepén az orgona van, 

 egy 12 méter hosszú, egyetlen fenyőfából ácsolt gerenda tartja, 

     ami az évtizedek alatt az orgona súlya alatt középen meghajolt, 

  eldeformálódott. 

Kb. 16 cm-rel mélyebben volt a középpontja, 

 mint a két széle. 

Szemmel látható volt benne az elhajlás. 

És mikor jött a templomfelújítás, 

  olajemelőkkel, szépen lassan, 

 hetente 1-2 cm-t emelve rajta, 

 visszaalakítottuk az eredeti formájára, egyenesre. 

 

Kedves Testvérek! 

A felolvasott igeszakaszban is egy templomfelújításról olvastunk,  

 ami Jósiás idejében történt. 

Egy olyan időszak után kezdte el uralkodását, 

 mikorra Júda népe szép takarosan elfeledkezett Isten törvényeiről, 

 s a környező népek bálványait kezdték imádni. 

Sőt, nagyobb mértékű volt Júdában a bálványimádás, 

 mint a környező népeknél, 

  mivel Jósiás apja és nagyapja teljesen elfordult Istentől. 

 

Jósiás azonban visszafordul Istenhez.  

 Rendkívül fiatalon, 8 évesen kezd el uralkodni, 

  s 20 évesen hozzálát az elhanyagolt templom felújításához. 

 

Jósiás közeledni kezd Istenhez. 

Isten pedig közeledni kezd Jósiáshoz, 

 és megjutalmazza őt,   

hiszen a felújítás során előkerül egy könyvtekercs. 

Kiderül: a törvény Igéje. 

Mikor pedig felolvassák a királynak, 

 akkor megszaggatja ruháit. 

Rádöbben, mennyire eltértek Isten törvényeitől, 

 mint a családi életben, 

 mint társadalmi szinten. 

 

Majd ezt olvastuk a 30-31. versekben: 

30Azután fölment az Úr házába a király, meg Júda összes polgára és 

Jeruzsálem lakói, a papok, a léviták és az egész nép apraja-nagyja. És 

felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az 

Úr házában találtak. 31Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget 

kötött az Úr színe előtt arra nézve, hogy az Urat követik, parancsolatait, 

intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és 

teljesítik a szövetség igéit, melyek meg vannak írva abban a könyvben. 

 

Kedves Testvérek! 

Egy bibliai reformációról hallottunk.  

Jósiás király megtalálja a törvény igéit, 

 rádöbben, mennyire eldeformálódott ahhoz képest Júda népének 

  élete, mind társadalmilag, mint személyes értelemben. 

Megszaggatta ruháit, 

 ami a bűnbánatnak, megalázkodásnak, vezeklésnek a jele. 

Majd mit csinál? 

Visszaalakítja a saját és népe életét az Úr törvényének megfelelően. 

 

És arról olvasunk a 33. versben: 

 minden Izráelben található embert Istenüknek,  

az Úrnak a szolgálatára kötelezett.  

Nem is tértek el az ő egész életében őseik Istenétől, az Úrtól. 

 

 



Kedves Testvérek! 

Ez történt 500 évvel ezelőtt is. 

Luther Márton sem tett mást, mint Jósiás. 

Ő is rátalált az elfeledett Bibliára. 

  

Felfedezte azt, 

 és elképedt, hogy az akkori egyház egészen mást tanít, 

  mint ami a Szentírásban van. 

Mert a Biblia úgymond eltűnt, 

 hiszen a 4. században félretették. 

A keresztyénség történetében hosszú évszázadok teltek úgy el, 

 hogy csak néhányan ismerték a Biblia tanításait. 

A nagy tömegektől el volt zárva. 

Még a kolostorokban is ritka volt az egységes Biblia. 

Csak részenként voltak meg a könyvek. 

 

Luther maga írta le, 

 hogy fiatal szerzetesként az oktatások szüneteiben 

 bement a kolostor könyvtárába, 

 és elkezdte levenni a bibliai könyveket a polcról. 

Ő maga jól ismerte a héber, görög és latin nyelvet, 

 és nagy örömmel mélyedt el az egyes bibliai könyvekben. 

