
Keserûi Presbiterválasztás 
 
Idén ősszel ismét sor kerül a 

presbitérium hat éve választott 
felének megújítására. 

Ebben az esztendőben 
gyülekezetünk 15 presbiteréből a 
következő személyeknek a 6 éves 
mandátuma jár le: 

1. Bereczki Zoltán 
2. Gábor Sándor ifj. 
3. Giczei Attila 
4. K. Kiss Károly 
5. Kis József Attila 
6. Létai Imre 
7. Munkácsi Imre 
8. Nagy Árpád 

Kérjük tisztelettel gyülekezeti 
tagjainkat, hogy ne maradjanak távol 
gyülekezetünk elöljáróinak 
megválasztásától. 

Ne feledjük, hogy csak azok 
választójogosultak a jelölő és a 
választó közgyűlésen, illetve azok 
választhatók meg presbiternek, akik 
egyházfenntartó gyülekezeti tagok, s 
így felkerültek a választói 
névjegyzékbe is. 

A presbiterek jelölésénél és 
választásánál ne a személyeket 
tekintsük, hanem az egyház érdekét. 
Jelöljünk és válasszunk olyan 
gyülekezeti tagokat, akik 
rendszeresen látogatják az 
istentiszteletet, élnek az 
úrvacsorával, példás családi életet 
élnek, valamint egyházunk javára és 
épülésére készek önzetlenül 
áldozatokat hozni. 

Tartsuk szívügyünknek a 
gyülekezet presbitériumának 
megválasztását, imádkozzunk együtt 
bölcs vezetésért, és vegyünk így is 
részt felelősen a gyülekezet 
építésében. Isten legyen ebben a mi 
segítségünkre! 

 

Presbiterválasztási 
ütemterv 2009 

 

1. Aug. 30. (Újkenyér ünnepe) – A jelölő 
közgyűlés első ízben való kihirdetése 

2. Szept. 6. – A jelölő közgyűlés másodízben 
való kihirdetése; Az ügyintéző bizottságok 
megválasztása 

3. Szept. 13. – Jelölő közgyűlés 
4. Szept. 13. – A jelöltek listájának kifüggesztése 
5. Szept. 13-16. – Óvások benyújtása 
6. Szept. 16-20. – Az óvások elbírálásának ideje, 

az elbírálások kikézbesítése 
7. Szept. 21-25. – Az ügyintéző bizottságok 

határozatainak megfellebbezése 
8. Szept. 27. – A választó közgyűlés első ízben 

való meghirdetése; A jelöltek bemutatása 
9. Szept. 26 - október 3. - A fellebbezések 

Egyházkerületi Választási Bizottság általi 
elbírálása és a határozatok kikézbesítése 

10. Okt. 4. – A választó közgyűlés másodízben 
való meghirdetése; A jelöltek bemutatása 

11. Okt. 11. – Választó közgyűlés; A szavazatok 
összeszámlálása, az eredmény közzététele 

12. Okt. 11-20. – A fellebbezések benyújtása 
13. Okt. 21-25. – A fellebbezések EVB általi 

elbírálása és a határozatok kikézbesítése 
14. Okt. 26-28. – Az új Presbitérium alakuló 

ülése; A gondnokok megválasztása 

15. Okt. 31. (Reformáció ünnepe) – Az újonnan 
választott presbiterek fogadalomtétele 

 

� 
 

Önkéntes adományok 
a parókia javítására 

 

1. Sas Árpádné ................................50 lej 
2. Nyéki Teréz ..................................50 lej 

 
Isten áldása legyen a jókedvű adakozók életén. 
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Én vagyok az élet kenyere 
 

Mindannyian jól tudjuk, 
hogy Isten adja a testi, a lelki 
és mennyei kenyeret. A testi 
kenyér jelenti a mindennapi 
betevő falatot, ami erőt ad 
ahhoz, hogy tudjunk 
dolgozni. A lelki kenyér 
jelenti az Igét, az úrvacsorát, 
vagyis azt, ami táplálja a mi 
éhes lelkünket. A mennyei 
kenyér maga Jézus Krisztus, 
hiszen a Jn.6,51-ben Jézus 
ezt mondja : „Én vagyok 
amaz élő kenyér, amely a 
mennyből szállott alá; ha 
valaki eszik e kenyérből, él 
örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ 
életéért.” A testi kenyeret minden ember elfogadja. A lelki kenyeret sokkal kevesebben 
fogadják el. De a kérdés az, hogy a mennyei kenyeret, Jézus Krisztust hányan fogadják el? 

Miért kell elfogadnunk a mennyei kenyeret? Mert maga Jézus Krisztus azt ígéri nekünk, 
hogy: „aki eszi az én testemet, és issza az én véremet örök élete van annak.” Annak, aki 
megfogadja az Ő tanácsát enni ad az élet fájáról, mely az Isten paradicsomának közepette 
van. Annak, aki elfogadja Jézus Krisztust élete urának. Annak, aki a bűnben tud bocsánatot 
kérni, mert tudja, hogy az Ő vére megtisztít minket minden bűntől. Annak, aki tudja, hogy az 
örök életbe egyedül Jézus Krisztus visz be bennünket. 

