
Keserûi Konfirmáció 2008 
 
„Valaki vallást tesz énrólam az emberek 
előtt, én is vallást teszek arról az én 
mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32) 
 
Mennyei édes Atyánk, te vagy az, aki 
elkezdtél bennünk minden jó dolgot, azokat 
megerősíted, és véghez is viszed. Ezért 
most hozzád könyörgünk a mi 
gyermekeinkért, akiket kegyelmedbe 
fogadtál már a keresztelés alkalmával, és 
személyesen is megismertetted magadat 
velük, hogy a beléd vetett hitükről mások 
előtt is bizonyságot tehessenek. Add nekik 
a te Szentlelkedet, hogy mindig 
megmaradhassanak gyülekezetedben az 
evangélium iránti hűségben és 
engedelmességben. Segítsd őket, hogy 
Téged, és Megváltó Urukat, a Jézus 
Krisztust egész életükben szívből 
szeressék. Ámen. 
 

I. éves konfirmandusok 
Évközi vizsga: 
2008.április 20. 

 
1. Borbély Ilona 
2. Calman Tünde 
3. Egri Tamás 
4. Kis Kinga 
5. Kis Orsolya 
6. Lajter Norbert 
7. Lovas Krisztina 
8. Munkácsi Imre 
9. Nagy Emma 
10. Nagy István 
11. Nyéki Zoltán 
12. Póka József 
13. Szilágyi Sándor 

 
II. éves konfirmálók 

Konfirmációi istentisztelet: 
2008. május 4. 

 
1. Bányai Krisztina 
2. Buta Krisztina 
3. Gacsádi Szilárd 
4. Nagy Erika 
5. Nagy Zsolt 
6. Szatmári Balázs 
7. Vincze Attila 

 

Bódás János 
 

Útjelzötábla 
 

Vigyáz a falvak szélén s ott áll 
a szétfutó keresztutaknál. 
Vigyáz, mindig útfélen állva 
s irányt mutat mellén a tábla. 
 
Lábára indák tekerőznek, 
a barmok hozzá dörgölőznek, 
vállára galamb, varjú száll, 
az útról ráfreccsen a sár, 
nap vakítja és veri zápor, 
megrepedez a tél fagyától, 
kölykek vágnak belé sebet, 
beszennyezik kósza ebek, 
de jó- s balsorsban egyaránt 
áll és mutatja az irányt. 
 
Mellette bölcsek és bolondok 
cipelnek álmot, vágyat, gondot, 
jönnek és mennek ifjak, vének, 
nászmenetek és temetések, 
ő áll és tűr s nem válogat, 
mindenkinek utat mutat. 
Útjelzőtábla lettem én is 
ott, hol az út Isten felé visz. 
Embersorsok útfelén állva 
mutatok mindig egy irányba: 
Krisztus felé. Nap szúr, ver zápor, 
didergek a közöny fagyától, 
bűn-indák reám tekerőznek, 
rút vágyak hozzám dörgölőznek, 
vállamra kétség-varjú száll, 
s fülembe azt kiáltja: kár! 
 
Az élet sara rámfrecseg, 
megsebeznek gonosz kezek, 
de jó- s balsorsban egyaránt 
állok, s mutatom az irányt, 
akik mellettem elhaladnak, 
a fáradt tékozlófiaknak. 
 
Mellemről Isten lángírása 
beragyog ködbe, éjszakába 
s szinte kiáltja: emberek, 
mindnyájan erre menjetek, 
a Krisztus jár előttetek, 
nála lesz békességetek, 
csak a nyomába lépjetek, 
szárnnyá válik keresztetek! 
Hát bízzatok és higgyetek, 
s szeressetek, szeressetek! 

 

„ I s t e n  a  m i  o l t a l m u n k  é s  e r ő s s é g ü n k . ”  ( Z s o l t  4 6 , 2 )  
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Lélek szerint járni 

 
„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem 

kaptátok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a 
fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! Ez 
a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten 
gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is; 
örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan 
vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.” 
(Róm 8,14-17) 

 

Pünkösdi ünneplésünk annak az örömünknek a kifejezése, hogy Isten elküldte Szentlelkét 
az emberi szívekbe. Pál a Rómaikhoz írt levél 8. részében éppen ezt az életet ábrázolja, 
amelyet Isten lelke határoz meg, és amely ezért a nyomorúságok között is gyermeki 
bizalommal viseltetik Isten szeretete iránt. 

