
Keserûi Presbitérium 
 

Református egyházunk törvényei szerint 3 évente újraválasztódik a presbitérium azon 
fele, aki 6 évre szóló mandátumát betöltötte. Gyülekezetünk 15 tagú presbitériumából 8-an 
lettek 2003-ban megválasztva, közülük 2009-ben 5-en lettek újraválasztva és 3 új taggal 
bővült a presbitérium.  

Az újonnan megalakult presbitérium Munkácsi Imrét főgondnoknak, Nagy Árpádot pedig 
gondnoknak választotta tagjai közül. Egyházfik: ifj. Blága Péter és Sass Attila. 

Ezúton is köszönjük mindnyájuk eddigi szolgálatát, az újonnan vagy újraválasztott 
presbitereknek, gondnokoknak és egyházfiknak pedig áldásos munkát kívánunk a 
továbbiakban.  
 

Régi presbitérium Új presbitérium 
2003-2009 2009-2015 

Bereczki Zoltán 
Gábor Sándor ifj. 
Giczei Attila 
K. Kiss Károly 
Kiss J. Attila 
Létai Imre 
Munkácsi Imre 
Nagy Árpád 
 

Dandé Ottó 
Gábor Sándor ifj. 
K. Kiss Károly 
Kiss J. Attila 
Munkácsi Csaba 
Munkácsi Imre 
Nagy Árpád 
Nagy Zoltán 

2006-2012 2006-2012 
Balajti Irén 
Báji Sándor 
Borbély Károly 
Nyéki Enikő 
Nyéki Károly 
Szabó István 
Vincze Ilona 
 

Balajti Irén 
Báji Sándor 
Borbély Károly 
Nyéki Enikő 
Nyéki Károly 
Szabó István 
Vincze Ilona 

 

h i r d e t é s e k  

 

Önkéntes adományok 
a parókia javítására 

 

1. Czentea Ágnes....................40 lej 
2. Stefan Erzsébet...................20 lej 
3. Sas Pál................................40 lej 
4. Gál Imre (Öcsöd) ..............150 lej 
5. Buta Attila............................80 lej 
6. Túri Leona ...........................30 lej 
7. Gulyás Mária .......................20 lej 
8. Létai Ilona..........................150 lej 
9. Oroszi Magda....................500 lej 
10. Gacsádi Katalin ...................40 lej 
11. Gábor László.......................40 lej 
12. Nyéki Irén ............................10 lej 
13. Bernáth Ilona (Margitta) ......50 lej 

 

Isten áldása legyen életükön. 

Kórusok 
az Érmelléki Református 

Egyházmegyében 
 

Megjelent Orosz Otília Valéria: 
Kórusok az Érmelléki Református 
Egyházmegyében című könyve, 
melyben többek között az érkeserűi 
református kórusok, dalárdák története 
is megtalálható. 

Fényképeket találunk benne az 50-
es és a 90-es évek dalárdáiról, valamint 
az utóbbi 4 év kórusairól.  

Gyülekezeti tagjaink a lelkészi 
hivatalban vásárolhatják meg. 

Ára 25 RON. 

 
„ 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. szept.-okt. ▪ VI. évf. 9-10. szám 

 
 

Egyedül a Szentírás! 
 

"Újonnan születtetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten Igéje által, 
amely él és megmarad örökké" (1 Péter 1,23) Reformátor őseink, hogy kihangsúlyozzák 
hitünk tisztaságát: tömör egyszerűséggel, ezzel a világos jelmondattal fejezték ki hitünk 
lényegét!  

"SOLA SCRIPTURA" - vagyis egyedül a Szentírás által ismerhetem meg Isten tökéletes 
kijelentését! Csak a Szentírás tartalmazza Isten igaz kijelentését! Ez olyan alapállás, 
amelynek megkerülésével az egyház tanai közé törvényszerűen eretnek tanítások szűrődnek 
be, amelyek előbb felhígítják, majd megrontják, végül tönkreteszik Istenünk áldott, tiszta 
üzenetét!  Vagyis, csak a Biblia az egyetlen hiteles, Istentől kapott írott kijelentés! Semmit 
ezen kívül nem fogadhatunk el szentnek pl. sem az apokrif iratokat, sem a szentek legendáit, 
sem a mormon könyvet és semmi mást! 

