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Szeretteink, barátaink látogatása és e látogatásokkal 
kapcsolatos kisebb kirándulások, vagy világrészeket 
átszelő utak az élet nagy kiváltságai közé tartoznak. 
Az úti beszámolók summája: szép volt, de egyben 
nagyon fárasztó. Már kipihenhettük volna az út 
fáradalmait, de még mindig fáradtan kelünk, 
fáradtan járunk, fáradtan fekszünk. Többről van itt 
szó, mint a mindennapi munkával járó fáradtságról. 
Jellemző ránk a költő szava: 
 

Urunk, ebben a fáradt korban 
Adj új tettekre erőt nekünk 
És légy a mi erőnk Te magad 

Ha lankadunk, ha elcsüggedünk 

              Túrmezei Erzsébet 

 

Ezért hívogatjuk a fáradt kor fáradt vándorát az Isten 
közelségét nyújtó istentiszteleteinkre. Mert ki 
tagadná, hogy napjaink gyors rohanásában, a 
teendők lázas iramában a 21. század emberének 
szüksége  van   az  Isten  színe  előtti  elcsendesedésre 
 

 
 
 

ahhoz, hogy agyonhajszolt énje megpihenjen, 
erőre kapjon, feltöltekezzék. Erre azért is szükség 
van, mert a keresztyén embernek nemcsak hite 
van, de vannak kétségei is. Van önbizalma, de 
vannak aggodalmai is. A modem ember büszke 
arra, hogy mindenre talál megoldást, ki is 
mondja azt, de közben érzi, hogy jó azokat Isten 
közelségébe hozni, azzal a Bibliába gyökerező 
hittel, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, és a 
zörgetőnek megnyittatik. De ez csak kezdete az 
istentiszteletnek. Az Isten közelében meg-
erősödött jézusi tanítvány nem marad itt, a 
templomban, hanem azzal, amit kapott 
visszamegy oda, ahonnan jött. Ez az istentisztelet 
áldása, folytatása: künn az életben, családban, 
munkahelyen, emberekhez való viszony-
ulásomban megélni a hallott Igét. Jöjjetek azért 
mindnyájan, hozzatok magatokkal másokat is az 
istentisztelet minden alkalmára. 
 

Szeretettel, Bertalan Imre lelkipásztor 
 

 

        Egyházunk vendége volt a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora és felesége 2007. május 9-én. Dr. Fazakas Sándor levele a 2. oldalon olvasható. 

""JJÖÖJJJJEETTEEKK  ÉÉNNHHOOZZZZÁÁMM  MMIINNDDNNYYÁÁJJAANN ,,   AAKKIIKK  MMEEGGFFÁÁRRAADDTTAATTOOKK ,,     
ÉÉSS  ÉÉNN  MMEEGGKKÖÖNNNNYYEEBBBBÍÍTTLLEEKK  TTIITTEEKKEETT .. ""           

                  Máté 11,28  
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KKEEDDVVEESS  GGYYÜÜLLEEKKEEZZEETTII   TTAAGGOOKK  ÉÉSS  GGYYÜÜLLEEKKEEZZEETTÜÜNNKK  VVEEZZEETTŐŐII !!   
  

 

ölűs Andrea vagyok, a 4. sz. Bátori József 
cserkészcsapat tagja, kiscserkész őrs-
vezető. Az a szerencse ért, hogy 

barátommal és csapattársammal, Bárczay Sárival 
képviselhettem csapatomat ezen a nyáron a 
Cserkész Világtalálkozón Angliában. 

Száz éve, 1907. aug. 1-én indult el a 
cserkész mozgalom, egy tutajos kirándulással az 
angliai Brownsea szigetre, Lord Robert Baden-
Powell vezetésével. 

 
 
 
 

 
 
 

Az elmúlt 100 év alatt ez a kirándulás 
világméretű mozgalommá nőtt. Ezen a száz éves 
jubileumi találkozón már 161 országból 40 ezer 
cserkész vett részt, ebből 576 magyar 
cserkész volt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Jamboree 2007. 
júl. 27-től aug. 8-ig tartott, a 
Chelmsford dél- angliai városka közel-
ében lévő Hylands Parkban. Jelmondata: „One 
World, One Promise,” azaz „Egy Világ, Egy 

Fogadalom.” A Nyitó ünnepség, július 28-án 
volt, amelyre az angol királyi család néhány 
tagja és politikusok is eljöttek. 

A Világtalálkozó rendezői igyekeztek 
érdekes programokat szervezni mind a 
tizenkét napra. Volt tutajépítés, kenuzás, 
sziklamászás, erőpróbák, természetvédelmi 
programok; művészeti tárgyak készítése 
hulladékból. Nagyon élveztem a cirkuszi 
akrobata számok kipróbálását. Sajnos a 
legérdekesebb programokra mindig óriási 
túljelentkezés volt, és sokszor lemaradtam ezekről. 

Minden nemzetnek volt kulturális 
bemutatója: népzene, tánc és dalok előadása. 
Sok szép és érdekes műsort láttunk. Ezen 
kívül a különböző nemzetek ételeit is 
megismerhettük, és meg is kóstolhattuk. 

Aug. 1-én, a századik évforduló napján, 
egy szép ünnepség volt, amin Lord Baden-
Powell unokája is részt vett és beszédet 
mondott. Ez a nap volt a Scouting’s Sunrise 
napja. Minden nemzetet két kiválasztott 
cserkész képviselt ezen a napon Brownsea 
szigeten. Ők az eredeti helyszínen újították 
meg cserkészfogadalmukat, mi többiek pedig a 
Hylands Park-i táborban tettünk újra fogadalmat. 
Brownsea Szigeten jelenleg cserkész 
szabadtéri múzeum van, korabeli sátrakkal 
és cserkész felszereléssel. 

