
 

Pünkösdi ima 

 

Uram!  

Köszönöm néked a naponta újraéledő reményt,  

Az erőt, mely átsegít a hétköznapi közönyön,  

A lelkedet, mely lelkemet az őrülettől menti meg,  

Őrizvén bennem a szellem, s a szív vigasztaló szavait.  

Köszönöm a nyugalom pillanatait, amikor idebenn  

Épülhet a rend, és az értelem rendezheti sorait,  

S kicsinyes dühök nem festik homállyal a fény ablakait.  

Köszönöm a társakat is, kikkel együtt visz a sors,  

Óvd életük, hisz maga van mind, mint a levél,  

Melyet a szél sodor.  

Uram! … 

Látszatok változhatnak kívül, de logikád mélyen belül,  

Hiszem Uram, hogy mindenkoron érvényesül.  

Ámen. 

 
Végh Tamás 
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Pünkösdi igehirdetésből  

A pünkösd lényege az a titok, hogy a lelked 

személyes, belsőkapcsolatba kerülhet azzal a 

Lélekkel, Akit Istennek hívnak. Közös értelemre 

juthatsz Vele, akaratodat az Övéhez szabhatod, és 

ez által a belsőérintkezés által az egész 

személyiséged megerősödik, növekedik, 

megvilágosodik. Isten - benned! Érthetetlen csoda! 

Ugye, abban senki nem kételkedik, hogy képes 

Isten elültetni egy gondolatot az ember szívében? 

Hiszen így születik minden igazi művészi alkotás. 

Nos, a pünkösd csodája még több ennél! Nemcsak 

egy gondolatot ültet az ember szívébe, hanem a 

tulajdon életét! 

Az Ő élete áramlik a te életedbe, az Ő akarata a te 

akaratodba, az Ő szeretete a te szeretetedbe: 

“Vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő 

reátok: és lesztek nékem tanúim” (Ap.Csel. 1,8)  

Joó Sándor, 1956. május 20. (Pünkösd) 

 

 

PÜNKÖSD UTÁN 
  

Pünkösdig hallgattak. Vártak. 

Hallgattak. 

Szívükben szunnyadt a húsvéti hír. 

Nem mentek vele. Egy helyben 

maradtak. 

Aztán pünkösd lett, és ütött az óra. 

Zendült a szó: Lélek volt és erő. 
 

És háromezren állottak 

egyetlen prédikációra. 

És egyház született. 

Ma is megmozdul ezer és ezer szív 

hogyha a szó Lélektől ihletett. 

Lélektelen mennyit beszéltünk már mi... 

Tanuljunk csendben a Lélekre várni. 

 

Túrmezei Erzsébet 
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SZERETETHÍD 

2014. 

 

 

          20 fővel vettünk részt (a képről Tóth Endre és a kép készítője,  

                              Szabóné Kovács Márta hiányzik) 

 

 

 

 

2. oldal 

Nagypéntek 
 

Nagypénteken passiós 

istentiszteletet tartottunk. 

Gyülekezetünk fiataljai közül 

hárman olvasták fel Máté 

evangéliumából Jézus 

szenvedésének a történetét. 

Ahogy az utolsó vacsorától 

haladtunk a kereszt tövéig, 

minden igei egység között 

énekeltünk.  

 

Imádság, csellójáték és 

versek segítettek, hogy minél 

közelebb kerüljünk a kereszt 

titkához.  

 

Filmklub 

Május 10-én filmklubot tartottunk, melyen a Jövő 

kezdete című filmet néztük meg közösen, majd 

beszélgettünk a film alapján. A film azzal a kérdéssel 

foglalkozott, hogy tudunk-e változtatni egy olyan 

világon, ami alapvetően rossz, vajon elég-e ha csak jót 

teszünk. Nagyon érdekes, és tanulságos beszélgetésben a 

család és a gyermeknevelés fontosságáról sok jó, 

egymást gazdagító gondolat hangzott el.  

 

 

Filmklub 
 

Május 10-én filmklubot 

tartottunk, melyen a Jövő 

kezdete című filmet néztük 

meg közösen, majd 

beszélgettünk a film 

alapján. A film azzal a 

kérdéssel foglalkozott, hogy 

tudunk-e változtatni egy 

olyan világon, ami 

alapvetően rossz, vajon 

elég-e ha csak jót teszünk. 

