
Keserûi Locsolóversek 
 

Jó reggelt, jó reggelt, 
Kedves liliomszál, 
Megöntözlek rózsavízzel, 
Hogy ne hervadozzál. 
Kerek erdőn jártam, 
Piros tojást láttam, 
Bárány húzta rengő kocsin, 
Mindjárt ideszálltam. 
Nesze hát rózsavíz, 
Gyöngyöm, gyöngyvirágom. 
Hol a tojás, piros tojás? 
Tarisznyámba várom!  

 

* 
 

Adjon a Jó Isten, 
Boldog ünnepeket! 
Mindenféle jókkal 
Lásson el titeket. 
Az öreg nagyapám 
Ily köszöntőt hagyott, 
Örvendjetek vígan, 
Jézus feltámadott. 
Öröm ez tinéktek, 
Énnekem és másnak, 
De én is örülök 
A hímes tojásnak. 
Adjanak hát nékem, 
Néhány piros tojást, 
Hogy jó kedvvel menjek 
Az utamra tovább. 

 

ab 
 

Ünnepi alkalmaink 
 

• ápr. 20. – I. éves konfirmálók 
kikérdezése; 

• ápr. 27. de. – anyáknapi ünnepség 
a vallásórás gyerekek műsorával; 

• máj. 1. – Mennybemenetel; 
• máj. 4. de. – II. éves konfirmáltak 

vallás- és fogadalomtétele; 
• máj. 4. du. – anyáknapi 

istentisztelet a temetőben; 
• máj. 11-12. – Pünkösd. 

 
Ünnepi istentiszteleteinkre is 
mindenkit szeretettel várunk! 

A koldusegylet 
 

Három koldus egyletet hoz létre. 
Elhatározzák, hogy mindent, amit 
koldulásból szereznek, együtt élvezik majd. 

Közösségük fennállásának első napján az 
első egy burgonyát, a második egy kis rizst, 
a harmadik pedig néhány csontot kap 
kéregetése során. Az est leszálltával 
elhatározzák, hogy csontos rizst főznek 
burgonyával. Fölteszik a fazekat a 
tűzhelyre, hogy forrjon benne a víz. Aztán 
elindul feléje az első koldus a 
burgonyájával, de közben így okoskodik 
magában: „Hát én csak mímelem majd, 
hogy beleteszem a burgonyát a vízbe. 
Inkább megtartom magamnak későbbre, 
hiszen úgyis ott lesz a finom rizs és a jó 
csontleves, nem fontos az én elfőtt 
burgonyám is beléje!” 

A fazék előtt olyan mozdulatot színlel, 
mintha beledobná a burgonyát, majd sietve 
odébbáll. A második koldus is 
hasonlóképpen gondolkodik: „Úgyis ott lesz 
a finom burgonyás csontleves, minek oda az 
én kevéske rizsem, senki sem veszi észre, 
hogy nincs benne a levesben, miután a 
krumpli megfő és szétesik benne!” Aztán ő 
is olyan mozdulatot színlel, mintha 
beledobná a rizst a fazékba, majd ő is 
odébbáll. 

A harmadik koldus is úgy indul a fazék 
felé, hogy imigyen okoskodik: „Már úgyis 
benne van a forró vízben a burgonya és 
talán már el is főt benne, meg benne van a 
rizs is, így az én csontjaimra nincs is igazán 
szükség, senkinek eszébe sem fog jutni, 
hogy nem tettem bele!” Ő is olyan 
mozdulatot színlel, mintha bedobná a saját 
szerzeményét a fazékba, majd sietve 
hátrább áll. Végre elérkezik a vacsora ideje. 
Mindenki mohón várja a finom levest, de 
bizony mindhárman csak azt eszik, amit 
főztek – az üres forró vizet. 

Valahogy így van ez napjainkban is, 
hiszen sok-sok ember csak a másik 
szolgálatát szeretné élvezni. Miközben 
elvárja, hogy mindig a másik járuljon hozzá 
a közös eledel elkészítéséhez, addig ő maga 
„elássa” a kapott tálentumokat! Így aztán 
mi is azt esszük, amit főztünk! 

 

„ 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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Bódás János 
 

A kereszt 

 
Az a Kereszt, az a Kereszt 
megragadott, el nem ereszt. 
Rátapadok, nem eresztem, 
mint a mágneshez a vas-szem. 
 
