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  EEggyyhháázzii  LLááttooggaattóó  
 

 

XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM   A WASHINGTONI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ HAVILAPJA 
2 007 .  M Á R C I U S  25 .  
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Pi látus. 
 
 
“Zsidók királya, Názáreti Jézus! …” 
Töviskoronát nyomtam homlokába, 
Igaz lelkére gúny-darócot löktem: 
“Mi az Igazság?” – gőgöm szembe vágta. 
 
–  „Nem e világ az én dicső országom! …“ 
Furcsa! – én is elhittem neki félig, 
Volt valami fenséges a szemében, 
Csodásan megnőtt előttem az égig. 
 
Most, hogy halott, alig itélhetem meg: 
Nyereség-e, veszteség-e halála? 
De valahogy érzem, hogy a keresztje 
Királyilag belenőtt a világba. 

 
 

Kajafás. 
 
 
Nem mondok titkot, hogyha mondom: 
Utálom a római férget! 
De mégis Őt hogyan kinozta: 
Szerettem látni ezt a népet. 
 
Végre elhangzott az Ítélet; 
Egy a sokért megvívta harcát; 
A Bíró a végén menyét lett: 
Kezét mosta, hogy mentse arcát. 
 
Gyáva féreg! Csak azt tehette, 
Amit mégis csak tenni kellett, 
De az elitélt lett a bátor. 
Félelmes hős a gyáva mellett. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Judás. 

 
 
Tudtam, hogy az Isten fia, 
Hittem, hogy nem éri gyilok. 
Bizton reméltem, hogy hatalma 
Véres ellenségein kifog. 
 
Ujjam Vele egy tálba mártott, 
Óh, az a kéz, ha vert is, áldott! 
Megcsókoltam, szinte zokogtam; … 
Harminc ezüst-pénz, szánom-bánom! 
Most hurkoló kötél az átkom. 
S egy barommal több a pokolban. 
 
 
 

János.  
 
 
Nemcsak akkor láttam Lelkét, 
Óh, megoldott Rejtelem! 
Mikor Mózessel, Illéssel 
Fény övezte a hegyen; 
Nemcsak Golgothája fáján, 
Mikor vére csepegett, 
De mikor Páthmósz szigetén 
Megnyitotta az eget. 
 
Utolsó nagy éjszakáján 
Keblére hajtanám fejem, 
A testté vált Ige tüstént 
Sugárzó nap lett nekem; 
Láttam kegyét, igazságát, 
Országának szent dicsét, 
Péter csak a kulcsot kapta, 
De én mindent: a szívét. 
  Munkácsy Mihály: Ecce homo! 
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GONDNOKI JELENTÉS AZ EGYHÁZ 2006 ÉVI SZOLGÁLATÁRÓL 
2007. március 25. 

 
 

Washingtoni Magyar Református 
Egyház 2006 évi szolgálatáról a 
következőket jelentem: 

 

1.   Istentiszteletet július és augusztus 
kivételével havonta tartottunk; Húsvétkor, 
Pünkösdkor és Karácsonykor úrvacsorát 
szolgáltattunk. Évi közgyűlésünket 
február 26-án tartottuk.  
 

2.   A presbitérium februárban, áprilisban 
és szeptemberben tartott gyűlést, a 
megbeszélések Csikesz Mária házánál 
történtek.  Az áprilisi gyűlés keretében 
Demeter Andor püspök úr és Rőczey 
Barnabás esperes úr találkozott a 
presbiterekkel és jelentest tettek az 
amerikai magyar református egyház 
életéről, jelenlegi helyzetéről és 
meghallgatták a washingtoni gyülekezet 
jelentését.   A gyűléseken a presbitérium 
megbeszélte a gyülekezet jövőjével 
kapcsolatos kérdéseket, a támogatással 
kapcsolatos témákat (segélyezést kérő 
levelek és üzenetek, a helybeli cserkész- 
csapat támogatása, stb.), a különböző 
működési és szervezési témákat (beteg-
látogatás, vasárnapi iskola, kölcsön-
könyvtár, stb.). 
 

3. Április 2-án, mint egyházunk 
képviselője részt vettem az egyházmegyei 
közgyűlésen. Az Amerikai Magyar 
Református Egyház keleti egyházmegyéje 
(Eastern Classis) a trentoni magyar 
református templomban tartotta 2006 évi 
közgyűlését, amelyen 14 egyház lelkész-, 
főgondnok- és presbiterképviselői vettek 
részt (körülbelül 60-70 személy, főleg New 
York, New Jersey környékéről.) 
 

Három óra alatt nagyon sok megbeszélés 
volt. Én csak a legfontosabb témákat 
említem, azokat is röviden: 
o mennyire “befogadó,” vagy 

“barátságos” a gyülekezet; 
o Király gondnok a vezetés 

fontosságáról beszélt; 

o magyar református egyház-építés 
Bostonban és North Carolinában; 

o New Jersey-beli magyar református 
fiatalok látogatása Magyarországra a 
nyár folyamán, ahol egy nyári tábor-
ban rokkant gyerekekkel fognak foglalkozni; 

o magyar református konferencia 
augusztusban; Kolozsváron kezdődik, 
Debrecenben lesz a záróünnepély; 

o magyar református honlapok –          
a magyarországi www.reformatus.hu,  
a keleti egyházmegyéé viszont 
www.hrca.us; 

o a következő közgyűlés 2007 március 
végén lesz megtartva, Perth Amboyban. 

