
Keserûi Konfirmáció 2009 

 
 

2009. május 17-én, délelőtt 13 ifjú 
tesz vallást és fogadalomtételt a 
gyülekezet színe előtt hitéről. 

 

A konfirmálók névsora: 
1. Borbély Ilona 
2. Calman Ibolya Tünde 
3. Egri Tamás 
4. Kis Kinga Melánia 
5. Kiss 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 
 

Minden gyülekezeti tagot szeretettel 
hívunk és várunk a konfirmációi 
istentiszteletre. 

Isten áldását kérjük minden 
konfirmáló életére, hogy hitük 
megerősödése gyülekezetünk 
gazdagodását, és Isten dicsőségét 
szolgálhassa.  

 
 

Önkéntes adományok 
parókiajavításra 

 

1. M. Kiss Sándor ...................... 10 lej 
2. Lajter Péter ............................ 60 lej 
3. Dandé Sándor...................... 100 lej 
4. Nyéki Irma.............................. 30 lej 
 

Isten áldása legyen a jókedvű 
adakozók életén és családján! 

Ravasz László 
(1882-1975) 

Konfirmációi imádság 
 

Örökkévaló Isten, Mennyei Édesatyám! 
Hálát adok Neked, hogy már gyermekkoromban 
elvezéreltél a Te igaz ismeretedre. Há lát adok 
azokért a hűséges lelkekért, akik engem a Te 
boldog ismeretedben kézen fogva előbbre 
vittek. Mindenekfelett pedig áldom az én hű 
pásztoromnak, az Úr Jézus Krisztusnak a 
nevét, aki maga terelgetett engem az Ő áldott 
és igaz ismeretének mezőire. 

Minél több idő telik el életemből, annál 
tisztábban látom: valóban csak egy a 
szükséges dolog: legfontosabb a világon az, 
hogy Téged megismerjelek és akit 
elbocsátottál: az Úr Jézus Krisztust. 
Bizonyságot teszek arról, hogy igazi élet és 
boldog élet egyedül Tebenned található, 
siratom mindazt az időt, eltékozolt erőt és 
életet, amelyet a Veled való áldott közösségen 
kívül töltöttem el, mint ahogy az atyai hajlékba 
visszaérkezett tékozló fiú sajnálja azt az időt, 
amelyet e hajlékon kívül töltött el. Könyörgök 
Hozzád: Szentlelkeddel segíts és nevelj, hogy 
életem kis és nagy dolgaiban megbizonyítsam 
a Benned vetett hitet s életemben és 
halálomban tegyek vallást a Te Szent Fiadról, 
aki már Előtted való közbenjárásával annyiszor 
tett vallást énrólam, és még egyszer, egy utolsó 
vallástétellel megszólal értem az Utolsó 
Ítéletben. 

Könyörgök Hozzád gyermekeimért, 
rokonaimért, hozzátartozóimért, akik most 
konfirmálnak. Fiatal lelkük föllobbanó 
bizonyságtételét fogadd el s cselekedd, hogy a 
hétköznapok hűségével, halálig való kitartással 
megmaradhassanak benne. Könyörgök Hozzád 
gyülekezetem konfirmáló ifjaiért és azért, hogy 
a magyar református egyház megkonfirmált ifjai 
ne tévelyedjenek el a gyülekezetből, ne 
kallódjanak el az élet harcai és kísértései 
között, hanem legyenek hívek mindhalálig, 
hogy senki el ne vehesse az ő koronájukat. Az 
Úr Jézus nevében kérlek, hallgasd meg az én 
imádságomat. Ámen. 
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„ 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 )  

Az Érkeserűi Református Egyházközség gyülekezeti lapja ▪ 2009. május ▪ VI. évf. 5. szám 
 

 
Baja Mihály 

 

Szentlélek Isten 
 

Szentlélek Isten, szállj le hozzánk, 
Szárítsd fel újra könnyes orcánk. 
S mint egykor őket: tégy azokká, 
Tégy minket is tanítványokká. 
 
Szentlélek Isten, várva várunk. 
Teljék be véled újra házunk, 
Zúgj, mint a szélvész zendülése 
S indul a vérünk lüktetése. 
 
Szentlélek Isten, csüggedezve 
Jöttödre várunk szívrepesve. 
Egymásra nézünk koldus-árván, 
Körültünk hitszegés, csel, ármány. 
 