Egyszer a kolostori elöljárója rajtakapta Luthert, 

 és keményen megfedte,  

hogy miért olvassa ő a Bibliát? 

Ilyen szavakat mondott: Márton Testvér!  

„A Bibliából már kiszirupozták a bölcsességet.  

A Biblia már vagy 1500 évvel ezelőtt lezáródott, 

    s azóta már mennyi sok keresztyén tanító és vértanú lépett fel.  

Mit akar maga a Bibliával. 

 Abból már a lényeget kiszürcsölték. 

Nekünk pedig csak a lényeggel kell foglalkozni.  

Mit érdekel minket az Ószövetség sok története  

és az Újszövetség okfejtései?” 

Luther azonban megjegyzi visszaemlékezéseiben, 

hogy ő egészen másnak talált a Bibliát, mint a többi könyvet. 

Vonzódott Isten Igéjéhez, 

 mert azt érezte, hogy a Szentírás egészen más, 

 mint az emberek által írt könyvek. 

 

Tavaly Hadházi Tamás kollégámmal Wittenbergbe utazást szerveztünk 

 az egyházmegye közösségével, 

s akkor hallgattam meg Reisinger János Lutherről és a reformációról szóló 

 értékes előadásait, 

 s ezek alapján fogok ma én is beszélni Lutherről. 

 

Mivel Luther kiváló képességekkel bírt, 

elöljárója elküldte őt Rómába. 

S mit talált Rómában?  

    Egy eltorzult erkölcsiségű keresztyénséget. 

    Egy a Krisztus nevével visszaélő keresztyénséget. 

    Az új Szent Péter székesegyházhoz 

 óriási pénzt gyűjtő pápaságot talált.  

És ez teljesen megrendítette,  

és ott teljesen megfordult az élete. 

Egészen másként gondolkodik Rómáról azt követően, 

 mint előtte.  

 

Elmegy Pilátus lépcsőjéhez is, 

amelyen a legenda szerint Megváltónk leereszkedett, 

 miután távozott a rómaiak tárgyalóterméből,  

 és ezt angyalok hozták el Jeruzsálemből.  

A középkori emberek ezeket elhitték,  

hogy ez a szent lépcsősor,  

és elő is írták nekik, 

 hogy térdeljenek le a lépcsősor aljára  

és bukdácsolva menjenek felfelé,  

s ha majd véresre sebzett térddel felérnek a lépcső tetejére, 

 akkor ez majd kiengeszteli a vétkeik miatt haragvó Istent. 



  

Luthernek a legnagyobb kérdése az volt,  

ami minden embernek a legnagyobb problémája kellene,  

hogy legyen: 

Hogyan lehetek megtisztult ember?     

Hogyan győzhetem le a természetem indulatait? 

A rossz szokásokat,  

a sértettséget,  

a haragomat.  

az életem rossz dolgait. 

És ahogy Luther elkezdi Pilátus lépcsőjén a felbukdácsolást,  

és már kezd véresre sebeződni a térde,  

akkor eszébe jut a Bibliának egy egyszerű verse, 

ami a Biblia egyik legtöbbet idézett verse:  

Az igaz ember pedig hitből él. 

 

Nem az teszi igazzá az embert,  

amit az ember saját erejéből el kezd tenni,  

még ha vallási előírások hatására is teszi ezt, 

hanem az embert az Isten igazságainak  

Isten Igéjének, 

s a testté lett Igének, az Úr Jézusnak a befogadása teszi tisztává. 

Az, hogy az elfogadott Igék belülről kezdenek el munkálkodni, 

 és ez változtatja meg az életünket. 

 Ez teszi mássá az embert.  

 

Ki teszi mássá az embert? Isten.  

És mi által teszi mássá? Hit által.  

És hogyan teszi mássá?  

Ha befogadjuk Isten Igéjét, Isten üzeneteit.  

Megráz engem az, 

 amit Isten mond az életemről. 

És ha én Istennel együttműködve  

ki akarok jönni a mélységből, ahová kerültem, Ő segít. 

 

Luther megáll Pilátus lépcsőjének közepén,  

s nem folytatja tovább az előírt gyakorlatot.  

Föláll,  

és lélekben talán már itt elkezdődik a reformáció  

1511 és 1512 fordulóján.  

