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Faur Kis Angéla
Zamfir Erzsébet
Medvés Emma
Pete Judit
Sass Erzsébet
Hengye Erika
Nyéki Irma
Csorba Erzsébet
Kotyesz Anikó
Kis Mária
Cséke Erzsébet
Cséke Ilona
Csorba Mária
Giczei Erzsébet
Szatmári Gizella
Nyéki Enikő
Lovas Jolán
Jakó Mária
Jakó Tímea
Amászka Teréz
Lovas Irén
Szabó Erzsébet
Szabó Ildikó
Kotyesz Mária
Borbély Ilona
Nyéki Mária
Báji Ibolya
Balogh Erzsébet
Anton Juliánna
Vincze Ilona
Sift Erzsébet
Nyéki Jánosné
Kósa Anikó
Gacsádi Erzsébet
Balajti Irén
Nyéki Teréz
Munkácsi Ildikó
Létai Imréné
Kosztin Ilona
Vincze Margit

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak a
támogatást, akik az imaheti vendéglátáshoz,
kész étellel, itallal vagy pénzzel hozzájárultak.
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Önkéntes adományok parókiajavításra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Medvés Rudolf ........................ 100 lej
Medvés Ida.............................. 100 lej
Balogh Barna ............................ 20 lej
Munkácsi Zsigmond .................. 50 lej
Munkácsi József........................ 50 lej
Amászka Teréz ......................... 50 lej
N. N........................................... 50 lej
Szentjobbi Ref. Egyh. .............. 400 lej

Isten áldása legyen a jókedvű adakozók
életén!

Keserûi

Illemszabályok

Keresztyén

Templomban
A templomban menj csendesen,
Istenhez járulj eszesen,
Oda érvén imádkozzál,
Főhelyre ne vágyakozzál.
A székben ha szoros a hely,
Nagyobb ember előtt kikelj,
Ne suttogj, se ne aludjál,
Szemeddel se kalandozzál.
Figyelmezz a tanításra,
Ne add akkor eszed másra,
Hallgasd végig és tanuld meg
Feddésért ne neheztelj meg.
Adj hálákat az Istennek,
Ha van mit, adj a szegénynek.
Haza menvén, olvasgassál,
Jó könyvekből tanulgassál.

„ I s t e n

Nagy vízbe ne menj fürödni,
Télen sürün csuszkálgatni,
De siess az iskolába,
Mint tudomány vásárjába.
Foglalj helyet s Istent kérjed,
Hogy tanulván, célod érjed.
Időt fordíts tanulásra,
Nem játékra s futkozásra.
Legyen mindig jó pajtásod,
Tintád, pennád, papirosod,
Társaiddal ne veszekedjél,
De leckédből vetekedjél,
Ne társalogj a rosszakkal,
Hanem magadnál jobbakkal.
Figyelmezzél a leckére,
S tanítódnak intésére.
Ha megdorgál azt köszönd meg.
Mások intését se vesd meg.
Addig tanulj míg időd van,
Előveszed nagy korodban.
Ha jól tanulsz, felkapsz csak várj,
Kegyes légy, az Istennel járj!
(Forrás:
Erkölcs-,
illem-,
egészség és élet-szabályok. A
vértesaljai
ref.
népiskolák
használatára. 1909.)
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Érkeserûiek 1848-49-ben
Ø

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején
honvédnek vonult be Fráter Ferenc szolgabíró.

Ø

A református presbitérium 1848. november 13-i
gyűlésének 7. sz. határozata szerint Dorkó Miklós
tanító önként beállt honvédnek és Nagybecskereknél
a rácok elleni csatában elesett.

Ø

Az 1849. év első napján a református egyházközség
közgyűlése úgy határoz, hogy „heverőben levő 180
fontos harangunkat ajándékozzuk a hazának álgyú
öntetésére.” (Presbiteri Jegyzőkönyv. II. 20.)

Ø

A honvédek részére az érkeserűiek fehérneműt is adományoztak: 39 inget, 22
lábravalót, 8 lepedőt és 16 törülközőt, illetve Újvári Nina és Biri 4 font tépést.
(Hegyesi Márton: Bihar vármegye 1848-49-ben, KRE, Nvárad 1999.)

