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Anyai szó 
 
 
Vertük a fecskefészkeket,  
az istállóeresz alatt, 
kínoztuk és csaptuk a földhöz 
a kopasz fecskefiakat. 
Nem hatottak meg a kifosztott 
madarak sikongásai, – 
játszottunk... van-e különb játék,  
mint életekkel játszani?...  
 
Egy kisfecskét én hazavittem, 
hogy anyámnak megmutatom. – 
A szívemet cseréltem el 
azon a végzetes napon, 
az én ártatlanul kegyetlen, 
öldöklő gyermekszívemet...  
Anyám is jobban tette volna, 
ha nem szült volna engemet!  
 
Nem bántott, csak azt mondta, hogy 
a fecske Isten madara, 
s aki bántja, azt megveri 
az Isten tüzes ostora. 
Azt kérdezte: hogy esne nékem, 
ha megfogna egy óriás,  
s kitépné a két kezemet, 
mikor nem is volnék hibás?...  

Tanyasi játszótársaimnak 
elmondtam: mit mondott anyám, 
de félrelöktek. Nem fogott 
rajtuk a jámbor tudomány. 
Magam is maradtam, kis tudós, 
egy játékommal kevesebb,  
két kezem tisztább, mint a másé, 
de a két szemem könnyesebb... 
 

Miért is tanított jóra, szépre? 
Miért nem mondta, hogy öld, csak öld, 
ne sajnáld a kicsit, a gyengét, 
mert az erőseké a Föld, 
kiknek szívében nincs bűnbánat,  
se irgalom, se kegyelem!... 
Fegyverrel birják a világot, 
és énnekem nincs fegyverem. 
 

Nincs fegyverem más, csak a szó, 
és nem hallgat rám a világ, 
nem hallja meg, hogy sikoltoznak 
fiaik után az anyák.  
Nem hallja, hogy siratja rablott  
szerelmes a szerelmesét, – 
egy neveletlen, óriás, 
vad gyermek az emberiség.  
 

Ki fékezi meg ezt a játszó, 
gyilkos óriásgyereket? 
Ki fogja égi tudományra 
a durva népvezéreket? – 
Anyai szó! Angyali szózat,  
isteni fegyver, tüzesen 
szállj szívről szivre, szájról szájra, 
ne is némulj el sohasem!... 

 
 

Hálásnak lenni 
 

Sok ember azt gyűlöli a legjobban, akitől a legtöbb jót kapta. Figyeld meg: 
Valaki nagy vétkünket bocsátotta meg – szégyelljük magunkat, és nem merünk a szemébe 

nézni. 
Valaki nagyobb kölcsönt adott – elkerüljük, hogy ne kelljen találkozni vele és előre köszönni. 
Valaki kiemelt az ismeretlenségből és felkarolt – kellemetlen a tudat és igyekszünk 

előrejutásunkat tehetségünkkel magyarázni. 
Valaki jó állásba segített – lassan elhitetjük önmagunkkal is, hogy segítség nélkül is megillet 

a jó állás. 
Valakitől ajándékot kaptunk – kellemetlen, ha látjuk és eszünkbe jut nagylelkűsége. 
Valakinek sokat köszönhetünk – gyűlöljük őt érte, mert le vagyunk kötelezve neki. 
Ismertem egy embert, aki mikor sántaságából felépült, vitrinbe tette mankóit, melyekre 

évekig támaszkodott. 
Ha gyengeségedben nem szégyellted elfogadni a segítséget – most miért bántanád azt, aki 

veled jót tett? 
A gőg és a hálátlanság még senkit sem tett naggyá, de annál többeket az alázat és a hála!

 

„ 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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Egymás felé fordulás 
 

„Az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak 
szívét pedig az atyákhoz.” (Malakiás 4,6) 

 
Anyák napja alkalmából elkerülhetetlen, hogy e napnak igazi mondanivalóját ne hallanánk 

és értenénk meg az Ige szavából. Malakiás próféta az Ószövetség utolsó mondatában 
fogalmazza meg az egymás felé fordulás fontosságát. A fejezet előbbi verseiben arra 
figyelmeztet, hogy emlékezzünk Mózes tanítására, ahol elhangzott az Isteni parancsolat: 
Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Szeresd 
felebarátodat, mint magadat! Tiszteld apádat és anyádat...! 

Nem csak az Ószövetség idejében volt szükség arra, hogy a nép emlékezzen a törvényre, 
hogy Isten és a nép között megromlott kapcsolat helyreálljon, hanem ma is. Az Ige arról 
beszél, hogy nem csak az Istennel való kapcsolatunknak kell megújulnia, hanem ezt követően 
ember és ember között is csak így jöhet létre egészséges kapcsolat. 