Már nem a Golgotha felett: 
szívemben áll az a Kereszt. 
Bűnbánat könnyében ázik 
s jó békességet virágzik. 
 
De a Kereszt kősziklám is. 
Megrendülhet a világ is, 
nékem biztos menedékem, 
a szél sem ér rejtekében. 
 
Hullámait bárhogy hányja 
az élet nagy óceánja, 
átfogom, s fönntart a Kereszt 
a véres, vad tajték felett. 
 
Egyszer felrepül, — kitárva 
két ágát: ez lesz a szárnya! 
S rajta majd égbe szállok én, 
mint egy új Illés-szekerén. 

 
 

 
Adjon az Úr Isten minden keresztyén 

testvérünknek áldott húsvéti ünnepet, 
megújuló életet, örök életbe vetett hitet! 

Keresztyén 



A szomorúság örömre fordul 
 

„Mária pedig künn áll vala a sírnál sírva. A míg azonban siránkozék, behajol vala a 
sírba; És láta két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtõl, másikat lábtól, a hol a Jézus 
teste feküdt vala. És mondának azok néki: Asszony mit sírsz? Monda nékik: Mert elvitték 
az én Uramat, és nem tudom, hova tették õt. És mikor ezeket mondotta, hátra fordula, és 
látá Jézust ott állani, és nem tudja vala, hogy Jézus az. Monda néki Jézus: Asszony, mit 
sírsz? Kit keressz? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, monda néki: Uram, ha te 
vitted el õt, mondd meg nékem, hová tetted õt, és én elviszem õt. Monda néki Jézus: 
Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni! a mi azt teszi: Mester! Monda néki Jézus: 
Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én 
atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én 
Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Elméne Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, 
hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki.” (Jn 20,11-18) 

 
Mária Magdalénára húsvét reggelén gyász és magány nehezedik. Amikor az angyalok 

rákérdeznek: Asszony miért sírsz? Így válaszol: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom 
hova tették! 

Sírni és gyászolni ment, pedig örvendeznie kellett volna azon, amit látott, hogy valóra 
vált Isten szava és feltámadt Jézus a halálból. Ám az ő húsvéti hitének akadályai voltak. Az 
egyik ilyen akadályt talán éppen az emlékei jelentették. Voltak személyes emlékei Jézus 
tanításáról, hallotta és látta a csodákat, ám amikor azoknak beteljesüléséről lenne szó, 
már csak emlékként hordozza Jézus tanításait a szívében, de azoknak már nincs valóságos 
jelentése az ő életében. Talán a feltámadásba vetett hitünk, néha azért inog meg nekünk 
is, mert vannak ugyan vallásórai, vagy istentiszteleti emlékeink Jézus tanításáról, de nem 
értjük annak mondanivalóját a saját életünkre nézve. 

A húsvéti hit másik akadályát talán a szívében felgyülemlett kérdések okozták. Amikor 
a sírhoz megy értenie kellene a történteket, de már elveszítette hitbeli látását Csak annyit 
tudott, hogy Jézus halott, mert látta a saját szemével ahogy keresztre feszítették, látta a 
haláltusát, hallotta amint kimondta: „Elvégeztetett” és kilehelte az Ő lelkét. Mária 
minden reménysége szertefoszlott a nagypénteki Golgotai kereszt alatt. Sokan így vannak 
sajnos ma is elfoglalva a maguk kérdéseivel, és nem látják az Isten valóra váltott ígéreteit. 
Mondhat Isten, amit akar, ők csak a saját kérdéseikre akarnak választ kapni. Soroljuk az 
egyébként értelmes kérdéseinket: miért van szenvedés, könny, betegség, gyász, 
irgalmatlanság, erőszak, éhezés, de nem vesszük észre, hogy Isten másról akar beszélni, 
hogy ő már a vigasztalás és a remény útját akarja megmutatni. 

A harmadik akadálya az ő hitének talán a Jézusról való ismeretei voltak. Lehet a hit 
akadálya a puszta ismeret? Akinek csak ismeretei vannak Krisztusról, annak halott 
Krisztusa van. Az soha nem találkozott még az élő, feltámadott Jézussal. De aki beszélget 
vele naponta, aki imádkozik, aki olvassa a Szentírást, aki figyel az igehirdetésre és 
megérti, hogy a töredékes emberi beszéden keresztül mégis csak a mindenható Isten szólal 
meg, az egyszer csak meglátja azt, hogy valóban él, mert feltámadott. 