 

Kedves Testvérek! 

Ezért íródott a Biblia. 

Hogy mi meg tudjunk tisztulni a mi bűneinktől. 

Hogy amint olvassuk a Szentírást, 

 rádöbbenjünk arra, hogy miben tértünk el  

  attól az úttól, amit Isten kijelölt a számunkra. 

 

A bűneinktől szabadulni csak Isten segítségével tudunk,  

de csak a mi megfelelő közreműködésünkkel. 

Az első lépcsőfok az,   

hogy meglássuk: mi az, hogy bűn. 

Hogyan látom meg az életemben a bűnt?  

Csak ha ismeretem van a bűnről. 

 Hogy tudom a bűn lényegét megismerni?  

A bűn ismerete a törvény ismeretében van. 

 

A bűntől szabadulás előtt meg kell bánnom a felismert bűneimet, 

de előtte bűntudat kell, hogy legyen a szívemben. 

Ezt a bűnismeret előzi meg, 

ami pedig a törvény ismeretéből fakad. 

Most a folyamatot visszafelé mondtam el. 

 

Ha valaki nem ismeri meg Istent, 

 és az Ő törvényét,  

hogyan lehetne fogalma a bűnről? 

A bűn ismeretének feltétele,  

hogy ismerjük meg Istent.  

Ha megismerjük Istent,  

a szeretet Istenéhez viszonyítva tudjuk beazonosítani az életünket. 



Az Ő Igéjét hallva rájövünk, 

mi az, ami nem egyezik meg az Ő akaratával: Ez a bűn.  

A bűnismeret következménye, 

hogy felismerem életemben a bűnt.  

A bűntudatot pedig megbánás,  

a megbánást pedig szabadulás követ. 

 

Mikor a IV. sz.-ban a Bibliát félretették,  

akkor ez a folyamat megszűnt.  

A keresztyénség történetében évszázadok teltek el úgy,  

hogy az emberek a legnagyobb homályban éltek  

abban a vonatkozásban,  

hogy hogyan lehet a bűntől megszabadulni.  

 

A IV. századtól a XI. századig a legnagyobb ködösítés folyt. 

Majd a XI. századtól fogva a pápa döntő kijelentéseket tett, 

 hogy hogyan lehet a bűntől szabadulni. 

Például aki elment a keresztyénség ügyéért harcolni a Szentföldre 

és egy keresztes hadjáraton részt vett,  

az teljes bűnbocsánatot nyert minden bűnéért. 

 

Az 1500-as évek elején a pápaság hatalmas építkezésekbe fogott.  

Építkezni pedig csak pénzzel lehet. 

Pénzt pedig úgy csikartak elő, 

hogy rájátszottak a Bibliát nem ismerő  

hiszékeny emberek bűntől megszabaduló vágyára. 

Úgynevezett búcsúcédulákat árultak. 

Tetzel János hatalmas szónok volt, 

aki nagy előadásokat tartott arról, 

 hogyan lehet a bűnöktől megszabadulni. 

Nagyon méltányos volt: 

 a koldusok például ingyen kapták a bűnbocsánatot, ha igényelték. 

Aztán az illető mehetett a templomba,  

s amikor a búcsúcédulát felmutatta, 

 a papnak  fel kellett őt oldoznia a bűneiből.  

De lehetett 50 Ft, 500 Ft, 5000 Ft, vagy 50.000 Ft értékben is vásárolni. 

Az elhunyt családtagokat is ki lehetett szabadítani a tisztítótűzből.  

A tűzből pedig azonnal a paradicsomba lehetett juttatni őket. 

 

Mikor Lutherhez belépett egy idős asszony a gyóntatófülkébe, 

 és gyónás helyett felmutatta a búcsúcédulát, 

  hogy oldozza őt fel, 

 Luther ezt megtagadta. 

 

S ezt követően kitűzte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. 

Tetzel János 94 tételben írt korábban a búcsúcédulák mellett. 

Luther ezekre válaszolt, 

 és hozzá tett még egyet, ezért írt 95 tételt. 

S tételeiben leírta,  

 hogy mit tanít a Biblia ezekben a kérdésekben. 