Az egymástól elidegenedett generációk, szülők és gyermekek, kapcsolata csak úgy 
gyógyulhat meg, ha a szívek egymásra találnak; ha az atyák és a fiak közötti feszültségek 
megszűnnek, ha az Istentől kapott végtelen szeretetet meg tudják élni családjaikban. Amikor 
a szeretet nem csupán szó lesz, hanem valósággá válik egy-egy elismerő, kedves, 
bátorításban; az együtt töltött meghitt beszélgetésekben, a másik megértésében és 
elfogadásában, egy kedves mosolyban, egy simogatásban vagy ölelésben, vagy akár egy 
szál virágban. 

A kegyelmes Isten segítsen minket abban, hogy ilyen Istenre találásunk és egymás felé 
fordulásunk lehessen ne csak az ünnepnapokon, hanem a hétköznapokon is. Tudjunk Istenre 
és egymásra figyelni. Tudjunk köszönetet mondani. Tanítsuk meg gyermekeinket, 
szeretetüket kifejezni, egymást megbecsülni és tisztelni!  

 
Mennyei édes Atyánk az Úr Jézus Krisztus által! 
Dicsérünk és magasztalunk Téged, hogy Te mindannyiunk életében megbizonyítottad, 

hogy gondviselő, szerető Atyánk vagy. Naponta tapasztaljuk a Te jóságodat, kegyelmedet, 
irgalmadat, bocsánatodat. 

Köszönjük neked földi szüleink, nevelőink életét, hitét, példaadását, tanítását. Tedd 
áldottá azoknak emlékét, akik már nincsenek velünk. Áldd meg a még közöttünk élőket, 
hogy mi is viszonozhassuk az ő jóságukat. Segíts, hogy gyermekekként soha ne legyünk 
hálátlanok, tiszteletlenek, hanem tudjuk megbecsülni és megköszönni szép szóval, 
kedvességgel, gondoskodással mindazt, amit értünk tettek. 

Vezesd úgy a mi népünket, hogy Igéd szavát hallva Hozzád, majd egymás felé 
forduljanak a nemzedékek – örömmel, engedelmességgel, egyetértéssel és 
megbocsátással. Ámen. 

 
Oroszi Magda, lelkipásztor 

Keresztyén 



Bibliai érdekességek 
 

SZEMÉLYEK 
 

• a Biblia szerint a leghosszabb életkorú ember Matusálem volt: 969 évet élt (1Móz 5,27); 
• az Ószövetség szerint két ember nem halt meg, hanem a mennybe ragadtatott: Énók 

(1Móz 5,24) és Illés (2Kir 2,1); 
• a legtöbb gyermeke Roboámnak volt: 28 fia és 60 lánya (2Krón 11,21); 
• Dávid királynak 700 felesége és 300 ágyasa volt (1Kir 11,3); 
• a Bibliában két könyv is nőről van elnevezve: Ruth és Eszter könyve; 
• Reuma nevű asszony is van a Bibliában (1Móz 22,24); 
• Jákób egy követ használt párnaként (1Móz 28,11); 
• egy seregben 700 balkezes parittyás volt (Bír 20,16); 
• a filiszteus Góliát 3,25 m magas volt (1Sám 17,4); 
• Sámson bár minden évben nyírta a haját, így is 3,27 kg-ot nyomott (2Sám 14,26); 
• az óriás Óg király vaságya 4 és fél m hosszú és 2 m széles volt (5Móz 3,11); 
• egy óriástermetű embernek a kezén és a lábán is 6-6 ujj volt (2Sám 21,20). 

 

ÁLLATOK 
 

• a Bibliában leggyakrabban szereplő állat a juh (bárány); 
• a macskát egyáltalán nem említi a Szentírás; 
• két beszélő állat is szerepel a Bibliában: az Édenkertben a kígyó, Bálám történetében 

pedig a szamár (4Móz 22:28-30); 
• több mint 30 fajta tisztátalan állatot sorol fel az Ószövetség, amit sem megenni, sem 

feláldozni nem lehetett (3Móz 11; 5Móz 14); 
• a Behemót (Jób 40,15-24) minden bizonnyal egy óriási őshüllő (dinoszaurusz) lehetett; 
• sárkánynak nevezték sokszor a Biblia írói és fordítói a tengeri szörnyeket, óriáshüllőket, 

a krokodilt, a kígyóféléket vagy a cethalakat; 
• gyakran unikornisnak, egyszarvúnak fordították helytelenül a bivalyt vagy antilopot, 

holott a mitológiai lénynek semmi köze a Szentíráshoz (Zsolt 92,11); 
• a bálnák és cápák közül egyedül a nagy fehér cápa képes egy embert egészben 

lenyelni, így Jónást is csak ez nyelhette le; 
• a holló, bár tisztátalan állat és Isten ítéletével is összefügg, az első állat, akit Noé 

kienged a bárkából (1Móz 8,6), Illés prófétát is ők táplálják az éhínség idején (1Kir 
17,4); 

• Sámson, Izráel bírája, rókák farkára kötött csóvákkal gyújtotta fel a filiszteusok 
gabonáját, szőlőit és olajfás kertjeit (Bír 15,4); 

• Sámson egy szamár álkapcsával ölt meg ezer filiszteust (Bír 15,16); 
• Izráel törvénye szerint a népért egy évben összesen 1246 hibátlan állatot (114 bikát, 37 

kost, 1063 bárányt, 32 kecskebakot) kellett feláldozni (naponta és ünnepeken) – emellé 
adódtak még a személyes áldozatok, ami évente akár többezer állatáldozatot is 
kitehetett. 