Ø

Érkeserűi születésű volt az a zemplén megyei nemesi családból származó Boronkay
Ferenc (1821-1874), aki honvédszázados volt a szabadságharcban, 1867-ben pedig
a Bihar megyei honvédegylet tagja. (Bóna Gábor: Tábornokok és törzstisztek a
szabadságharcban 1848-49, Bp. 1987.)

Ø

1849-ben volt a református gyülekezetben a legtöbb temetés: összesen 186. Ez
javarészt a faluban pusztító kolerajárványnak köszönhető. Csak június 17. és július
31. között, mintegy másfél hónap alatt 120-an haltak meg kolerában. Volt olyan nap
(július 4.), hogy 9 halottat temettek. A bejegyzés szerint az első 10 halottat még
„tanítással”, a többi 110-et „énekszóval” temették el. „Ezeken felül a forradalmi
harczban hányan estek el ezen évben még nem tudhatni” – írja a lelkész az éves
lezárást követően, ám bejegyzést a szabadságharcban elesettekről később sem
találunk. (Temetési Anyakönyv V. 8.)
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”Állíts helyre minket!”
Bűnbánati és imahét Érkeserűben
Érkeserűben február 22. - március 1. között tartották az imahetet, a
nagyböjti bűnbánati héttel összekapcsolva. Annak ellenére, hogy a templomot
nem fűtik, naponta száz-százharmincan vettek részt az istentiszteleteken.
Az imahét nyitó istentiszteletén Fazakas Ferenc, a Lorántffy Zsuzsanna
Református Gimnázium iskolalelkésze és a X. B osztály diákjai: Dombi Annamária,
Barabás Boglárka, Almási Krisztina, Bíró Anett, Karsai Dávid Márk, Palásti Szilárd
vitték az evangélium üzenetét a gyülekezetbe. A lelkipásztor a Jn. 17,17-21 alapján
kihangsúlyozta, hogy az egység nem jelent egyformaságot, de jelenti azt, hogy egy
közös célért harcolunk, erre törekszünk. Ezért az egységért nem csak mi
imádkozunk, de maga Krisztus is ezt kérte imádságában az Atyától, mely magában
foglalja a gonosztól való megszabadítást is, hiszen az ördög munkájának célja
éppen ennek az egységnek a megbontása, a szétdobálása, mely minden esetben
gyengíti a közösség erejét.
Hétfőn Rákosi Jenő szentjobbi lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző hirdette az
igét Ézs. 2,1-5 alapján. A nap témája minden időkben aktuális: hogyan viszonyuljon
a keresztyén ember a világban egyre inkább eluralkodó erőszakhoz, a háborúkhoz.
A keresztyén számára minden erőszak elítélendő, amit pedig ellene tenni tud, az az,
hogy imádkozzon a háborúságok miatt szenvedőkért, és minden eszközzel munkálni
a békességet.
Kedden Csáki Gedeon piskolti lelkipásztor szolgált Lk. 4,14-30 alapján.
Ahogyan Jézus a Lélek által volt jelen és tanított, amikor először prédikált
Názáretben, úgy van jelen Krisztus üzenete, mintha ma is itt tanítana közöttünk,
mintha ma is őreá figyelne mindenki. Nem véletlen, hogy a most is háborúkkal,
gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségekkel teli világban nem jólétet kell ígérni a
szenvedőknek, hanem az evangéliumot, mely visszaadja az ember méltóságát,
megbecsülését, értékét is.
Szerdán az igehirdető Bara László nagykágyai lelkipásztor volt, aki a Róm.
8,18-23 alapján szólt a keresztyén embernek a teremtett világgal szembeni
kötelességeiről. Azt a környezetet minden teremtményével együtt, amit az Úr
teremtett jónak és tökéletesnek, azt éppen mi rontottuk meg és miattunk szenved. A
megoldás a környezeti válságra is, az egész teremtett világ sóhajára nem más, mint
az Isten fiainak megjelenése, a keresztyén értékrend és szolgálat.
Az imahét csütörtöki napján Jónás Sándor bályoki lelkipásztor szolgált a
farizeus és vámszedő példázatából, Lk. 18,9-14 alapján. „Nincs más fegyver a
világgal szemben, csak az alázat; nem a hajbókoló és mellverdeső alázat, hanem a
másik, mely nyugodtan és mozdulat nélkül néz farkasszemet a világgal, nem
bizonygatja hisztériásan bűneit és fekélyeit, nem kér jutalmat az alázatért, mely az
emberi nyomorúság és reménytelenség, pimaszság és cinkosság láttára megejti;
van egyfajta alázat, mely fegyver is, van egyfajta meghajlás, melyre csak
meghajlással lehet válaszolni.” - ezzel a Márai Sándor idézettel kezdte prédikációját