Mária ezt csak akkor érti meg, amikor Jézus nevén szólítja őt. Ezen az ünnepen vajon 
mi akarjuk-e, engedjük-e hogy megszólítson az Úr? Halljuk-e a megbízatást, amivel tovább 
kell mennünk: Légy örömmondó békekövet, hirdesd a Szabadító elközelgetett! Adja Isten, 
hogy az ünnep elteltével is tudjuk hirdetni: Krisztus feltámadt, valóban feltámadt! Ámen. 

 
Oroszi Magda 
lelkipásztor 

A Vizsolyi Biblia 
 

A nagyon híres Bibliáknak külön nevük van. Az első görög Ótestamentum neve 
Szeptuaginta, mert 70 tudós fordította; a római katolikus egyház hivatalos latin Bibliája 
Vulgata, azaz közkézen forgó; az első nyomtatott Bibliát Negyvenkétsorosnak hívják, mert 
a kódexírást utánzó öreg betűkből csak ennyi sort tudott rászorítani egy-egy oldalra 
Guttenberg János, a nyomdászat első mestere. Luther első fordításának neve: September 
Testament, arról a hónapról, amelyben megjelent; a hivatalosnak tartott angol fordítás: 
Jakab király Bibliája, mert az ő uralkodása idején készült. 

Az első teljes magyar nyelvű bibliafordítást Vizsolyi Bibliának nevezzük, mert ott 
nyomtatták 1590-ben. 

Károli Gáspár nem egyedül készítette el a fordítást, hanem egy egész tudós kör 
szorgoskodott körülötte. Ő maga, a munkaközösség 
vezetője Előljáró beszédében így szól erről: 
„Istennek nevét segítségül híván, minek utána 
hozzá kezdettem volna egynéhány jámbor tudós 
atyafiakkal, kik nékem a fordításban segítségül 
voltak, meg nem szüntem addig, míg nem véghöz 
vittem a Bibliának egészlen való megfordítását, 
melyben munkálkodtam közel három esztendeig 
nagy fáradsággal, testi töredelemmel, de oly 
buzgóságos szeretettel, hogy én egy szempillantásig 
e nagy munkát el nem untam, hanem nagy 
serénységgel és szeretettel munkálkodtam, mígnem 
elvégezém azt.” 

A segítők névtelenül támogatták a Szentírás 
fordításában Károli Gáspárt. Csak következtetni 
lehet arra, hogy a munkaközösségnek kik voltak a 
tagjai: a környékbeli tudós lelkészek, így Thury 
Mátyás szántói, Czeglédi János vizsolyi, Huszti Imre 
gönci lelkipásztorok, s még az ifjú Pelei János és 
Károlyi Péter rektor, valamint saját testvére, Miklós 
vettek részt a szent munkában. 

A Vizsolyi Biblia jelentősége messze túlnő a 
református egyház keretein. Már Károli Gáspár sem 
csupán a református hívekre gondolt, hanem az 
„Isten egyházára” és „minden keresztyén olvasóra”. 
Előszavából idézem, amelyet Az olvasónak címzett: 
„... a nagy Istennek tisztességére, ő házának 
épülésére néztem e dologban...szabad mindennek 
az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek 
aranyat, ezüstöt, drágaköveket, én azt viszem, 
amit vihetek, tudniillik, magyar nyelven az egész 
Bibliát.” 
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Példák Károli 
eredeti szókincséből 

 
• alít = vél, tart valaminek 
• ágyasház = hálószoba 
• boglár = foglalat 
• csácsog = jajgat 
• eszterág = gólya 
• gyalom = halászháló 
• gyepű = kőfal, védővonal 
• holvaló = holmi 
• huritják = kiűzik 
• ingyen sem = semmiképpen 
• istáp = támasz 
• kecele = kendő, vászonruha 
• kösönytű = ékszer, csatt 
• kútfő = forrás 
• lazs = szőrtakaró, zsák 
• mezgérel = tallóz 
• nehézkes = terhes asszony 
• repes = repül 
• sobrák = kapzsi 
• szorgalmatos = aggódó 
• tikmony = tojás 
• vakszem = halánték 
• versenyes = lázongó 
• zugolya = sötét sarok, „zug” 
 