 
Keserûi Keresztyén Krónika. Az Érkeserűi Református Egyházközség gyülekezeti lapja 

szerkesztik: Oroszi Kálmán és Oroszi Magda 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 ; e-mail: erkeseru@zappmobile.ro 

A szeretet hagyatéka 
 

Fiatalkorában Al tehetséges keramikus művész volt, nős, két gyermek apja. Egy éjszaka 
a nagyobbik fiának hirtelen rettenetesen fájni kezdett a hasa. A szülők nem vették komolyan 
a dolgot, közönséges gyomorrontásnak vélték. Valójában azonban vakbélgyulladás okozta a 
bajt, és a gyermek nem érte meg a reggelt. 

Al tudta, hogy megelőzhette volna a fiú halálát, ha képes felmérni a helyzet súlyosságát, 
s a szörnyű lelkiismeret-furdalás teljesen búskomorrá tette. Ráadásul rövidesen elhagyta a 
felesége, egyedül maradt hatéves kisfiával. A kettős csapás fájdalma több volt, mint amit el 
tudott viselni, s az ivásban keresett vigaszt. Lassanként az alkohol rabja lett. 

Ahogy elhatalmasodott rajta a szenvedély, elveszítette mindenét — otthonát, nyaralóját, 
műgyűjteményét, végül nem maradt semmije. Magányosan halt meg egy San Francisco-i 
motelszobában. 

Amikor haláláról értesültem, egyáltalán nem rázott meg. Azt éreztem, amit a világ érez 
azok iránt, akik ilyen értelmetlen életet élnek. Micsoda kudarc! Micsoda hiába elvesztegetett 
élet! 

Ahogy telt az idő, kezdtem átértékelni első szigorú ítéletemet. Megismertem ugyanis Al 
immár felnőtt fiát. Ernie az egyik leggyengédebb, legfigyelmesebb, legszeretetreméltóbb 
férfi, akivel valaha találkoztam. Megfigyeltem, hogy bánik a gyerekeivel, és tapasztalhattam 
a kapcsolatukból áradó szeretetet. Tudtam, hogy ezt a jóságot és törődést kapnia kellet 
valahonnét. 

Az apjáról nem nagyon beszélt. Nem sokat lehet felhozni egy alkoholista védelmére. 
Egyszer aztán összeszedtem a bátorságomat, és megkérdeztem. 

– Valamit sehogysem értek. Tudtommal, végeredményben egyedül az apád nevelt fel. 
Hogy a csudába volt képes ilyen különleges egyéniséget faragni belőled? 

Ernie elgondolkozott. 
– Amennyire csak vissza tudok emlékezni, pici koromtól fogva egészen addig, míg 

tizennyolc évesen el nem költöztem otthonról, apa minden este bejött a szobámba, 
megcsókolt, és azt mondta: „Szeretlek, kisfiam.” 

Könnybe lábadt a szemem. Milyen ostoba voltam, hogy elfecséreltnek hittem Al életét! 
Igaz anyagi javak nem maradtak utána, de szerető édesapa volt, s hátrahagyta az egyik 
legjobb, legtisztább szívű embert, akit valaha ismertem.  
 

(Részlet Bobbie Gee: Erőleves a léleknek című könyvéből) 
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Adományok a parókia javítására 

 
1. Balajti Etelka 30 lej 
2. Kotyesz Anikó 50 lej 
3. Csorba István 100 lej 
4. Nyéki Zita 50 lej 
5. Fekete Hajnal 20 lej 
6. Lajter Péter 10 lej 
7. Amászka Teréz 30 lej 
8. Névtelenül 50 lej 
9. Érmelléki Egyházmegye 1.000 lej 
 

Egyházközségi közgyűlés 
 
2008. május 11-én, Pünkösd I. napján, a 
délelőtt 11 órától kezdődő istentisztelet 

után közgyűlést tartunk, melyen a 
parókiajavítással kapcsolatos kérdéseket 

beszéljük meg, az építkezéshez 
szükséges közmunkák elvégzését 

tisztázzuk. Egyházközségünk minden 
választójoggal bíró tagját szeretettel hívjuk 

és várjuk erre az alkalomra is. 
 

 


