
Keserûi Tető alá került a parókia 
 

Istennek hála a parókiaépítéssel kapcsolatos 
terveinken szemmel láthatólag rajta van az Isten 
áldása is. Hiszen minden anyagi nehézség, minden 
emberi gyengeség ellenére is, szépen haladtunk a 
munkával. Karácsonyra elkészült az új tetőszerkezet, 
melyre a Kiskereki Önkormányzat támogatásával és 
egy kevés önrésszel új cserepet tehettünk. Az épület 
befedése mellett sikerült az új rész csatornázását is 
elkészíttetni. Köszönjük Fekete Lászlónak, Vincze 
Imrének és csapatuknak a felvállalt munka elvégzését. 

A jövő évben is számos teendő vár még ránk a 
parókia lakhatóvá tételéig. Amint az idő és az anyagi 
lehetőségeink engedik ajtókat, és ablakokat kell 
vásárolnunk; majd a villanyhálózat és a víz bevezetése 
következne; mindezek után pedig a belső és külső 
pucolásokra, meszelésekre, padló és csempe 
letételére kerülne sor. 

Hálás szívvel köszönjük gyülekezeti tagjaink eddigi 
anyagi és minden más természetű támogatását. 
Bízunk abban, hogy gyülekezeti tagjaink belátják és 
értik, hogy a lelkészi lak felújítása halaszthatatlan volt, 
és abban is reménykedünk, hogy a munka 
folytatásában, és annak anyagi terheinek 
hordozásában is megértéssel vállalnak majd részt, 
tudva, hogy gyülekezetünknek építünk örökséget, a 
magunk szegényes áldozatából.  

Továbbra is szeretettel fogadjuk gyülekezeti 
tagjaink önkéntes adományait a parókiajavítás 
költségeinek fedezésére. 

 
 

Közmunkában résztvettek 
(szept. 2. – dec. 2.) 

 
1. Létai Imre 
2. Munkácsi Imre 
3. Balajti Irén 
4. Giczei Attila 
5. Nagy Árpád 
6. Báji Sándor 
7. Vincze Károly 
8. Nyéki Károly 
9. K. Kiss Károly 
10. Gábor Sándor id. 
11. Szakács Aladár 
12. Bereczki József 
13. Csorba József 
14. Kiss Norbert 
15. Munkácsi Tibor 
16. Nagy Tibor 
17. Nyéki Sándor 
18. Horváth Sándor 
19. Szatmári István ifj. 
20. Papp Barna 
21. Vincze Levente 
22. M. Kiss Sándor 
23. Csorba István 
24. Bereczki Zoltán 
25. Lovas István 

 

*** 
 

Önkéntes adományok 
a parókiajavításra 

 

25 és 50 éve konf. ........ 205 lej 
Nyéki László (Nagyvárad) . 100 lej 
Zamfir Erzsébet .............. 20 lej 
Újvári Elza......................... 5 lej 
Péter Áron....................... 50 lej 
Kiss Zsolt ........................ 10 lej 
Lovas Ida ...................... 100 lej 
Faur Angéla .................... 50 lej 
Sass Gizella.................... 15 lej 
Jakó Attila ....................... 60 lej 
id. Oroszi Kálmán (Szatmár) 100 lej 
Hengye Erika .................. 50 lej 
 

Isten áldása legyen mindnyájuk 
életén és szolgálatán! 

 
 

Keserûi Keresztyén Krónika. Az Érkeserűi Református Egyházközség gyülekezeti lapja 
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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 

 

„ 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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Karácsonyi hódolat 
 

Egy-egy betlehemes játék, egy-egy 
Jézus életét bemutató film erejéig mi is be 
szoktunk kukkantani a betlehemi barlang-
istállóba, de ritkán tudjuk igazán 
hódolatunkat bemutatni a gyermek-Jézus / a 
megváltó Krisztus előtt. Pedig az 
evangéliumok is Jézus imádásával 
kezdődnek: Máté a napkeleti bölcsek (Mt 2. 
fej.), Lukács a betlehemi pásztorok (Lk 2. fej.) 
Jézus-imádását mutatja be. Keresztyén 
életünknek is ezzel a leborulással, mindent-
átadással kellene kezdődnie. 

Jézus nem utasította vissza se a – talán 
üres kézzel jövő, angyal-ébresztett – 
pásztorokat, se a – késve érkező, 
szertartásos – csillagászokat. Akár a 

pásztorok szent rácsodálkozásával, angyali ébredésükkel, akár a napkeleti bölcsek tudós 
hódolatával, de nekünk is be kell lépnünk a betlehemi csodába. Lehet, csak az ajtóban állunk 
meg; lehet, botunkra kell támaszkodnunk, mikor letérdelünk; lehet, járulékot, perselypénzt és 
adományt tudunk sokszor csak adni; de kilépve a barlangistállóból, a mi életünknek is meg 
kell változnia. Akár más úton kell elindulnunk – miként a mágusok –, akár vissza kell térnünk 
eddigi utunkra, de még inkább dicsőítve és dicsérve az Istent – akárcsak a pásztorok. Nem 
megvetett pásztorok, nem hamis tudósok voltak már ők, hanem bizonyságtevő tanítványok, 
angyalokhoz hasonló hírnökök. 