A Szentlélek a Szentháromság Isten harmadik személye, aki az első pünkösdkor láthatóan 
kitöltetett a tanítványokra, s aki, azóta állandóan közöttünk és velünk van. Ő a mi pártfogónk, 
vigasztalónk, szószólónk, vezérünk, aki a cél felé vezet bennünket. Aki elfogadja ezt a Lélek 
általi vezetést életében, az Isten fiának mondhatja magát. Ennél nagyobb jutalmat, 
megtiszteltetést, minthogy Isten a maga fiának nevez bennünket el sem képzelhetünk 
magunknak. Az ő házában tehát mindnyájan otthon vagyunk, és Atyánknak szólíthatjuk. Ez 
nem egy távolságot tartó megszólítás, hanem egy közeli, személyes viszonyt fejez ki, amiben 
benne van az, hogy a Lélek szerint járó ember hallgat az Atya szavára, kikéri az Atya 
véleményét és engedelmeskedik neki. Aki pedig így él, annak az Atya örökséget ígér, 
mégpedig az örök életet. 

Adja Isten, hogy ebben az örömben és bizonyosságban legyünk mi is Isten boldog 
gyermekei, így várjuk a Lélek ajándékát pünkösd ünnepén családjainkban és gyülekezeti 
közösségünkben. Ámen. 

 
Oroszi Magda 

lelkipásztor 
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Igazmondás,  je l lem,  bizonyságtéte l  
 

 
„Továbbá atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak 

igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek ezekről 
gondolkodjatok!” (Fil 4,8) 

 
Gyülekezeti tagjaink közül mindenki nagyon jól ismeri a IX. parancsolatot: „Ne tégy 

a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!” Röviden így is fogalmazhatjuk ezt a 
parancsolatot: Mondj igazat! Sokan nem is tartják bűnnek azt, amit a nyelvükkel 
elkövetnek. Pedig tudjuk, hogy egyetlen szóval szíven lehet szúrni valakit, 
letaglózhatjuk, önbizalmát, életkedvét elvehetjük.  

Tisztában vagyunk-e vele, hogy a mindennapi társalgásban is fenyeget a „hamis 
tanúskodás” veszélye? Ilyen esetek a rágalmazás, mások jóhírének megrablása, a 
pletyka, de még a hízelgés is, hiszen a hízelgő hazudja a szépet, amit mond. Szívleljük 
meg az Ige figyelmeztetését: „Nem marad büntetlen a hamis tanú, és nem menekül 
meg, aki hazugságot beszél!” (Péld 19,5.9) 

Szókratész pogány görög filozófus, Isten általános kegyelmének köszönhetően, 
szép példát adott a tisztaszívűségre. 

Futva ment hozzá egyszer egy barátja és izgatottan mondta neki: 
– Halld csak, Szókratész! Ezt el kell Neked mesélnem, hogy közös ismerősünk 

hogyan... 
Szókratész félbeszakította: 
– Megállj! Amit mondani akarsz, 

átengedted a három rostán? 
– Miféle három rostán? – 

kérdezte csodálkozva. 
– Az első rosta az igazság. Amit 

el akarsz mesélni, igaz? 
– Azt nem tudom biztosan, én is 

úgy hallottam mástól. 
– A második rosta a jóság, amit 

mesélni akarsz, valami jó? 
– Nem az. Éppen ellenkezőleg – 

mondta kedvetlenül a másik. 
– Hm – mondta a bölcs. Akkor 

hadd alkalmazzuk a harmadik rostát. 
Szükséges-e tudnom azt, ami téged 
úgy izgat? 

– Szükségesnek éppen nem 
szükséges. 

– Tehát – nevetett a bölcs – ha 
az, amit el akarsz mesélni, se nem 
igaz, se nem jó, se nem szükséges, 
akkor ne terhelj vele! 

G y ü l e k e z e t i  h í r e k  
 

 

 
Egyházfenntartói járulék 

 

„Van olyan, aki bőven adakozik, és 
annál inkább gazdagodik; és aki 
megtartóztatja a járandóságot, 
szűkölködik.” (Péld 11,24) 

 

Tisztelettel kérjük a gyülekezeti tagokat, 
hogy lehetőségük szerint, minél hamarabb 
fizessék be gyülekezeti kasszánkba az 
egyházfenntartói járulék, illetve a 
parókiajavításhoz szükséges összegeket, 
hogy minél hamarabb tudjunk 
hozzákezdeni az építkezéshez. A 
megszabott összegeken túl szeretettel 
fogadunk önkéntes adományokat is. 
 

