
Húsvéti ima 

Jézus, 
feltámadásod 

világosság a népeknek, 
fény az embereknek! 

Hadd legyen életem is 
fény a sötétségben: 

szeressek ott, ahol gyűlölnek, 
megbocsássak, ahol sértegetnek, 
összekössek, ahol szakadás van, 

reményt ébresszek, ahol elkeserednek, 
vigasz legyek, ahol szenvednek, 
örömet vigyek, ahol szomorúak. 

Uram, 
add, hogy fény legyek 

a sötétségben! 

Alexandriai Cirill 
(370-444) 
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Nagypénteki gondolatok 
 

 ,,Az ember itt a földön nem is annyira lépésről 
lépésre vándorol, mint inkább keresztről keresztre 
száll. Már geometriai formáját tekintve is a kereszt: 
találkozás és ellentét. Tragikum és reménység 
egyszerre. A teljes kiszolgáltatottságnak és 
elhagyatottságnak ama metszéspontja, ahol a lélek 
egyedül képes önmagát végül is egészében és 
véglegesen Isten kezére adni. 
 
Az első kereszt a gyermekkor keresztje. Félelemből és 
bizalomból ácsolták. A második kereszt a 
kamaszkoré. Egyik ágának fölismerés, másik ágának 
tévelygés a neve. A harmadik a felnőttkor keresztje, 
minden kereszt közül talán a legmeredekebb. Most 
kell beilleszkednünk a világba, s ugyanakkor 
megtanulnunk lemondani róla. Most kell leginkább 
ellenállni a föld vonzásának, a szeretet és igazság vér 
szerinti értelmezésének. Az utolsó kereszt az 
öregkoré. Olajfák kertje, agónia a neve. Három 
fajtáját ismerjük. Az egyik Jézusé. A másik a jobb, a 
harmadik a bal latoré. Jézus barátságába fogadja a 
jobb latort, de egyetlen ítélkező szava sem volt a bal 
latorhoz. Kihűlő és elnémuló ajka egyetlen nagy 
imádság volt - valamennyiünkért." 
 

(Pilinszky János) 
 

„Én vagyok a 

feltámadás és az élet, 

aki hisz énbennem, ha 

meghal is, él"  

 

Jn 11,25; 

 



 

NYÍRTELEKI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG 
 

Hogy az életem ne puszta köröket 
írjon le… 

 
Futok. Nemsokára sötét lesz, hamarosan felkapcsolja 
lámpákat. Futok. Csak a magam zihálását hallom. Csak 
a talpam ritmikus csapódását az aszfalton. Futok. 
Nincs ellenfelem, csak az 
idő. Nem kell 
leküzdenem senkit, csak 
saját fáradtságomat. 
Futok. Nincs cél, hova 
futhatnék. Ugyanoda 
érkezem, ahonnan 
elindultam. 
Amikor gyerekek voltunk, 
versenyeztünk. Ki ér 
körbe hamarabb a 
háztömb körül. A 
harmadik próbálkozás 
után bátyám adott egy utcahossz előnyt, hogy neki is 
érdekes legyen kissé. Így is vesztettem. 
Most csak magam futok.  
Talán ennyi, amit az életről el lehet mondani. Körbe-
körbe futunk. Nincs cél előttünk. Megszokott utakon 
már versenytársunk sem akad. Csak a saját zihálásunk, 
a saját lábunk üteme, csak a saját szívverésünk kísér el. 
Míg utolsót nem dobban. 
Ennyi lenne? 
Az út szélén kereszt. Nem hat meg. Láttam ezerszer. 
Tudom, Jézust nem így feszítették meg, az egész csak 
stilizált, szenvedésnélküli, kifésült. De hirtelen 

eszembe jut az a szenvedés. Az igazi. Az, ami nem 
ilyen szép, hogy csak így el lehetne futni mellette. Ami 
előtt meg kellene állni mindenképpen. 
Megállok. Miért érint meg éppen most ez az 
emlékezés? Annyiszor volt már az életemben, 
köznapivá lett, érdektelen, megszokott. Miért éppen 

most szólít meg? 
Talán életem 
monotonitása ébresztette 
fel azt a vágyat, hogy 
meglássak valamit 
értelméből? Talán a lassan 
utolsó dobbanására 
készülő szívem ijesztett 
meg? 
Egyszer értem az Isten 
szenvedett. Jézus 
végtelenül magára 
maradva halt meg értem. 
Értem szúrták át. Értem 

gyalázták meg. Értem. Értem. Értem. 
Hogy az életem ne puszta köröket írjon le a semmiért. 
Hogy minden lépésemnek lehessen célja. Hogy 
meghallhassam a másik lábának ritmusát is, mégha 
meg is előz. 
Bár visszautasíthatnám szenvedését: nem érek annyit, 
ne tedd meg! De akkor nem lenne közöm hozzá. 
Akkor most nem állnék itt a csillagok alatt, és nem 
bámulnék az ég felé. 
Már kigyújtják a lámpákat. A kereszt egyre kevésbé 
látszik az út szélén. 