 

A könyvnyomtatásnak köszönhetően a 95 tételt 

 két hét alatt megismerte egész Németország. 

egy hónap alatt pedig egész Európa. 

 

S az embereknek kezdett felnyílni a szeme. 

 

Luther az elfelejtett Bibliára hivatkozott tételeiben. 

Majd lefordította a Bibliát népe nyelvére, 

 s az emberek felismerték, 

  hogy mennyire eltávolodott az életük Isten Igéjétől. 

 

Majd sorra születtek a nemzeti bibliafordítások. 

s Károli Gáspár is lefordította a Bibliát magyarra. 

És azóta itt lehet a kezünkben a Biblia, 

 Isten legcsodálatosabb ajándéka, 

  amely által Ő ma is szól hozzánk. 

 

KT! 

Hatalmas ajándék az, hogy kezünkben lehet Isten szava. 



Mert általa ma is vezet az Úr. 

Ma is reformálja, visszaformálja, visszaalakítja az életünket azzá, 

 amit eltervezett velünk. 

 

 

 

Kedves Testvérek! 

Nem hiába vált a reformáció jelmondatává: Egyedül a Szentírás. 

Mivel meg kellett tisztítani a hitet 

 a mindenféle sallangtól, az emberi elgondolásoktól. 

Vissza kellett formálni, 

 vissza kellett alakítani az eredeti tartalomhoz, 

  ami a Biblián alapult. 

 

Kedves Testvérek! 

Azóta eltelt ötszáz év. 

S feltehetjük a kérdést, 

 hogy azóta az ördög nem próbálkozott-e? 

Vajon nem próbálta meg valahogy elfedni az Igazságot? 

 

Luther számára felragyogott az igazság, 

 hogy az igaz ember hitből fog élni. 

A hit az, amely által megigazulunk. 

S az ördög is nagyon jól tudja, 

 hogy a hit hallásból van, Isten élő igéjének hallása által. 

Két hete beszéltünk arról, 

 hogy az Ige élesebb, mint a kétélű éles kard. 

Mert egyrészt minket alakít, 

s ha olvasom, 

  akkor rádöbbenek, 

hogy az én életem eltér ebben és ebben. 

Az Ige tehát elkezd nyesegetni, visszaformálni, visszaalakítani azzá, 

 akivé Isten akar formálni. 

 

A reformáció egyik jelmondata így hangzik: Semper reformanda, 

 0aza szüntelenül szükséges a reformáció, a visszaalakítás. 

Miért? 

Miért kell magunkat szünet nélkül Isten Igéjéhez szabni? 

Azért, mert az ördög ma is deformálja, eltorzítja az életet. 

Legyen az személyi, családi, társadalmi vonatkozású deformáció. 

 

Így volt ez Jósiás idején, 

  így volt ez Luther idején, 

  és így van ez ma is. 

Mindent megtesz, 

 hogy mi ne az igazság alapján tájékozódjunk. 

Szinte nincs olyan területe az életnek, 

 ahol ne lenne deformáció ahhoz képest, 

  amit Isten eltervezett az életünkre. 

És ha mi nem a Biblia tanításán tájékozódunk, 

 menten eltévedünk. 

 

Ezért szól így a reformációs jelszó: Egyedül a Szentírás! 

Mert Isten szavára hallgatva nem tévedünk el. 

S ha mi Istenre figyelünk,  

 az életünket az Ő szavához igazítjuk, 

akkor ennek egyenes következménye az, 

 hogy úgy tekintünk Rá mint szövetségesünkre, 

 mint Aki megvéd, ha baj van. 

Akkor már Benne bízunk, 

 és Rá számítunk. 

Ezt olvastuk Jósiás történetében is: 

31Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az Úr színe előtt 

arra nézve, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit 

teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják. 

 

Ő is szövetséget kötött az Úrral, 

 s ha mi is Istenre hallgatunk,  

  mi is szövetséget kell, hogy kössünk Vele. 

S e szövetséget pedig újra és újra megújítjuk. 



 

2) S ez a szövetség megújítás nem más az életünkben, 

 mint az Úrvacsora. 

Erről szeretnék másodjára beszélni. 