A hívő ember számára egészen természetes az, hogy a Bibliának minden szava Isten 
közvetlen üzenete hozzánk. Ezért mi református keresztyének is hisszük, hogy a teljes 
Szentírás Istentől ihletett, olyan élő könyv, amelyben valódi romolhatatlan magra talál 
mindenki, aki azt hittel elfogadja! 

"Mert sohasem ember akaratából 
származott a prófécia, hanem a 
Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az 
Istentől küldött emberek." (2 Péter 1,21) A 
fenti Ige alapján joggal állíthatjuk, hogy a 
Szentírás által igazi kincsnek lettünk 
birtokosai, mert Isten beszéde élő és ható, 
és romolhatatlan! 

A Biblia üzenetének hittel való 
befogadásával megtörténhet a csoda, 
mert Istenünk Szentlelke által ma is életet 
fakaszthat az emberi szívben! A Biblia 
által ismerhetjük meg hitünket: "Mert a hit 
hallásból van, a hallás pedig Isten igéje 
által!" (Róma 10,17) 

A Biblia által ismerhetjük meg az utat 
az örök életre: mert Jézus ezt mondja: "Az 
ég és a föld elmúlik, de az én beszédem 
soha el nem múlik!" (Máté 24,35) 
Becsüljük meg nagyon az Írott Igét, hogy 
élhessünk általa. 

 
(parokia.hu) 

Keresztyén 

Füle Lajos 
 

B i b l i á m  
 
Ha fáradt vagyok – üdítő nyughelyem. 
Ha sötét vesz körül – szava égő mécsem. 
Ha éhes vagyok – éltető kenyerem. 
Ha ellen szorongat – fegyvertársam nekem. 
Ha beteg vagyok – mennyei patikám. 
Ha egyedül állok – barát vár benne rám! 
 

 



G y ü l e k e z e t i  h í r e k  

T E M E T É S  

"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg." (Jel 14,13) 
 

 

• szept. 10. .....Both Emma ..........................................élt 79 évet............................ (Ámós 4,12) 
• szept. 22. .....Sas Barnáné Lovas Gizella .................élt 52 évet.....(Jób 14,1-2; Zsid 10,32-35) 
• szept. 24. .....Létai Zsigmond ....................................élt 87 évet.......................(1Móz 25,5.7-8) 
• szept. 29. .....Kis Dániel ............................................élt 71 évet.......................(Zsolt 89,47-49) 
• szept. 29. .....özv. Szatmári Lajosné Kuin Lea ..........élt 69 évet.........................(2Kor 12,7-10) 
• okt. 6. ...........özv. Kis Béláné Nagy Rozália .............élt 83 évet....................(Zsolt 71,9.17-21) 
• okt. 6. ...........Vincze Sándor .....................................élt 72 évet.....................(Zsolt 119,92-94) 
• okt. 9. ...........Rézműves Károly ................................élt 84 évet....................... (1Kor 15,43-57) 
• okt. 14. .........özv. Jakó Elekné Giczei Erzsébet .......élt 79 évet............(Zsolt 39,5-8.10-11.14) 
• okt. 20. .........özv. Borbély Sándorné Koncz Etelka ..élt 70 évet...............................(Jób 4,2-6) 
 

Isten vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat! 
 
 

E M L É K H A R A N G  
"Az igaznak emlékezete áldott." (Péld 10,7) 

 

 

• szept. 13. ................... Pap Gáborné Munkácsi Erzsébet ............................. halálának 1. évf-ra 
• szept. 16. ................... Jakó Józsefné Giczei Terézia ................................... halálának 8. évf-ra 
• szept. 21. ................... Stefan Miklós ............................................................ halálának 1. évf-ra 
• szept. 21. ................... Lakatos Adél .......................................................... halálának 10. évf-ra 
• okt. 5. ......................... Jakó József ............................................................ halálának 17. évf-ra 
• okt. 6. ......................... ifj. Somogyi László ................................................... halálának 1. évf-ra 
• okt. 31. ...................... Bertalan István ......................................................... halálának 8. évf-ra 
 

Isten tegye áldottá emléküket! 
 