Koczor Tamás 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. oldal 

Filmklub – „Meddig köt az eskü?” 
Március 22-én olyan alkalomra gyűltünk össze, amire eddig még nem volt példa a gyülekezetünkben. 
Közösen néztünk meg egy filmet, amiről egy pohár üdítő mellett beszélgettünk. A film egy olyan témát vitt 
vászonra, ami mindenkit érint valamilyen formában. Egy fiatal pár házasságát követtük végig annak boldog, 
idillikus házasságkötésétől kezdve, a legnagyobb kríziseken keresztül egészen az egymásra találás öröméig. 
Mivel mindannyian különböző szerepeket töltünk be egy-egy házasságban (férj, feleség, apa, anya, anyós, 
meny…), ezért természetesen különböző „szemüveggel” néztük végig a pár drámáját. A beszélgetés során 
ezeket a nézőpontokat aztán igyekeztünk közösen összerendezni. Nagyon érdekes és értékes gondolatok 
kerültek felszínre. Megfogalmaztuk, hogy akármilyen szerepet is töltünk be házasságunkban, sokat kell 
tanulnunk. Tanulni jól kommunikálni, odafigyelni a társunk érdekeire, megvizsgálni gyökereinket, 
családunkból hozott mintáinkat, tanulni megbocsátani.  Akármilyen jó tanulók is vagyunk a házasság 
iskolájában, ahhoz, hogy hűségesen kitartsunk egymás mellett, szükségünk van Isten segítségére. Vele olyan 
lehet a kapcsolatunk, mint egy hármas fonál, ami a hűséget megpróbáló időkben sem szakad el.  
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3. oldal 

Locsolóvers 
Kivirradt a tavasz, ma húsvét napjára, 

Új életet öltött, ismét föl magára. 
Én is e szent napon, örömöt hirdetek, 

Mert Jézus föltámadt, ezen örvendjetek! 
Ő az élő víz mely, szomjad oltja Néked, 

Mellyel jelképesen, (most) meglocsollak 
Téged. 

Cserébe én magam, semmit nem 
kérhetek, 

De ha van szép tojás, zsebembe teheted. 
Virágozzatok csak, újra szép leányok, 

Mindenkinek boldog húsvétot kívánok! 
 

 

Húsvéti örömhír 
 

Keresd meg minden kép helyét a szövegben, és 
színessel rajzold be oda, ahova legjobban illik.  

Válaszd ki a megfelelő szót is, és írd rá a 
szaggatott vonalra. 

Ha sikerült mindennek megtalálni a helyét, a 
megoldást hozd el gyermek-istentiszteletre.  

A jó megoldásért jutalom jár! 

 
 

 

Locsolóvers 
Kivirradt a tavasz, ma húsvét napjára, 

Új életet öltött, ismét föl magára. 
Én is e szent napon, örömöt hirdetek, 

Mert Jézus föltámadt, ezen örvendjetek! 
Ő az élő víz, mely szomjad oltja Néked, 

Mellyel jelképesen, (most) meglocsollak Téged. 
Cserébe én magam, semmit nem kérhetek, 
De ha van szép tojás, zsebembe teheted. 

Virágozzatok csak, újra szép leányok, 
Mindenkinek boldog húsvétot kívánok! 
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4. oldal 

Vakációs gyermekhét 
 
A tavalyi évhez hasonlóan, idén nyáron 
is lesz vakációs gyermekhét, június 
23-27. között. A gyermekek sok játék, 
éneklés, kézműves tevékenység 
keretében ismerkedhetnek meg bibliai 
történetekkel, élhetik át a közösség 
élményét. A gyermekhétről a 
későbbiekben szolgálunk részletesebb 
tájékoztatással. 
 

Májustól megtalálhatóak leszünk az 
interneten is. A www.refnyirtelek.hu 
honlapon értesülhetünk majd a gyülekezet 
aktuális híreiről, eseményeiről, de 
fényképekben is nyomon követhetjük majd 
a gyülekezet életét.  

 

Hírek gyülekezetünk 

életéből 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, aki jó 
közösségben, szép tájak között szeretne eltölteni egy 
szombati napot. Ismerjük meg közösen nemzeti és 
református kincseinket.  
A tervezett úti célok: Vizsoly – Gönc – Göncruszka 
– Boldogkői vár  
A kirándulás várható időpontja július vége, augusztus 
eleje. A visszajelzésektől függően választjuk ki a 
megfelelő szombati napot.  
A kirándulás költségeit igyekszünk úgy alakítani, hogy 
mindenkinek vállalható legyen.  
Egyéb részletekről érdeklődni a lelkipásztoroknál lehet.  
 

Nyírteleki Református Missziói 
Egyházközség 

4461 Nyírtelek Tokaji út 38. 
 

lelkészek: 
Szabóné Kovács Márta (30/924-7307); 

Szabó Pál (30/987-0677) 
 

email: nyirtelek@reformatus.hu 
Bankszámlaszám: 

10404405-00011982-00000001 
 

A szerkesztőség tagjai: Szabóné Kovács Márta, , 
Szabó László, Szabó Pál 

 
(Szeretettel látjuk a további írni vágyó 

önkénteseket.) 

 

Filmklub - 2014. május 10. 
Mindenkit várunk szeretettel egy közös 
filmnézésre, mely után egy pohár üdítő 

mellett megoszthatjuk egymással 
véleményünket, gondolatainkat. 

 

A boldogság kutatók egyik eredménye, hogy az 
önkéntesség jó hatással van az ember közérzetére, 
immunrendszerére. Egy mély erő kerül kifejezésre, 
„hatalmamban áll” másokkal jót tenni. Ésszerű 
magyarázat erre nincsen, de mindenki tapasztalt már 
ilyet, amikor másnak segített. 
Erre mi is lehetőséget szeretnénk adni, ezért a gyülekezet 
csatlakozott egy országos kezdeményezéshez: 
Szeretethíd. Tavaly több mint 15 000-en vettek benne 
részt, többek között a mi gyülekezetünk is. 
Aki szeretne aktívan, hasznosan eltölteni egy szombati 
napot, azt szeretettel hívjuk. Célunk, hogy épületünk 
állagát megóvjuk, környezetünket még vonzóbbá tegyük. 
Ehhez minden eszközt és baráti társaságot biztosítunk. 

 


