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XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 
A  W ASH INGTONI  MAGYAR 

REFORMÁTUS EGYHÁZ HAVILAPJA 
2007 .  NOV EM B ER  25 .  

K ó dex Ky rie I V (Vatikán ) 

SSSSSSSS ÍÍÍÍÍÍÍÍ KKKKKKKK         SSSSSSSSÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOORRRRRRRR ::   TTTTTTTT EEEEEEEE         DDDDDDDD EEEEEEEE UUUUUUUU MMMMMMMM . .   

 

   Téged Isten dics ér lek  
   és hálát ado k mindenért.   
 

   Hogy megvol t mindig a mindennapim  
   és nem gyűj töttem má snapra valót,   
                     hála legyen.   
 

   Hogy mindig jutott két gar asom adni   
   és magamnak n em kel lett kéreg etn em,   
                     hála legyen.   
 

   Hogy ér tenem ad atott má sok at  
   s nem kel lett sí rnom,  hogy megérts ene k,   
                     hála legyen.   
 

   Hogy a sí rókkal  sí rni  jól  esett  
   és nem neve ttem minden nev ető vel ,   
                     hála legyen.   
 

   Hogy megmutattál  mindent,  ami  szép  
   és megmutatt ál  mindent,  ami  rút,   
                     hála legyen.   
 

   Hogy boldoggá tett minden,  ami  szép  
   és ami  rút,  nem tett boldogtalanná,   
                     hála legyen.   
 

   Hogy sohasem f él tem a sz eret ettől   
   és szereth ett em,  akik nem sz eret te k,   
                     hála legyen.   
 

   Hogy akik szer ett ek,  szép en sz erett ek  
   és hogy nem kel let t nem szép en szer etnem,   
                     hála legyen.   
 

   Hogy amim nem vol t,  nem kívántam,   
   és sohas em vol t elég a ki  vol tam,   
                     hála legyen.   
 

   Hogy ember  lehett em akkor  is,   
   mikor az emberek nem akartak emberek lenni,  
                     hála legyen.   
 

   Hogy megtar that tam a hi te t  
   és megfuthat tam a ki csik fu tás át  
   és futva fu thato k az É rkező elé  
   s tán nem kel l  a város ba mennem  
   a lámpásomba olajér t,   
                     hála legyen!  
 

   Hogy tegnap azt mondhat tam: úgy leg yen !  
   és ma is kiál thatom: úg y legyen !  
   és holnap és holnaput án és azu tán is  
   akarom ének elni : úgy legy en! -  
                     hála legyen,  Uram!  
                     hála legyen! 
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Áldjad, lelkem, azÁldjad, lelkem, azÁldjad, lelkem, azÁldjad, lelkem, az        UUUURRRRat, és ne fe ledd el, mennyi jót at, és ne fe ledd el, mennyi jót at, és ne fe ledd el, mennyi jót at, és ne fe ledd el, mennyi jót     
tett veled! tett veled! tett veled! tett veled! Ő megbocsátja minde n b megbocsátja minde n b megbocsátja minde n b megbocsátja minde n bűnödet, nödet, nödet, nödet, 

meggyóg yí tjameggyóg yí tjameggyóg yí tjameggyóg yí tja minde n betegségede t, meg minde n betegségede t, meg minde n betegségede t, meg minde n betegségede t, megválválválvál tja éle tedet tja éle tedet tja éle tedet tja éle tedet     
a sírtól, sze rete ttel és irg alommala sírtól, sze rete ttel és irg alommala sírtól, sze rete ttel és irg alommala sírtól, sze rete ttel és irg alommal    koronáz megkoronáz megkoronáz megkoronáz meg. Be tölti . Be tölti . Be tölti . Be tölti     

javaival életede t, megújul ifjúságod, mi nt a sasé.javaival életede t, megújul ifjúságod, mi nt a sasé.javaival életede t, megújul ifjúságod, mi nt a sasé.javaival életede t, megújul ifjúságod, mi nt a sasé.     
 