Egyházközségi közgyűlés 
 

Május 11-én, Pünkösd I. napján délelőtt, 
az istentiszteletet követően egyházközségi 
közgyűlésre kerül sor, ahol az 
építkezéssel kapcsolatos kérdéseket 
fogjuk megbeszélni, és a közmunkákat 
próbáljuk megszervezni. Minden 
választójogosult gyülekezeti tagot 
szeretettel hívunk és várunk erre az 
alkalomra is. 

 
Gyülekezetünk az Interneten 

 

Örömmel hozzuk gyülekezeti tagjaink, 
minden érkeserűi vagy Érkeserűből 
elszármazott tudomására, hogy eddigi 
Internet-oldalunk mellett új napló-oldalt 
hoztunk létre, melyen az aktuális 
események, hírek mellett gyülekezeti 
lapunk, a Krónika számai is 
megtalálhatóak. Ajánljuk azoknak, akiknek 
Internet-hozzáférésük van, illetve a 
távolban nem jutnak hozzá a nyomtatott 
laphoz. 

 

http://erkeseru.blogspot.com 
 
 

 

Énekeljetek az Úrnak! 
 

Örömmel számolunk be a 
gyülekezetnek arról, hogy 2008. április 
27-én gyülekezetünk „kiskórusa” részt 
vett a XIV. Érmelléki Ifjúsági 
Kórustalálkozón, melynek az idén a 
székelyhídi gyülekezet adott otthont.  

A jó hangulatú, családias együttlét 
istentisztelettel kezdődött, ahol Mike Pál 
magyarkéczi lelkipásztor hirdetett Igét a 
96. Zsoltár 1. verse alapján: „Énekeljetek 
az Úrnak új éneket!” 

Ezt követően került sor a kórusok 
bemutatkozására. Ebben az esztendőben 
kilenc érmelléki református gyülekezet 
kórusa vett részt a találkozón: 
Bihardiószeg, Érbogyoszló, Érkeserű, 
Érkörtvélyes, Érmihályfalva, Hegyköz-
szentmiklós, Magyarkécz, Micske és 
Székelyhíd.  

A mi kórusunkat Nyéki Enikő 
kántornő készítette fel, akinek ezúttal is 
szeretnénk köszönetet mondani 
türelméért és fáradságáért. Kórusunk 14 
tagból áll: Bereczki Csilla, Bányai 
Krisztina, Kis Melánia Kinga, Lovas 
Krisztina, Borbély Ilona, Munkácsi Erika, 
Nyéki Petra, Buta Krisztina, Calman 
Tünde, Gacsádi Sándor, Gacsádi Szilárd, 
Nyéki Ádám, Hengye Kristóf és Lajter 
Norbert. 

Négy éneket énekeltünk ezen a 
kórustalálkozón: a Mint a szép híves 
patakra... kezdetű 42. zsoltárt; két ifjúsági 
éneket: Uram közel voltam hozzád és a 
Két kezünket összetéve... kezdetű 
énekeket; valamint a 139-ik 
népdalzsoltárt, Uram Te vizsgálj meg..., 
mely az Elmegyek, elmegyek című 
népdal dallamára íródott. 

Minden kórus elismerő oklevelet 
vehetett át Gavrucza Tibor székelyhídi 
lelkipásztortól. A találkozó a helybéliek 
jóvoltából szeretetvendégséggel zárult, 
amit a mi kis csapatunk megtoldott egy 
közös fagylaltozással jutalomként. 

 
(A beszámolót a kórus tagjai írták.) 

 
 

 

Kalkuttai Teréz anya 
 

Az élet himnusza 
 
Az ÉLET egyetlen esély – vedd komolyan. 
Az ÉLET szépség – csodáld meg. 
AZ ÉLET boldogság – ízleld meg. 
Az ÉLET álom – tedd valósággá. 
Az ÉLET kihívás – fogadd el. 
Az ÉLET kötelesség – teljesítsd. 
Az ÉLET játék – játszd. 
Az ÉLET érték – vigyázz rá. 
AZ ÉLET vagyon – használd fel. 
Az ÉLET szeretet – add át magad. 
Az ÉLET titok – fejtsd meg. 
Az ÉLET ígéret – teljesítsd. 
Az ÉLET szomorúság – győzd le. 
Az ÉLET dal – énekeld. 
Az ÉLET küzdelem – harcold meg. 
Az ÉLET kaland – vállald. 
Az ÉLET jutalom – érdemeld ki. 
Az ÉLET élet – éljed! 
 