 

4.  Az elmúlt évben örömmel láttuk, hogy 
egyre többen vesznek reszt az 
istentiszteleteken, egyre több a gyermek, 
sok magyarországi, erdélyi, újvidéki 
látogatónk volt, egyre több a keresztelés, 
egyszóval egészséges és lelkiekben gazdag 
közösségünk élete.  Dacára annak, hogy 
csak havonta egyszer találkozunk, 
bebizonyítottuk, hogy életképes ez a 
gyülekezet és biztosítva van a jövője. 
 

5.  Személyesen is, a presbitérium 
nevében is szeretnék köszönetet mondani 
azoknak, akik munkájukkal hozzá-
járulnak egyházunk sikeres szolgálat-
ához. Bárczay Katalin, és lánya, Sára 
vezették a vasárnapi iskolát, köszönjük 
ezt a szolgálatot. Minden istentisztelet 
után szeretetvendégség várja a gyülekezet 
tagjait. Sokan hozzájárulnak ennek 
előkészítéséhez, és ahhoz, hogy minden 
alkalommal gazdag asztal vár ránk. 
Köszönjük ezt a rendezőknek: Pflum Teri és 
Tibor, Csikesz Mária, Hőgye Irén és László, 
valamint mindazok, akik havonta remek 
süteményekkel gazdagítják az asztalt.  
 

Köszönjük azt is, hogy sokan adomány-
oztak virágot a templom díszítésére, külön 
köszönjük a gazdag húsvéti, pünkösdi, és 
karácsonyi virágadományokat. 
 

A 
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Köszönjük Pflum Terinek a nagyon sok 
adminisztrációs munka elvégzését; Hőgye 
Irénnek köszönjük pénztárnoki munkáját 
és más különböző tevékenységeit. 
 

Sok köszönet jár Csikesz Máriának a 
Wesley Seminary-vel tartott kapcsolat 
fenntartásáért és sok más szervezési 
tevékenységéért, mint például az irattári 
feladatok ellátásáért. 

 

Nagyon köszönjük Bárczay Katinak, hogy 
nagyon szép, Magyarországon vásárolt 
úrvacsorai terítővel ajándékozta meg 
egyházunkat, amit először a Karácsonyi 
úrvacsoraosztás alkalmával használtunk. 
 

I want to express my appreciation to 
Sunderan Moses as well, for making such a 
wonderful musical contribution to our 
services month after month.  It is a pleasure 
to listen to such inspired music making! 
 

És nem utolsó sorban köszönetet 
mondunk Fekecs Ödön gondnokunknak, 
aki lényegében minden közösséggel 
kapcsolatos tevékenységben már évek óta 
aktívan vesz részt, és nagyon fontos tagja 
annak a csoportnak amelyik előkészíti és vezeti 
az úrvacsoraosztással kapcsolatos feladatokat. 
 

6.  Szeretettel üdvözöljük  Kovács Zoltán 
tiszteletes urat, egyházunk új 
segédlelkészét. Zoltán már ötödik 
segédlelkészünk és ösztöndíjas diákunk. 
Elődeiről szólva, Nagy Gábort röviddel 
hazaérkezése után egy doktori programba 
vették fel; Osváth Erica és Csaba 
Sarasotában laknak, Csaba főleg a 
festőművészeti területen tevékenykedik; 
Győrfy Bálint Pécs környékén szolgál mint 
lelkész (Zengővárkonyban); Krasznai 
Csaba Cleveland-ben szolgál mint 
esperes-lelkész, harmadik gyermeküket 
várják. Örömmel látjuk, hogy Zoltán 
nagyon gyorsan beilleszkedett gyülekezet-
ünk életébe. 
 

7. Dr. Bertalan Imre személyében 
közösségünknek olyan vezetője van, akinek 
igehirdetése és lelkipásztori szolgálata 
lelkeket ment és életeket változtat.  
Köszönetet mondunk áldozatos szolgálatáért. 
Kovács Zoltán szolgálatát is nagyon 

köszönjük. Tudjuk, hogy más elfoglaltsága 
mellett nem könnyű az egyházunkkal 
kapcsolatos teendők elvégzése és nagyra 
tartjuk igehirdetési szolgálatát. 
 

Hálát adunk Mennyei Atyánknak, hogy 
megsegítette és gyarapította egyházunkat 
az elmúlt esztendőben. 
 