Amikor úrvacsorázunk, akkor kifejezzük, 

      mi ebben a szövetségben, az Új Szövetségben meg kívánunk maradni. 

 

Kedves Testvérek! 

Az úrvacsora a szövetség megújítása. 

Régen is, és ma is, főként háborús helyzetekben 

 emberek, csoportok vagy országok szövetséget kötnek. 

S ezek a szövetségkötések általában arról szólnak, 

 hogy ha konfliktusra kerülne sor, 

  akkor egymás mellé állnak, védik egymást. 

 

Kedves Testvérek! 

Két hete arról is szó volt, 

 hogy körülöttünk egy állandó szellemi harc van. 

Ez a harc a lelkünkért folyik. 

Az ördög azt akarja, 

 hogy földi életünk végén mi a pokolba kerüljünk, 

  de Isten meg akar menteni. 

Jézus neve azt is jelenti, 

 hogy Az Örökkévaló megszabadít, megment. 

Jézus pedig azáltal mentett meg, 

 hogy meghalt értünk a kereszten a bűneinkért, 

 hogy áldozatával kiengesztelje az igazságos Atyát. 

 

Ma az új borra emlékezünk,  

 az új borért adunk hálát. 

A bor Jézus vérét jelképezi az úrvacsorában. 

Mikor Jézus felemelte a bort,  

 akkor azt mondta: „E pohár, amaz új szövetség, 

  az én vérem által, 

ezt cselekedjétek, 

valahányszor isszátok az én emlékezetemre.” 

 

És amikor mi úrvacsorázunk, 

 ezáltal kinyilvánítjuk: Igen, mi ebben a szövetségben  

    meg akarunk maradni. 

Az Ige tükrében látjuk a bűneinket. 

Mindazokat a dolgokat, 

 amelyek Isten eredeti szándékához képest deformálódtak az életünkben. 

És szeretnénk a visszaalakulást. 

Ezért megbánjuk a bűnt, 

 és elfogadjuk Jézus helyettünk hozott áldozatát, 

és el hisszük, hogy Isten Jézus érdeméért megbocsát. 

 

Kedves Testvérek! 

Az úrvacsora egy egyedülálló szövetség megújítás. 

Hisz nincs még a történelemben más,  

 aki szövetséget akarna kötni azzal, 

  aki annyiszor megszegte már a szövetséget. 

Vajon mi mennyire tudnánk abban az emberben megbízni,  

 aki annyiszor átvert már, 

 és következetesen eljátszotta a bizalmunkat. 

És mi nem ezt tesszük Istennel? 

Jövünk Hozzá, letesszük a meglátott és megbánt bűnöket, 

 megújítjuk szövetségünk, úrvacsorázunk. 

S öröm van a szívünkben, hogy Ő megbocsátott. 

S aztán néhány nap múlva újra elkövetjük a bűnöket, 

 megbántunk másokat, 

 s megbántjuk Istent is. 

Úgymond máris megszegjük a szövetséget, 

 de Isten ennek ellenére újból vár. 

Ezért egyedülálló e szövetségmegújítás. 

Ő vár, alig várja, hogy jöjjünk, 

 és megújítja a szövetséget. 

Várja, hogy megbánjuk tiszta szívből az elkövetett bűnt és megbocsát. 

Ilyen csodálatos a mi Istenünk. 



Ennyire szeret 

 és ennyire meg akar menteni. 

Azt akarja, 

 hogy már itt e földön egy kiteljesedett, boldog életet éljünk azáltal, 

hogy a Biblia fényében szüntelenül reformáljuk, 

 visszaalakítjuk az életünket azzá, aminek Ő eltervezte. 

Hogy aztán a kiteljesedés a mennyben, 

 az üdvösségben bekövetkezhessen. 

Vigyük el a szívünkben ma e két szót: 

 visszaalakítás és szövetségmegújítás. 

Isten ezt várja tőlünk, 

 hogy életünk minden idejében erre törekedjünk. 

Először is reformáljuk, alakítsuk vissza Igéje fényében életünk  

 az Ő tervéhez. 

Másodszor újra és újra, igaz bűnbánattal  

 újítsuk meg az úrvacsorában a Vele kötött szövetségünk. 

Így legyen. Ámen. 

 