 

K E R E S Z T E L É S  
"Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltözzétek fel." (Gal 3,27) 

 

 

• okt. 11. Sebastian Roland, Farkas Sebastian és Karola fiúgyermeke 
 

Isten áldása legyen a gyermek és családja életén! 
 

 

 

 

Füle Lajos 
 

N E  F É L J  
 

Háromszázha tvanhat  'Ne  fé l j ! '  
táp lá l ja  bennünk a reményt  
a Bib l ián át . . .  Ak i  tud 
o lvasni ,  minden napra ju t  
annak ígéret  s  védelem,  
hogy megszűnjék a fé le lem. 
Híd ez,  mely mindent  á t íve l ,  
csak h inn i  ke l l .  
Csak h inn i  ke l l !  
 

Hálaadó istentiszteletet Öcsödön 
 

"A templom segíti az összetartozást" 
 

Hálaadó istentiszteletet tartottak az öcsödi templom 220 éves évfordulóján 
2009. szeptember 20. 

 
Ünnepi istentisztelettel emlékezett az öcsödi református gyülekezet a helyi templom 
felszentelésének 220. évfordulójára. Az alkalmon Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi 
Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. A püspök József története 
nyomán a megbocsátás és szelídség erényeit hangsúlyozta. Bölcskei Gusztáv szerint, ahogy 
József kész volt visszafogadni gonosztevő testvéreit, úgy a templom is visszavárja azokat, 
akiket az élet esetleg hosszú időre elszólított 
Istentől. A püspök hozzátette, a templom 
nem csak Isten közelségét, de az egymásra 
találást, a kölcsönös bizalom helyreállítását 
is segíti mai társadalmunkban. Az oktatási 
intézmények fenntartása mellett a falvak és 
gyülekezetek elnéptelenedése a keresztyén 
egyház legégetőbb problémája napjainkban - 
mondta Szabó József, a Nagykunsági 
Református Egyházmegye esperese. Szabó 
József az öcsödi templom megépítésének 
220-ik évfordulója alkalmából tartott hálaadó 
istentiszteleten kiemelte, nagy felelősség van 
ma a lelkipásztorok vállán. A kisfalvak lakóit 
egyaránt sújtja az anyagi, szociális és lelki 
válság, amelyből a lelkipásztor útmutatása 
és közösségszervező ereje jelenthet kiutat. A 
fiatalok elvándorlása kapcsán Szabó József 
hozzátette, ezt a munkát akkor is el kell 
végezni, ha tudjuk, az elvetett mag esetleg 
nem a szülőföldben, hanem valamely távoli 
vidéken érik erős fává. 

(Forrás: Európa Rádió) 
 

• Az ünnepi rendezvényen az Érkeserűi 
Református Egyházközséget 
gyülekezetünk gondnoka, Munkácsi 
Imre és kántor-presbitere, Nyéki Enikő 
képviselte. 

• A rendezvényen készült fotók 
megtekinthetők, valamint a teljes 
rádióriport meghallgatható az Öcsödi 
Református Egyházközség internetes 
oldalán: http://ocsodref.fw.hu 

 

Keserûi Keresztyén Krónika. Az Érkeserűi Református Egyházközség gyülekezeti lapja 
szerkesztik: Oroszi Magda és Oroszi Kálmán lelkészek 

postacím: RO - 417176 – Cheşereu nr. 238., Jud. Bihor 
telefon: Lelkészi Hivatal (004)–0788-848-228; mobil: (004)–0740-471-708 

honlap: http://erkeseru.ref.hu ; http://erkeseru.blogspot.com ; e-mail: erkeseru@zappmobile.ro 

 

Füle Lajos 
 

É N  S Z E R E T E M  
A Z  E L N Y û T T  
B I B L I Á K A T  
 

Hajlék az ISTEN, Könyve menedék! 
Én szeretem az elnyűtt bibliákat, 
énekeskönyvek kopott fedelét, 
énekeit, mik meg-nem-kopva szállnak 
a MENNY URÁHOZ, gyűrött bár a kotta: 
„Tebenned bíztunk eleitől fogva...’’ 
Az Ige szól, és felfrissül a fáradt, 
élő vizet lel ismerős sorokba’... 
Én szeretem az elnyűtt bibliákat. 
 

 