A családi asztalnál való étkezés megadja a testünknek szükséges erőt. A templomban 
az Igével és az úrvacsorával való élés táplálja a mi lelkünket az Isten szerinti földi életre, és 
az örök életre. De aki az Isten paradicsomának közepette eszik, az már elnyerte az örök 
életet. 

Újkenyér ünnepe jó alkalom lehet számukra arra, hogy megértsük, el kell fogadnunk 
Istentől a testi, a lelki és a mennyei kenyeret is és akkor, mint győztesek ehetünk az élet 
fájáról, mely az Isten paradicsomának közepette van. 

Adja az Úristen, hogy ez megvalósuljon mindannyiunk életében! Ámen. 
 

Oroszi Magda 
lelkipásztor 

Keresztyén 



Az igazi  kincs  
G y e r m e k - b i b l i a h é t  ö c s ö d i e k k e l  

 
Ebben az esztendőben rendhagyó módon a magyarországi, öcsödi testvérgyülekezetből 

érkezett 11 vendéggel és a mi gyülekezetünk népes seregével együtt tartottuk meg a gyermek 
bibliahetet. Erre az alkalomra az öcsödi gyülekezetből 8 fiatal és 3 felnőtt érkezett a lelkésznő 
vezetésével, hogy a személyes és egyházi kötelékeket minél inkább megerősítsük, és a 
kialakult barátságokat elmélyítsük. 

Vendégeink aug. 7-én, pénteken érkeztek hozzánk. A közös ebéd elfogyasztása után 
mindenki a vendéglátó családjánál pihent egy keveset az út fáradalmai után, hogy új erőre 
kapva frissen élvezhessék a Lovas-tanyára való hintózást és az ottani lovaglást. Másnap a 
vendégekkel és a vendéglátó családok összességével - mintegy 40-en - már korán reggel 
útnak indultunk, hogy együtt nézzük meg a Medvebarlangot, és a visszafelé vezető úton a 
Felix fürdő mellett a virágzó tavirózsákat, lótuszokat. A közös kirándulás jó alkalom volt 
mindenki számára a pihenésre, a felszabadult játékra, és ismerkedésre. 

Vasárnap délelőtt a gyermek-bibliahét nyitó istentiszteletén Péntek Ágnes öcsödi 
lelkésznő szolgált igehirdetéssel a Lk. 5,1-11 alapján. Igehirdetésében azt hangsúlyozta ki, 
hogy Péterhez hasonlóan a mi munkánk is akkor lesz áldásos és eredményes, ha Péterhez 
hasonlóan képesek vagyunk a hajónkba, a szívünkbe, az életünkbe befogadni Jézust; és a 
kudarcok, sikertelenségek után is meghallgatjuk és elfogadjuk az Ő tanácsait, melyek 
megváltoztatják, csodálatossá teszik a mi életünket. A lélekemelő igehirdetés után Erdei Gábor 
gitár kíséretével az öcsödiek A Tüzed Uram Jézus kezdetű ifjúsági éneket tanították meg 
gyülekezetünknek, erősítve hitbeli lelkesedésünket. A vasárnapi ünnepi ebédet minden 
vendégünk vendéglátó családjánál fogyaszthatta el, ismerkedve az itteni ünnepi ízekkel. 
Vasárnap estére a gyülekezeti terem udvara megtelt élettel, hiszen közös családi vacsorára: 
szalonnasütésre és grillezésre készültünk. Amíg a szülők előkészítették a vacsorához valókat, 
a gyermekek önfeledten játszottak az udvaron, megtalálta mindenki a számára kedves 
elfoglaltságot, volt aki focizott, sakkozott, tollaslabdázott vagy dobókorongozott. A jóízűen 
elfogyasztott vacsora után a tábortűz fényénél oldódott a hangulat a felnőttek között is az 
ismerős dalokat közösen énekelve. 

A tulajdonképpeni gyermek-bibliahét hétfőn vette kezdetét, melynek ebben az évben az 
Igazi kincs megtalálása szolgáltatta az alaptémáját. Naponta mintegy 70-80 gyermek és ifjú 
vett részt a délelőtti foglalkozásokon. A bibliai történetekkel való ismerkedés után, minden nap 
új aranymondást és a témához illő éneket tanultunk a kántornő segítségével a templomban, 
valamint ifjaink előadásában egy-egy jelenetet láthattunk a napi témát hétköznapi gyakorlatba 
ültetve, hogy a gyermekek számára még érthetőbbé váljanak a hitben fontos kérdések. A 
közös uzsonnázás ebben az esztendőben sem maradt el, hiszen a szülők és nagyszülők most 
is gondoskodtak róla, hogy a lelki táplálék mellé, testi eledel is kerüljön gyermekeink elé. A 
délelőtti nagy csoportos foglalkozások után, az öcsödi vendégekkel és vendéglátó 
gyermekeikkel együtt az édesanyák jóvoltából naponta együtt ebédelhettünk a gyülekezeti 
teremben, melyet hol szabad foglalkozás, hol pedig egy közös fürdőzés követett a szárkói 
termálvizes fürdőben, ahol a gyermekek és a felnőttek is megtalálhatták a számukra kellemes 
hőmérsékletű vizet, a nyári hőségben. 