Z s o l t á ro k  1 0 3 , 2 - 5  
 



  

AJTÓK  

 
zt hiszem, mindenkinek vannak 
kedves zeneszerszámai, képei, 
versei. Ezek nagyon sokszor va-

lami megmagyarázhatatlan vonzalmat 
keltenek az emberben. Nincs kü-
lönösebb indok rá, hogy miért tetszik, 
de mégis megmarad. Ha dalról van szó, 
néha egész nap ugyanazt a sorát 
dúdolom, egy mondata lépten-nyomon 
eszembe jut. Én így vagyok József 
Attila Tél című versével is. Gyakran 
eszembe jut a téli hidegek beálltával, 
különösen is ez a két sora: „fagyos 
kamrák kilincsét fölszaggatni és rakni, 
adjon sok-sok meleget.” 
 Talán azért tölt el valami különös 
borzongás e sorokra gondolva, mert 
bennük nemcsak a tél külső hidegéről 
van szó. De úgy érzem, ott rejlik e 
szavakban a bennünket, embereket 
belülről dermesztő, egymástól elhide-
gítő ridegség oka is. Sőt, annak 
lehetősége is, hogyan lehetne valamit 
tenni ez ellen. Zárt ajtók, érintetlen 
kilincsek, elzárkózás, elszigetelődés. 
Ha valamitől, ettől aztán valóban 
hidegek lesznek a napjaink. 
 Ezek az ajtók sokszor nem fából, 
fémből, acélpántokból készülnek. 
Anyaguk láthatatlan, de erejük, tartós-
ságuk mégis messze felülmúlja látható, 
megkopogtatható, felfeszíthető kollégáikét.  
 Vannak láthatatlan ajtók, me-
lyeknek célja a szétválasztás. Anyaga 
lehet például a félelem. Félelem attól, 
hogy valaki túl közel kerül hozzám, és 
visszaél a bizalmammal. Lehet egy ajtó 
célja az elrettentés: nézd, milyen 
masszív, kemény vagyok, ne közelíts, 
nincs esélyed, megbánod! Boltban 
sorban állva, munkahelyen új munka-
társsal ismerkedve, otthoni nézet-
eltérések kapcsán gyakran találkozik 
az ember ilyen cudarul kemény ajtó-

lapokkal. Vannak ajtók, melyek a 
válogatásban segítenek, és csak azt 
engedik át, aki megfelel bizonyos 
elvárásoknak. Akinek tetszik a 
származása, pártállása, vélemény-
nyilvánítása. Mások előtt persze 
szigorúan zárva marad. Egyes ajtók 
néha úgy rácsapódnak a bentlakókra, 
hogy nem tudnak tőlük kijönni. Hiába 
akarna valaki a elé szerelt ajtó 
rázáródott, elveszett a kulcs… 
 Az ajtók, amelyek eredetileg azért 
készültek, hogy biztonságot nyújt-
sanak és benntartsák a meleget, 
sokszor mégis az ember hidegérzetének 
okaivá lesznek. Hát de jó is lenne a 
„fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni, 
és rakni, adjon sok-sok meleget.” 
 De ki hívja fel a figyelmet a 
fölöslegesen zárt ajtókra? Arra, hogy 
végre ki kéne nyitni? Ki olajozza be a 
rozsdás zsanért, a beragadt zárakat?  
 A karácsonyt megelőző hetekben, 
az ünnephez közeledve, hasznos lenne 
e téren is felkészülni kicsit. 
Meghallani, hogy Valaki kopogtat 
ezeken a bezárt ajtókon. Zörget, hogy 
végre kinyíljanak az egymástól el-
választó, feleslegesen túlbiztosított 
ajtók. Zörget, hogy a zúzmarás szívek 
végre kicsit megmelegedjenek. Jézus, 
aki a Jelenések könyvében így szól:  
 
„Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek, 
ha valaki meghallja a hangomat, és 
kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és 
vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” 
 

Ifj. Cselovszky Ferenc 
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kívánunk gyülekezetünk 
minden kedves tagjának és 

az Egyházi Látogató 
valamennyi olvasójának! 