Ha nem jössz: elbukunk egy szálig. 
Ha jössz: szolgálunk mindhalálig. 
Csendül az ajkunk új Igére 
S beteljesül, mit Ő ígére.  

Keresztyén 



Húsvét ünnepe 
 

Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton is ünnepi műsorral készültek 
gyülekezetünk konfirmálói. Nagypénteken este az ifjak foglalták össze Jézus utolsó hét 
mondatát a kereszten - igés, verses, énekes összeállításukkal. 

Rendhagyó módon gyülekezetünkben ünnepi legátus szolgált húsvétkor, Berekméri 
Attiláné Asztalos Csilla személyében, aki vajdasági származásúként a kolozsvári teológián 
szerzett lelkészi diplomát, ám családja révén Erdélyben maradva, most még sincs 
gyülekezete. Nehéz helyzetét felismerve döntöttünk úgy, hogy gyülekezetünk építkezése 
mellett, mégis felvállaljuk, hogy segítséget nyújtunk neki, hiszen Pál apostol is arra biztat 
bennünket, hogy "amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, kiváltképpen a mi hitünknek 
cselédeivel." (Gal.6,10) Isten áldását kérjük az ő egész családjának életére, és köszönetet 
mondunk azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik adományukkal támogatták őt. 

Húsvét I. napján az istentiszteletet, és az úrvacsoraosztást követően felnőtt kórusunk 
húsvéti énekeit hallgathatta meg a 115 fős gyülekezet. Húsvét II. napján pedig mintegy 140-en 
hallgatták a feltámadás evangéliumát, a vallásórások és a kiskórus műsorát. 
 

Ifjúsági kórustalálkozó 
 

A XV-ik Érmelléki Református Ifjúsági Kórustalálkozónak ebben az esztendőben, 2009. 
ápr. 19-én, Micske adott otthont. A találkozón Bihardiószeg, Érbogyoszló, Érkeserű, 
Érkörtvélyes, Érmihályfalva, Érszőlős, Hegyközszentmiklós, Micske, Székelyhíd ifjúsági 
kórusai valamint a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Dicsőítő csoportja 
illetve a mezőtelki ifjúsági kórus vettek részt.  

Az érkeserűi gyülekezetet 14 ifjú képviselte: Bányai Krisztina, Borbély Ilona, Gacsádi 
Sándor, Gacsádi Szilárd, Hengye Kristóf, Kalman Tünde, Kis Kinga, Kis Orsolya, Lajter 
Norbert, Lovas Krisztina, Munkácsi Erika, Nagy Emma, Nyéki Ádám, Nyéki Petra - őket Nyéki 
Enikő kántornő készített fel erre az alkalomra. Ifjúsági kórusunk három éneket énekelt: a 136-
ik zsoltárt: Dicsérjétek az Urat; Ma van húsvét napja… kezdetű népdalt, és az új énekeskönyv 
449-ik énekét, mely így kezdődik: Jézus, te égi szép… 

Köszönettel tartozunk Gavallér Lajos micskei lelkipásztornak a vendéglátásért, 
kántornőnknek az áldozatos munkájáért, valamint azoknak a szülőknek, akik felvállalták a 
fuvarozásunkat, ezzel is időt és pénzt áldozva gyermekeink lelki fejlődése érdekében. 

Kicsiny csapatunk szorgalmát mi hazafelé jövet még egy-egy fagylalttal és pizza-szelettel 
is jutalmaztuk, megköszönve egész évi szorgalmas munkájukat és kitartásukat. 

Isten tegye áldottá kórusainak szolgálatait, gyarapítsa ifjainkat áldásos élményekkel, hogy 
a gyülekezethez való tartozásban gazdagságot és sok örömet fedezhessenek fel. 
 

Anyáknapi ünnepély 
 

Május 3-án, vasárnap anyáknapi ünnepélyt tartottunk gyülekezetünkben. Délelőtt több 
mint 300-an voltunk istentiszteleten - a műsort bemutató óvodásokkal és iskolásokkal együtt. 
Oroszi Magda lelkipásztor a keresztyén házirendről prédikált az Eféz 5,22-28; 6,1-4 versek 
alapján. 