az igehirdető. Jézus nem csak életével, de tanításával is a szelídségre és alázatra
tanít, gyakran fedte az öntelteket, a másokra mutogatókat, a magukat másoknál
különbnek tartókat.
A hét első négy napján a helybeli felnőtt- és gyermekkórus tette még
ünnepélyesebbé és gazdagabb üzenetűvé az imaheti estéket.
Pénteken Mihály Balázs keserűi római katolikus plébános szolgált. A liturgikus
felvezetést követően a tisztelendő olvasmányként Ezékiás király betegségének és
gyógyulásának történetét (2Kir. 20), evangéliumként pedig a vak Bartimeus
történetét (Mk. 10) olvasta fel. Az egy éve Érkeserűben szolgáló plébános örömét
fejezte ki, hogy az ő részvételével is hozzájárulhatott az imahét ökumenikus
voltához, ugyanakkor sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az egyház szétszakadva él,
mint ahogyan Krisztus köpenyét is szétszaggatták és osztoztak rajta a keresztfa
tövénél. Szolgálata után J. S. Bach három prelúdium és fúgáját játszotta el orgonán,
majd szaxofonon adott elő vallásos énekeket.
Szombaton Kulcsár Árpád értarcsai lelkipásztor a 117. zsoltárból prédikált,
mely a legrövidebb zsoltár és egyben bibliai fejezet is, de Istennek annál nagyobb
üzenete fogalmazódott meg benne. A nap témájául szolgáló vallási sokszínűség,
akár a kereszténységen belül, akár a világvallások között is értendő mindenkit
foglalkoztat, de annál sokkal nagyobb problémát jelent a hitetlenség. Ahogy az
izraelita zsoltáros arra kéri a népeket, nemzeteket, azaz pogányokat, hogy
„Dicsérjétek az Urat!”, úgy most, mai kiválasztottaknak, az Újszövetség népének kell
az Isten nélkül élők számára hirdetni az evangéliumot.
A hirdetett Ige mellett az énekelt Ige is jelen volt. Orosz Otília Valéria, a
nagyvárad-újvárosi református templom kántor-orgonistája a gyülekezeti éneklést
kísérte orgonán. Az istentisztelet második felében orgonamuzsikával szolgált. Az
elhangzott művek: J. S. Bach: d-moll Prelúdium; Domenico Zipoli: Elevatione; G.F.
Haendel: Largo; Andreas Nicolaus Vetter: Nun komm, de Heiden Heiland (korál); J.
Pachelbel: d-moll Prelúdium és Fúga; J. Pachelbel: Kromatikus fúga.
Az imahét záró, böjtfői istentiszteleten Szűcs Gyula tiszamogyorósi lelkipásztor
hirdetett igét a 80. zsoltár, valamint a 2Móz. 15,22-27 és a 4Móz. 21,5-9 alapján.
Igehirdetésében a pusztában vándorló néphez hasonlítva a mai ember életét feltette
a kérdést, hogy vajon őszinte önmagunkba nézésünk között nem kell-e
megkérdeznünk magunktól, hogy a helyünkön vagyunk-e? A zsoltáros szavával
imádkozva nem kellene-e többször kérni imádságainkban Istentől, hogy „Állíts helyre
minket!” Hiszen rohanó, egyre inkább elégedetlenkedő és zúgolódó világunkban
talán mi is sokszor távol kerülünk attól a lelki békességtől, amit csak Isten adhat meg
nekünk. A felzaklatott világban szükség van a csendre, az Isten szavának
meghallására, hogy felismerjük: Ő a mi életünk őrizője és gyógyítója, tehát nincs
miért aggódnunk és zúgolódnunk, ha elcsendesedésünkben megtaláltuk Őt.
Az imahét a böjtfői úrvacsoraosztással zárult, melyen Orosziné Zih Magda
helybeli lelkipásztor a vendég lelkésszel közösen közel hetven hívőnek osztotta ki a
szent jegyeket.
Forrás: http://erkeseru.blogspot.com, Reggeli Újság