A bibliahét végeztével, csütörtök délután búcsúztunk el vendégeinktől, bízva benne, hogy 
jól érezték magukat és visszavágynak még hozzánk a következő esztendőkben is, hogy 
testvér gyülekezeti kapcsolatunkat igazi családi barátságok által erősíthessük. A búcsúzkodás 
előtt minden vendégünknek egy-egy jelképes ajándékot nyújtottunk át: egy kincses ládát, 
benne igés könyvjelzővel, golyóstollal és kulcstartóval, hogy ne feledkezzenek meg közös 
kincskeresésünkről, és arról, hogy az igazi kincset a keresztyén ember számára Jézus 
Krisztus jelenti, és a mi feladatunk nem csupán ennek a kincsnek a kitartó keresése és 
megtalálása, hanem annak továbbadása is. 

A gyermek-bibliahét záró istentiszteletét, 2009. augusztus 16-án, vasárnap délelőtt 
tartottuk melynek alapigéjeként a Lk 12,16-43 alapján szólt az igei tanítás. Az igehirdetést 
követően a bibliahéten résztvevő 70 gyermek a gyülekezet előtt nagy bátorsággal mondta el a 
héten tanult bibliai történeteket (a bolond gazdag, a gazdag ifjú, a szántóföldben elrejtett kincs, 
az özvegyasszony két fillérje), valamint a napi aranymondásokat és énekeket. A rövid 
beszámoló után, minden a gyermek-bibliahéten résztvevő gyermek és segítő fiatal számára 
kiosztottunk egy-egy ajándékcsomagot, melyet a Bihari Fogyatékkal Élők Egyesülete jóvoltából 
kaptunk gyermekeink megjutalmazására.  

Isten adjon mindannyiuknak áldást, bölcsességet és lelki gazdagságot, hogy kincseinket 
máskor is megoszthassuk egymás javára és Isten dicsőségére. 

 
Az eseményről készült fényképek megtekinthetők gyülekezetünk internetes naplójában: 
http://erkeseru.blogspot.com 
 

 
Vendéglátók 

 
1 Bányai Katalin 
2 Borbély Ilona 
3 Hengye Erika 
4 Lovas Jolán 
5 Munkácsi Ildikó 
6 Nyéki Enikő 
7 Oroszi Magda 

 
Adományozók 

 
1. Amászka Teréz 
2. Báji Ibolya 
3. Balajti Anikó 
4. Balajti Irén 
5. Blága Péterné ifj. 
6. Blága Zsoltné 
7. Csorba Erzsébet 
8. Csorba Ibolya 
9. Csorba Mária 
10. Dandé Anikó 
11. Domahidi Ildikó 
12. Egri Anikó 
13. Fodor Katalin 
14. Gábor Enikő 
15. Gacsádi Katalin 
16. Giczei Erzsébet 
17. Herman Ildikó 
18. Jakó Mária 
19. Kis Enikő 
20. Kis Erika 
21. Kis Hajnalka 
22. Kis Irénke 
23. Kis Sándor id. 
24. Kis Sándorné ifj. 
25. Kis Zsuzsanna 
26. Kiss Zsolt 

27. Kósa Anikó 
28. Kósa Márta 
29. Koszta Ildikó  
30. Lajter Andrea 
31. Lovas Irénke 
32. Medvés Emma 
33. Munkácsi Anikó 
34. Munkácsi Teréz 
35. Nagy Árpádné 
36. Nagy Edit 
37. Nagy Erzsébet 
38. Nyéki Anikó 
39. Nyéki Irma 
40. Nyéki Mária 
41. Papp Ildikó 
42. Sas Árpádné 
43. Sift Erzsébet 
44. Szabó Ildikó 
45. Szabó Lajos 
46. Szakács Irma 
47. Szakács Katalin 
48. Szatmári Angéla 
49. Szilágyi Erzsébet 
50. Szkirkánics Edina 
51. Szkirkánics Erzsébet 
52. Terdik Noémi 
53. Vincze Ilona 
54. Vincze Margit 
55. Vincze Matild 
56. Zsupon Szabolcs 

 
Köszönjük a vendéglátó családok 

áldozathozatalát, pénzbeli és minden más 
jellegű támogatását, valamint az 
uzsonnáztatáshoz hozzájárulók adományát. 
Isten fizesse meg mindenkinek gazdagon 
önzetlen segítségét. 

 
 