Az óvodások Hengye Erika és Sass Tímea óvónők, az I. és II. osztályosok Gábor Erika és 
Szkirkánics Edina tanítónők, a III. osztályosok Létán Brigitta, a IV.-eseket pedig Faur Angéla 
tanítónők vezetésével adtak elő verses műsort. Az V. osztályosokat Dandé Anikó tanárnő 
készítette fel és kísérte el, míg a VII. és VIII. osztályosokat Pete Sándor tanár úr. 

Délután - immár többéves hagyományt követve - a református temetőben emlékeztünk 
mindazokra a szülőkre, akik már nincsenek közöttünk. A prédikáció a Zsid 13,7 alapján az 
elődök (elöljárók) emlékének ápolásáról és hitük követéséről szólt. 

A délelőtti anyáknapi perselypénzt - egyházmegyénk szokása szerint - a micskei Sámuel-
bentlakás számára ajánljuk fel, míg a délutáni perselypénzt a temető takarításának a 
költségeire fordítjuk. 

Magyar Református Egyház 

 
Egyesülnek a Kárpát-medencei református egyházak 

 
Alkotmányozó zsinat és hálaadó ünnep 

2009. május 22. 
 

"Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!" Ez a fő üzenete annak a napnak, amikor Kárpát-
medencei református egyházaink összetartozásunkat közös egyházalkotmány elfogadásával 
készülnek kifejezni. Az Alkotmányozó Zsinat 2009. május 22-én, pénteken Debrecenben ül 
össze. Az új egyházalkotmányt és a Magyar Református Egyház megalakulását a Debreceni 
Református Nagytemplom előtt hirdetik ki. Napközben a főtéren az egységre lépő egyházak 
mutatják be múltjukat, jelenüket, szolgálatukat, színes programokkal közös ünneplésre hívva 
Kárpát-medence több ezer református gyülekezetét. A világszerte szétszórtságban élő magyar 
reformátusság számára a május 22-i debreceni Alkotmányozó Zsinat a hálaadás ünnepe lesz, 
amit úrvacsorai közösség tesz teljessé. Ünnepeljünk együtt Debrecenben május 22-én! 
 

 

„Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!” 
 

Az egységben az egyház bizonyságtételének hitelessége és ereje növekszik. A 
magyar reformátusság számára éppen ezért a kálvini hagyományból következően 
mindig fontos volt a közösség és az egység megélése. Ugyanakkor az elmúlt 
évszázadok során különböző időkben, különböző mértékben adatott meg számunkra az 
egység kifejezésének lehetősége.  

A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország 
területén és több állam szervezeti keretei között élt, egyházjogi közösségben a Kárpát-
medencében élő, a reformációhoz csatlakozott nemzetiségekkel. A reformáció után az 
addig kényszerű szervezeti széttagoltságban élő egyházrészek 1881-ben Debrecenben 
létrehozták a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egységét. Az egységes 
Magyar Református Egyház létrejöttével megerősödött folyamat többször komolyan 
megtört. Ezen törések közül a legfájdalmasabb a trianoni döntést követő 
határátrendezés volt, amely újból szétszakította egyházunkat is. A magyar 
reformátusság a kényszerű szétszakítottság ellenére tanúságtételében és 
szolgálatában mindvégig megőrizte hitbeli és teológiai egységét. Ezt tesszük 
nyilvánvalóvá 2009. május 22-én.  

A világszerte szétszórtságban élő magyar reformátusság számára a május 22-i 
debreceni Alkotmányozó Zsinat a hálaadás ünnepe, amit úrvacsorai közösségünk tesz 
teljessé.  

A magyar református egység megerősítése elsősorban lelki folyamat. Ugyanakkor 
az egységes alkotmány, közös zsinat, az egységes istentiszteleti rend, közös 
énekeskönyv, egységes lelkészképzési rendszer, mind közösségünk gyakorlásának új, 
konkrét formáját jelentik. Összefogásunk a szeretetszolgálat és a misszió területén 
gyümölcsözőbbé és hitelesebbé teszi társadalomban végzett szolgálatunkat.  

Az európai egység ereje a határokon átívelő regionális együttműködésekben rejlik. 
A Magyar Református Egyház közössége a megbékélést kívánja szolgálni a 
részegyházak között létrejövő szorosabb együttműködés által a Kárpát-medence népei 
között.  

 