  

 

JÓKAI ANNA:  
IMA MAGYARORSZÁGÉRT 

 

Öregis ten, NagyistenÖregis ten, NagyistenÖregis ten, NagyistenÖregis ten, Nagyisten     
nézd, hogy élünk itt lenn nézd, hogy élünk itt lenn nézd, hogy élünk itt lenn nézd, hogy élünk itt lenn     
katlan ba zárva katlan ba zárva katlan ba zárva katlan ba zárva     
c s odára várva c s odára várva c s odára várva c s odára várva     
c s öbörből vödörbe magyarok. c s öbörből vödörbe magyarok. c s öbörből vödörbe magyarok. c s öbörből vödörbe magyarok.     
I tt élünk s e élve s e halva I tt élünk s e élve s e halva I tt élünk s e élve s e halva I tt élünk s e élve s e halva     
hurrá a vödörben hal van hurrá a vödörben hal van hurrá a vödörben hal van hurrá a vödörben hal van     
s üthetünk s zálkás kis pecsenyét s üthetünk s zálkás kis pecsenyét s üthetünk s zálkás kis pecsenyét s üthetünk s zálkás kis pecsenyét     
a friss hús t a friss hús t a friss hús t a friss hús t vis zi már a fürge menyét vis zi már a fürge menyét vis zi már a fürge menyét vis zi már a fürge menyét     
körben a bozótból körben a bozótból körben a bozótból körben a bozótból     
ragadozók s zeme villog ragadozók s zeme villog ragadozók s zeme villog ragadozók s zeme villog     
az elhevert cs ordákon az elhevert cs ordákon az elhevert cs ordákon az elhevert cs ordákon     
áldozati billog. áldozati billog. áldozati billog. áldozati billog.     
(cs itt, cs ak cs endesen, ne kiálts , (cs itt, cs ak cs endesen, ne kiálts , (cs itt, cs ak cs endesen, ne kiálts , (cs itt, cs ak cs endesen, ne kiálts ,     
mormold csak, mormol d az imát) mormold csak, mormol d az imát) mormold csak, mormol d az imát) mormold csak, mormol d az imát)     
    

Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten     
ha Te nem, ki s egíts en? ha Te nem, ki s egíts en? ha Te nem, ki s egíts en? ha Te nem, ki s egíts en?     
Sovány lakomára Sovány lakomára Sovány lakomára Sovány lakomára     
nohabo rt kínnohabo rt kínnohabo rt kínnohabo rt kínáltak áltak áltak áltak     
s akik ezt megitták s akik ezt megitták s akik ezt megitták s akik ezt megitták     
bódult akká váltak. bódult akká váltak. bódult akká váltak. bódult akká váltak.     
( ... cs ak cs endesen, ne s iránkozz, ( ... cs ak cs endesen, ne s iránkozz, ( ... cs ak cs endesen, ne s iránkozz, ( ... cs ak cs endesen, ne s iránkozz,     
halk an s zólj elkábult hazánkhoz)  halk an s zólj elkábult hazánkhoz)  halk an s zólj elkábult hazánkhoz)  halk an s zólj elkábult hazánkhoz)      
    

Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten     
érted s óvárog ma minden érted s óvárog ma minden érted s óvárog ma minden érted s óvárog ma minden     
akik hortyognak s zanas zét akik hortyognak s zanas zét akik hortyognak s zanas zét akik hortyognak s zanas zét     
vagy éberen vigyáznak vagy éberen vigyáznak vagy éberen vigyáznak vagy éberen vigyáznak     
s íkos s avas ess íkos s avas ess íkos s avas ess íkos s avas es ő alatt ő alatt ő alatt ő alatt     
biz egyformán áznak. biz egyformán áznak. biz egyformán áznak. biz egyformán áznak.     
( ... cs ak cs endesen, mind aki lázad, ( ... cs ak cs endesen, mind aki lázad, ( ... cs ak cs endesen, mind aki lázad, ( ... cs ak cs endesen, mind aki lázad,     
bárán ybőr jelmezben figyelik a házad) bárán ybőr jelmezben figyelik a házad) bárán ybőr jelmezben figyelik a házad) bárán ybőr jelmezben figyelik a házad)     
    

Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten     
erős íts a hitben erős íts a hitben erős íts a hitben erős íts a hitben     
hogy ami kés ik hogy ami kés ik hogy ami kés ik hogy ami kés ik     
azért el nem múlik azért el nem múlik azért el nem múlik azért el nem múlik     
él még a Te nyájad bárha s zőre hullik. él még a Te nyájad bárha s zőre hullik. él még a Te nyájad bárha s zőre hullik. él még a Te nyájad bárha s zőre hullik.     
( ... cs ak cs endesen, nem has zná( ... cs ak cs endesen, nem has zná( ... cs ak cs endesen, nem has zná( ... cs ak cs endesen, nem has znál a lárma, l a lárma, l a lárma, l a lárma,     
mos tohas zülők közt még árvább az árva) mos tohas zülők közt még árvább az árva) mos tohas zülők közt még árvább az árva) mos tohas zülők közt még árvább az árva)     
    

Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten     
más remény nincsen más remény nincsen más remény nincsen más remény nincsen     
m int igazad, kegyelmed mint igazad, kegyelmed mint igazad, kegyelmed mint igazad, kegyelmed     
hogy Te s zabj végül rendet hogy Te s zabj végül rendet hogy Te s zabj végül rendet hogy Te s zabj végül rendet     
maradék ors zágnak maradék ors zágnak maradék ors zágnak maradék ors zágnak     
adj életes kedvet adj életes kedvet adj életes kedvet adj életes kedvet     
a lecsonkolt többit a lecsonkolt többit a lecsonkolt többit a lecsonkolt többit     
gyógyítgasd ne engedd gyógyítgasd ne engedd gyógyítgasd ne engedd gyógyítgasd ne engedd     
önnön gyilkosává válni önnön gyilkosává válni önnön gyilkosává válni önnön gyilkosává válni ––––         
hhhhaza kell találni! aza kell találni! aza kell találni! aza kell találni!     
( ... cs ak cs endesen, mert vád alá ves znek, ( ... cs ak cs endesen, mert vád alá ves znek, ( ... cs ak cs endesen, mert vád alá ves znek, ( ... cs ak cs endesen, mert vád alá ves znek,     
jönnek janic sárék, kerék alá tes znek) jönnek janic sárék, kerék alá tes znek) jönnek janic sárék, kerék alá tes znek) jönnek janic sárék, kerék alá tes znek)     
    

Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten     
nem hoztak, de vittek nem hoztak, de vittek nem hoztak, de vittek nem hoztak, de vittek     
a vak lóra azt hazudták bátor a vak lóra azt hazudták bátor a vak lóra azt hazudták bátor a vak lóra azt hazudták bátor     

s uba alatt kupec lett a pás ztor s uba alatt kupec lett a pás ztor s uba alatt kupec lett a pás ztor s uba alatt kupec lett a pás ztor     
műdalokkal altat nejlonfurulyája műdalokkal altat nejlonfurulyája műdalokkal altat nejlonfurulyája műdalokkal altat nejlonfurulyája     
dagonyáztadagonyáztadagonyáztadagonyáztat minket langyos pocsolyában. t minket langyos pocsolyában. t minket langyos pocsolyában. t minket langyos pocsolyában.     
( ... cs ak cs endesen, ne élvezd a táncot, ( ... cs ak cs endesen, ne élvezd a táncot, ( ... cs ak cs endesen, ne élvezd a táncot, ( ... cs ak cs endesen, ne élvezd a táncot,     
c s örgesd c sak, cs örgesd a vattázott láncot) c s örgesd c sak, cs örgesd a vattázott láncot) c s örgesd c sak, cs örgesd a vattázott láncot) c s örgesd c sak, cs örgesd a vattázott láncot)     
    