Nagyon érdekes, és 

tanulságos beszélgetésben a 

család és a gyermeknevelés 

fontosságáról sok jó, 

egymást gazdagító gondolat 

hangzott el.  

 

 

 
Május 17-én, szombaton, mi is csatlakoztunk ahhoz a több mint 15 ezer reformátushoz, akik valamilyen 

formában önkéntesen segítettek szerte a Kárpát-medencében.  

Isten Igéje melletti elcsendesülésből erőt merítve gyülekezetünk tagjai falat festettek, kertet rendeztek, 

gyülekezeti házunk belsejét takarították ki, illetve az utcafrontra néző hirdetőnket emelték meg. Közös 
étkezéssel (hurka, kolbász, sütemény) és fényképkészítéssel zártuk a napot.  

Köszönjük mindenkinek, aki eljött és hozzájárult környezetünk szebbé tételéhez.  
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Hitoktatás 
Ebben a tanévben 27 iskolás és 10 óvodás hittanos vett részt 

hétről-hétre 9 csoportban hittanórákon, konfirmáció előkészítő 

alkalmakon. Azokkal az iskolásokkal, akik a kötelezően 

választható református hit- és erkölcstanra iratkoztak be (1. és 5. 

évfolyamon), az órarendbe beépített órákon, a többi csoporttal 

pedig a délutáni időszakban találkoztunk. Isten Igéjéről és a 

keresztyén 

értékrendről 

énekes, játékos, 

kreatív formában tanultak a gyermekek, minden korosztály a saját 

képességeihez és érdeklődési köréhez mérten. A csoportokban 

igyekeztünk olyan nyitott és befogadó légkört biztosítani, ahol a 

bibliai ismeretek elsajátítása mellett a gyermekek véleményüket, 

kérdéseiket, érzéseiket is megfogalmazhatták. Nyilván nem minden 

csoport érzett rá (vagy csak lassabban) a közös tanulás jó ízére, s 

nem is haladt ugyanolyan tempóban. Mégis bízunk abban, hogy a 

hittanos gyermekek között elvetett magok növekedhetnek, mert 

erről maga Isten gondoskodik. Imádkozzunk a hittanos 

gyermekekért és családjaikért!  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Konfirmandusok balról jobbra: Pócsik Bence, Kovács Beatrix,                                 

                                                                                       Tanyi Bernadett, Katona Simon 

 

3. oldal 

Konfirmáció 
 

Június 1-én konfirmációs 

istentiszteletet tartottunk 

gyülekezetünkben, melyen 

négy fiatal tett bizonyságot 

református hitéről kérdés-

felelet formájában. Az 

istentiszteleten igeolvasással, 

imádsággal, a Heidelbergi 

Káté olvasásával szolgáltak 

közöttünk. Isten adjon erőt, 

hogy megerősödjenek a 

hitben! 
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Lelkésztestületi ülés 

 

Május 27-én vendégül láttuk a Nyírségi Református 

Egyházmegye lelkészeit. Tiszadadától, 

Nyíregyházán át, Nyírbátorig, Nagydobostól kezdve 

Nyírbogdányon át Gávavencsellőig és Újfehértóig 

mindenfelől érkeztek lelkipásztorok, akik Pünkösd 

előtti találkozásuk során többek között beszámolót 

hallhattak gondnokunktól és lelkészeinktől 

gyülekezetünk múltjáról és jelenéről. Az ülés végén 

közös ebéden vett részt a több mint negyven 

lelkészből álló közösség. Köszönjük mindazt, amit 

gyülekezeti tagjaink hozzátettek a vendéglátáshoz!   
 

            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. oldal 

Vakációs gyermekhét 
 
 

Június 23-27. között vakációs 

gyermekhetet tartunk, melyre minden 6-13 

éves gyermeket szeretettel várunk.  

 

A programok 9:00-től 14:30-ig fognak 

tartani, bibliai történetek, játékok, énekek 

kíséretében.  

Tízórait és ebédet minden résztvevőnek 

biztosítunk, melyhez bármilyen felajánlást 

és segítséget örömmel veszünk.  

A részvétel ingyenes. 
 

Hírek gyülekezetünk 

életéből 

Június 15-én, vasárnap délelőtt, Dr. 

Ferencz Árpád, a Debreceni 

Református Hittudományi Egyetem 

oktatója igehirdetéssel fog 

gyülekezetünkben szolgálni. 
 

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.) 
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