Meglepett, hogy manapság milyen 
nagy az érdeklődés a cserkészmozgalom iránt 
az ázsiai, afrikai és arab országok fiataljai 
körében. Ez is azt bizonyítja nekünk, hogy a 
cserkészet törvényei általános érvényűek és 
örök értékűek. Örök értékek más kultúrák és 
más vallások gyermekei számára is. 

De a Jamboree legnagyobb élménye 
mégiscsak az volt, hogy lehetett ismerkedni, 
barátkozni, beszélgetni más országok, más 
népek, más kultúrák cserkész fiataljaival. 
       Nagyon örülök, hogy elmehettem erre a 
Jamboree-re, cserkész életem egyik 
legizgalmasabb, legérdekesebb eseménye 
volt. Mindnyájan nehezen vettünk búcsút 
egymástól, nehéz volt elhinni, hogy véget 
értek ezek a felejthetetlen napok. 

K 
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W a s h in g to n i  M a g ya r  R e f ormá t u s  E g yh áz  
Vasárnapi Istentisztelet, 2007. szeptember 23. 

Dr. Bertalan Imre lelkipásztor és Kovács Zoltán társlelkész 
 

  

Hirdetések – Közlemények 
 

� Következő istentiszteletünket  
2007. október 28-án, délelőtt 11 órától tartjuk 
a Wesley Theological Seminary kápolnájában: 

4500  Massachusetts Ave., NW., 
Washington,   D.C.,   20016. 

Az istentiszteleti alkalomra, és az azt követő 
szeretetvendégségre mindenkit hívunk és várunk. 

 

� Az ÚR asztalára helyezett virágokkal a közelmúltban 
Ligonier-ban elhunyt Kaszap Teréz testvérünkre emlékezünk. 
 

� Beszélgetés a Bibliáról. Fiatalok jelentkezését várjuk 
ifjúsági bibliaóra indításához. Helyszín és időpont 
megbeszélés szerint. Kérjük az érdeklődők vegyék fel a 
kapcsolatot Kovács Zoltán társlelkésszel. 
 

� Kérjük, hogy aki beteg, vagy akinek betege van,  
és igényel lelkipásztori szolgálatot, jelentse  
a lelkipásztoroknak vagy a presbitereknek.  
 

� Kérjük továbbá az egyházi híreket időben       
(lapzárta előtt) eljuttatni a lelkipásztoroknak. 
 

� Egyházunk az interneten: WWW.REFWASHINGTON.ORG 

 

 
Orgona előjáték  
Apostoli köszöntés 
Fennálló ének  26262626     Te Rólad Zeng Dícséretünk 
Lekció      111222111...   ZZZsssooollltttááárrr 
Nagyének   27272727    

1–3  Téged Áldunk Nagy Isten 
Prófétai ima  
Apostoli Hitvallás (8. oldal) 
Közének   31313131    

  ÚR Jézus, Mily Igen Drága 
Textus     MMMiiikkkeeeááásss   666,,,666---888 
Igehirdetés    „„„MMMIIIVVVEEELLL   ÁÁÁLLLLLLJJJAAAKKK   AAAZZZ   ÚÚÚRRR   EEELLLÉÉÉ???”””   
Pásztori ima 
Úri imádság (6. oldal) 
Hirdetések 
Záró ének   23232323    

1-2
    Meghallgatók Szent Beszédedet 

Magyar Himnusz  49494949    Isten Áldd Meg a Magyart 
Áldás 
Orgona utójáték 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

AAAzzz   ÚÚÚRRR   llleeegggyyyeeennn   ééésss   mmmaaarrraaadddjjjooonnn   gggyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttüüünnnkkk   őőőrrriiizzzőőő   PPPááássszzztttooorrraaa!!! 

JJöörrgg  ZZiinnkk::  HHiittvvaallllááss  
  
  

Hiszek Istenben, az Atyában,  
és hallgatom az ő Igéjét.  

Ő az Úr és övé a Mindenség,  
Ő irányítja a történelmet.  

A teremtés öröme,  az élet tisztelete  
és az alkotáshoz szükséges bátorság  

Tőle származik.  
 

Hiszek Jézus Krisztusban  
és Hozzá tartozom.  

Ő a mi életünket élte.  
Vele egy új világ kezdődött,  

amely nem ismer háborút és éhséget,  
betegséget és halált.  

Nála minden adósság megszűnik.  
Megfeszítették,  

de Isten felkeltette a halálból  
és ezzel megalapozta 

szabadságunkat.  
 

Hiszek a Szentlélekben  
és Ő irányít engem.  

Elvezet az igazság ismeretére  
és éberré teszi lelkiismeretem.  
Ő egyetlen Egyházat alkot az 

emberek számára  
a világ igazságban való 
beteljesedéséig. Ámen. 

 

 

AAzz  aauuttóóss  iimmáájjaa 
 

URam, ajándékozz biztos kezet, 
jó szemet és önuralmat, hogy el ne 

üssek senkit. Te vagy az élet 
szerzője: add, hogy ajándékodat 

ne vegyem el mástól. Vigyázz rám 
és utasaimra! Add, hogy a kocsit 

mások javára használjam és vedd el 
a versenylázam. A világ szépsége, 
az élet öröme és a te kegyelmed 
kísérjen minden utamon. Ámen.  

  
  

LLeellkkiippáásszzttoorrookk  
EElléérrhheettőőssééggee  

 
Dr. Bertalan Imre 

Telefon: (301) 493-5036 
E-mail: ibertalan@verizon.net 

 

Kovács Zoltán 
Telefon: (202) 885-8731 
E-mail: zoltaan@tvn.hu 
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