Fájdalomban boldog régi jó Patrónánk Fájdalomban boldog régi jó Patrónánk Fájdalomban boldog régi jó Patrónánk Fájdalomban boldog régi jó Patrónánk     
hegyeink elcs órták, eladó a rónánk hegyeink elcs órták, eladó a rónánk hegyeink elcs órták, eladó a rónánk hegyeink elcs órták, eladó a rónánk     
fulla dunk a füstben a folyónkban c ián fulla dunk a füstben a folyónkban c ián fulla dunk a füstben a folyónkban c ián fulla dunk a füstben a folyónkban c ián     
s orvas ztja a lelkünk a rs orvas ztja a lelkünk a rs orvas ztja a lelkünk a rs orvas ztja a lelkünk a ránk tukmált I s tenánk tukmált I s tenánk tukmált I s tenánk tukmált I s ten----hiány hiány hiány hiány     
mértéka dó értelmis ég minden mérték nélkül! mértéka dó értelmis ég minden mérték nélkül! mértéka dó értelmis ég minden mérték nélkül! mértéka dó értelmis ég minden mérték nélkül!     
hóhér a halottal c inikusan békül hóhér a halottal c inikusan békül hóhér a halottal c inikusan békül hóhér a halottal c inikusan békül     
dús  s zobákban álparasztok dús  s zobákban álparasztok dús  s zobákban álparasztok dús  s zobákban álparasztok     
a búzát égetik a búzát égetik a búzát égetik a búzát égetik ők nem haras ztot ők nem haras ztot ők nem haras ztot ők nem haras ztot     
me lós vezér nyüszít, us zít me lós vezér nyüszít, us zít me lós vezér nyüszít, us zít me lós vezér nyüszít, us zít     
munkásember helyben fut itt munkásember helyben fut itt munkásember helyben fut itt munkásember helyben fut itt     
a hajléktalant rendőr verte a hajléktalant rendőr verte a hajléktalant rendőr verte a hajléktalant rendőr verte     
s hoppingcenter országs zerte s hoppingcenter országs zerte s hoppingcenter országs zerte s hoppingcenter országs zerte     
mocskos  pénznek nincsen s zaga mocskos  pénznek nincsen s zaga mocskos  pénznek nincsen s zaga mocskos  pénznek nincsen s zaga     
gaztól rabolt s gaz lett maga gaztól rabolt s gaz lett maga gaztól rabolt s gaz lett maga gaztól rabolt s gaz lett maga     
és a művész? búsan kérded és a művész? búsan kérded és a művész? búsan kérded és a művész? búsan kérded     
megvették a tehets éget megvették a tehets éget megvették a tehets éget megvették a tehets éget     
s irasd őkets irasd őkets irasd őkets irasd őket Ős i Anya  Ős i Anya  Ős i Anya  Ős i Anya     
zs oldospénznek s incsen s zaga zs oldospénznek s incsen s zaga zs oldospénznek s incsen s zaga zs oldospénznek s incsen s zaga     
( ... cs ak cs endesen, hagyd Kris ztus t ítélni, ( ... cs ak cs endesen, hagyd Kris ztus t ítélni, ( ... cs ak cs endesen, hagyd Kris ztus t ítélni, ( ... cs ak cs endesen, hagyd Kris ztus t ítélni,     
végtelen időben mindenkit megtérni) végtelen időben mindenkit megtérni) végtelen időben mindenkit megtérni) végtelen időben mindenkit megtérni)     
    
Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten     
kit kövessünk s kit nem? kit kövessünk s kit nem? kit kövessünk s kit nem? kit kövessünk s kit nem?     
Érlel j az es zmében de a rögeszmét távoztasd Érlel j az es zmében de a rögeszmét távoztasd Érlel j az es zmében de a rögeszmét távoztasd Érlel j az es zmében de a rögeszmét távoztasd     
his ztériát űzz el indulatunk meghagyd his ztériát űzz el indulatunk meghagyd his ztériát űzz el indulatunk meghagyd his ztériát űzz el indulatunk meghagyd     
a reánk s zabott leckét beteljes íthessük a reánk s zabott leckét beteljes íthessük a reánk s zabott leckét beteljes íthessük a reánk s zabott leckét beteljes íthessük     
gőgösek s e legyünk kéts égbe s e essünk gőgösek s e legyünk kéts égbe s e essünk gőgösek s e legyünk kéts égbe s e essünk gőgösek s e legyünk kéts égbe s e essünk     
nác ítudat, bols itudat nác ítudat, bols itudat nác ítudat, bols itudat nác ítudat, bols itudat     
c s ak álarc a Szörnynek c sak álarc a Szörnynek c sak álarc a Szörnynek c sak álarc a Szörnynek     
egyképp meggyötörtek egyképp meggyötörtek egyképp meggyötörtek egyképp meggyötörtek     
lám egymás ra törnek lám egymás ra törnek lám egymás ra törnek lám egymás ra törnek     
gonos z s zázad elment gonos z s zázad elment gonos z s zázad elment gonos z s zázad elment     
nehéz évek jönnek nehéz évek jönnek nehéz évek jönnek nehéz évek jönnek     
me legíts d es zünket, okos íts d s zívünket, me legíts d es zünket, okos íts d s zívünket, me legíts d es zünket, okos íts d s zívünket, me legíts d es zünket, okos íts d s zívünket,     
bizbizbizbiztas s hogy a tes tvérharc  megs zűnhet tas s hogy a tes tvérharc  megs zűnhet tas s hogy a tes tvérharc  megs zűnhet tas s hogy a tes tvérharc  megs zűnhet     
göngyöld e földgolyót, írjad köntösébe göngyöld e földgolyót, írjad köntösébe göngyöld e földgolyót, írjad köntösébe göngyöld e földgolyót, írjad köntösébe     
édes hazánkat annak is kellős közepébe édes hazánkat annak is kellős közepébe édes hazánkat annak is kellős közepébe édes hazánkat annak is kellős közepébe     
a lapulás ta lapulás ta lapulás ta lapulás t ----alkuvás t válts a már valódi béke... alkuvás t válts a már valódi béke... alkuvás t válts a már valódi béke... alkuvás t válts a már valódi béke...     
Annyi gyalázatos koron át Annyi gyalázatos koron át Annyi gyalázatos koron át Annyi gyalázatos koron át     
őrizd meg s zámunkra mis ztikus  koronád. őrizd meg s zámunkra mis ztikus  koronád. őrizd meg s zámunkra mis ztikus  koronád. őrizd meg s zámunkra mis ztikus  koronád.     
( ... cs ak cs endesen, akine( ... cs ak cs endesen, akine( ... cs ak cs endesen, akine( ... cs ak cs endesen, akinek füle van, hallja; k füle van, hallja; k füle van, hallja; k füle van, hallja;     
a látónak látható, hasad az Ég alja) a látónak látható, hasad az Ég alja) a látónak látható, hasad az Ég alja) a látónak látható, hasad az Ég alja)     
    
Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten Öregis ten, Nagyisten     
m it akarjunk s mit nem: m it akarjunk s mit nem: m it akarjunk s mit nem: m it akarjunk s mit nem:     
törvényed vezessen törvényed vezessen törvényed vezessen törvényed vezessen     
hogy e kis nép oda ne vess zen hogy e kis nép oda ne vess zen hogy e kis nép oda ne vess zen hogy e kis nép oda ne vess zen     
át ne lyukadjon helyünkön a térkép át ne lyukadjon helyünkön a térkép át ne lyukadjon helyünkön a térkép át ne lyukadjon helyünkön a térkép     
ki ne radírozzon a világi lét végképp ki ne radírozzon a világi lét végképp ki ne radírozzon a világi lét végképp ki ne radírozzon a világi lét végképp     
s erkentsd fel s zolgád, s erkentsd fel s zolgád, s erkentsd fel s zolgád, s erkentsd fel s zolgád, a Magyarok Is tenét a Magyarok Is tenét a Magyarok Is tenét a Magyarok Is tenét     
kend meg könnyektől elhomálylott s zemét kend meg könnyektől elhomálylott s zemét kend meg könnyektől elhomálylott s zemét kend meg könnyektől elhomálylott s zemét     
küldd le a magasból újra e véresküldd le a magasból újra e véresküldd le a magasból újra e véresküldd le a magasból újra e véres ----veres földre veres földre veres földre veres földre     
tarts d köztünk s zellemét mos t és mindörökre. tarts d köztünk s zellemét mos t és mindörökre. tarts d köztünk s zellemét mos t és mindörökre. tarts d köztünk s zellemét mos t és mindörökre.     
(A Születés előtt túl hos s zú volt az Ádvent (A Születés előtt túl hos s zú volt az Ádvent (A Születés előtt túl hos s zú volt az Ádvent (A Születés előtt túl hos s zú volt az Ádvent     
––––  his zen az életünk hovatovább ráment  his zen az életünk hovatovább ráment  his zen az életünk hovatovább ráment  his zen az életünk hovatovább ráment ----        
m ielőtt nem késő, Te mondd ki az Ámmielőtt nem késő, Te mondd ki az Ámmielőtt nem késő, Te mondd ki az Ámmielőtt nem késő, Te mondd ki az Áment.)ent.)ent.)ent.)     
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Wash i n g t oni  Magyar  R efor má t u s  E gyh áz  
Vasárnapi Istentisztelet, 2007. november 25. 

Kovács Zoltán társlelkész 
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Hirdetések – Közlemények 
 

 

� Szeptemberi istentiszteletünkön megkereszteltük Szobácsi 
Kristina Hannah-t és Ullholm Jonatánt. Isten áldja meg a 
gyermekek életét és családjaikat! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� A virágokat az ÚR asztalára a hét évvel ezelőtt elhunyt  

Suba Mária emlékére adományozta szerető családja:      
Teri, Tibor, és Sylvia. 

 
� Szomorú szívvel tudatjuk, hogy gyülekezetünk kedves 

tagja, egykori presbitere, Maria Quandt Laporte hosszú 

betegség után elhalálozott. 

 

Orgona előjáték 
Apostoli köszöntés 
Fennálló ének  26262626     Te Rólad Zeng Dicséretünk 
Lekció     ÉÉÉzzzsssaaaiiiááásss   555555,,,111---111111 
Nagyének   10101010    

1–2 Adjatok Hálát Az Istennek 
Prófétai ima 
Apostoli Hitvallás (8. oldal) 
Közének   11118888    

1-2 Ím Béjöttünk Nagy Örömmel 
Textus    RRRóóómmmaaa   111,,,444bbb---777 
Igehirdetés    AAAZZZ    ÉÉÉLLLEEETTT   IIISSSTTTEEENNNTTTIIISSSZZZTTTEEELLLEEETTTEEE 
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 
 
 

 
 

 

  

KKöövveettkkeezzőő  
IIsstteennttiisszztteelleett  

  
  

Karácsonyi ünnepi 
istentiszteletünket 

2007. december 25-én, 
KEDDEN  

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. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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 

 
 

Egyházunk az interneten: 
WWW.REFWASHINGTON.ORG 

 

 
  
 

  

AAzz         ÚÚRR   lleeggyyeenn    
ééss  mmaarraaddjjoonn  
ggyyüülleekkeezzeettüünnkk    
őőrriizzőő  PPáásszzttoorraa!!   

 