Bagdy Zoltán 
                                             gondnok 

2006 évi PÉNZTÁRI JELENTÉS 
 
 

BE V É T E L :  
      Perselypénz            $ 13,156 
      Felajánlás a segédlelkész alapra 9,690 
      ”In memory” adományok            175   
Bevétel 2006-ban 23,021  
Kiadások 2006-ban  17,733 

                      Fenmaradó összeg      5,288 
  

FE L A J Á N L Á S O K  MA G Y A R O R S Z Á G I  
E G Y H Á ZA K N A K ,  I S K O L Á N A K  

      Továbbítva 2006-ban                 $ 22,010 
  

EGYHÁZI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE: 
Terem bérlés (Wesley Theologia)  500 
Honoráriumok: Organista 
                           Társlelkész (havi 300) 

     800 
3,300 

Tagsági díjak 
(Országos és kerületi egyházközösségnek) 

576 

Útiköltség (Bp-Washington-Bp)   958 
Segédlelkész kiadásai 571 
Istentisztelettel kapcsolatos kiadások 
(papír, nyomtatás, bélyeg, 
szeretetvendégség, vasárnapi iskola) 

1,227 
 

Hirdetés (Washington Post) 151 
Énekeskönyv elkészítése          1,700 
Ajándékok  
      Washingtoni Magyar Cserkészek 
      Nt. Bertalan Imre               
      Nt. Kovács Zoltán 
      Klf. ajándékok 
      Bethlen Home (50 énekeskönyv) 

 
700 
650 
300 
800 
500 

Feljánlás – Chikes Ösztöndíj alap    5,000 
                     2006 évi kiadások összege  $17,733    
  
Bank egyenleg áthozva 2005-ről             15,525 
2006-ról fennmaradó bevétel       5,288 
  
Kezdő bank egyenleg 2007. január 1-én 20,813 

          
      Hőgye Irén 

                                                                  pénztáros 
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Vasárnapi Istentisztelet, 2007. március 25. 
Kovács Zoltán segédlelkész 
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Orgona előjáték 
Apostoli köszöntés 
Fennálló ének  26262626      Terólad Zeng Dicséretünk 
Lekció      222333...   ZZZsssooollltttááárrr 
Nagyének   27 27 27 27 

1–3  Téged Áldunk Nagy Isten 
Prófétai ima  
Apostoli Hitvallás (8. oldal) 
Közének   18 18 18 18 

1–2  Ím Béjöttünk Nagy Örömben 
Textus     JJJááánnnooosss   111000,,,111---111000 
Igehirdetés     AAA    JJJÓÓÓ   PPPÁÁÁSSSZZZTTTOOORRR   
Pásztori ima 
Úri imádság (6. oldal) 
Hirdetések 
Felhívás adakozásra 
Záró ének   23232323

  1-2
     

Magyar himnusz  49494949        Isten Áldd Meg a Magyart 
Áldás 
Orgona utójáték 
 
 
 

Hirdetések – Közlemények 
 

� Nagypénteken, április 6-án esti istentiszteletet 
tartunk fél hat órai kezdettel a Wesley 
Theological Seminary kápolnájában: 

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

 
� Húsvéti istentiszteletünket április 8-án, 

délelőtt 11 órától tartjuk. 
       Az istentiszteleti alkalomra, és az azt követő 

szeretetvendégségre mindenkit hívunk és várunk. 
 
� Kérjük, hogy aki beteg, vagy akinek betege van,        

és igényel lelkipásztori szolgálatot, jelentse                        
a lelkipásztoroknak vagy a presbitereknek. 

 
� Egyházunk az interneten: WWW.REFWASHINGTON.ORG 
 

 
 

AAAzzz   ÚÚÚRRR   llleeegggyyyeeennn   ééésss   mmmaaarrraaadddjjjooonnn   gggyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttüüünnnkkk   őőőrrriiizzzőőő   PPPááássszzztttooorrraaa!!!  

    

    

23. Zsoltár  
Dávid zsoltára 

 
1Az ÚR az én pásztorom,  
nem szűkölködöm. 

2Füves legelőkön terelget, 
csendes vizekhez vezet engem. 

3Lelkemet felüdíti,  
igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 
4Ha a halál árnyéka völgyében 
járok is, nem félek semmi bajtól, 
mert te velem vagy: vessződ és 
botod megvigasztal engem. 
5Asztalt terítesz nekem 

ellenségeim szeme láttára. 
Megkened fejemet olajjal, 
csordultig van poharam. 

6Bizony, jóságod és szereteted 
kísér életem minden napján, 
és az ÚR házában lakom  

egész életemben. 

 

Istentiszteleteink  
2007 Tavaszán 

 
Április 6.        NAGYPÉNTEK  (5:30 p.m.) 
Április 8.        HÚSVÉT 
Április 29.       (figyelem: ötödik vasárnap) 
Május 27.       PÜNKÖSD 
 
Lelkipásztorok Elérhetősége 
 

Dr. Bertalan Imre 
Telefon: (301) 493-5036 

E-mail: ibertalan@verizon.net 
 

Kovács Zoltán 
Telefon: (202) 885-8755 
E-mail: zoltaan@tvn.hu 

Meghallgatók Szent  
Beszédedet 
 