Lehet, hogy betlehemi élményük hamar tovatűnt, 
akár gyermekkorunk családi ünnepének élménye. De 
rá kell döbbennünk, hogy a karácsony több mint 
bódulat és hangulat. A karácsony: hódolat. Nemcsak ó-
esztendőnktől kell búcsút vennünk, hanem ó-
emberünktől is, évről-évre, újra és újra. Krisztus 
jászola, keresztje, trónja előtt az ünnep, a hódolat, a 
dicséret, a szolgálat vég nélküli. Karácsony van mindig! 
Krisztusnak minden nap meg kell születnie bennünk! 

 
Oroszi Kálmán 

lelkipásztor 
 

 

 

Keresztyén 

"… meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak Atyja előtt, akiről neveztetik 
minden nemzetség, mennyen és földön, / 
hogy adja meg néktek az Ő dicsősége 
gazdagságáért, hogy hatalmasan 
megerősödjetek az Ő Lelke által a belső 
emberben; / hogy lakozzék a Krisztus a hit 
által a ti szívetekben; / a szeretetben
meggyökerezvén és alapot vevén, hogy 
megérthessétek minden szentekkel egybe, 
mi a szélessége és hosszúsága és mélysége 
és magassága az Isten jóvoltának, / és 
megismerjétek a Krisztusnak minden 
ismeretet felül haladó szeretetét, hogy 
ekképen beteljesedjetek az Istennek egész 
teljességéig." (Ef 3,14-19) 

Istentõl megáldott, békés karácsonyi ünnepet és 
az Úrban boldog új esztendõt kívánunk minden 

keresztyén testvérünknek! 



Adományok 
karácsonyi csomagra 

 

1. Papp Ildikó 15 lej 
2. Sass E. László 10 lej 
3. Csorba Erzsébet 10 lej 
4. Kotyesz Anikó 10 lej 
5. Lovas József 10 lej 
6. Munkácsi Imre 20 lej 
7. Amászka Teréz 5 lej 
8. Csorba Mária 10 lej 
9. Sass Erzsébet 10 lej 
10. Blága Anikó 10 lej 
11. Lovas Árpád 20 lej 
12. Munkácsi Gizella 10 lej 
13. Kiss József Attila 10 lej 
14. Hengye Erika 20 lej 
15. Sass Gizella 15 lej 
16. Borbély Károly 20 lej 
17. Cséke Erzsébet 5 lej 
18. Gacsádi Katalin 10 lej 
19. K. Kiss Károly 10 lej 
20. Nyéki Károly 10 lej 
21. Nyéki Csaba 10 lej 
22. Kiss János 10 lej 
23. Nagy Szabolcs 15 lej 
24. Nyéki Mária 20 lej 
25. Nyéki László 15 lej 
26. Blága Zsolt 10 lej 
27. Blága Erzsébet 10 lej 
28. Nyéki Enikő 25 lej 
29. Hengye Edina 10 lej 
30. Péter Áron 20 lej 
31. Medvés Emma 10 lej 
32. Amászka Gabriella 10 lej 
33. Dandé Anikó 15 lej 
34. Báji Sándor 10 lej 
35. Munkácsi Anikó 10 lej 
36. Szatmári István 10 lej 
37. Kiss Zsolt 10 lej 
38. Giczei Attila 20 lej 
39. Szabó Erzsébet 10 lej 
40. ifj. Kiss Sándor 10 lej 
41. Szakács József 10 lej 
42. Balajti Irén 10 lej 
43. Lovas Andrea 10 lej 
44. Balajti Anikó 10 lej 
45. Szkirkánics Edina 15 lej 
46. Faur Angéla 20 lej 
47. Szatmári Gábor 5 lej 
48. Dicső Ibolya 5 lej 
49. Nagy Edit 10 lej 
50. Szilágyi Sándor 10 lej 
51. Kiss D. János 5 lej 
52. Lovas István 10 lej 
53. Lajter Andrea 20 lej 
54. Fodor Katalin 10 lej 
55. Kósa Márta 10 lej 
56. ifj. Gábor Sándor 10 lej 

 

57. Kovács Katalin 5 lej 
58. Jakó Attila 10 lej 
59. Szabó Ildikó 10 lej 
60. Csorba József 10 lej 
61. Vincze Margit 10 lej 
62. Létai Enikő 15 lej 
63. Lovas Andrea 10 lej 
64. Vincze Ilona 10 lej 
65. Vincze Attila 10 lej 
66. Kósa Anikó 15 lej 
67. id. Kiss Sándor 10 lej 

 
Hirdetések 

 

• Óesztendő Napján, december 31-én, du. 
5 órakor tartjuk az évzáró istentiszteletet, 
amikor megemlékezünk az esztendő 
folyamán elhunyt testvéreinkről. 
Imádkozzunk együtt vigasztalásért! 

• Újesztendő napján, 2009. január 1-én, 
délelőtt 11 órakor tartunk évkezdő 
istentiszteletet. 

• Január 11-én, közgyűlés keretében 
felolvassuk a 2008-as esztendőről szóló 
lelkészi jelentést és a számadás adatait. 
Minden gyülekezeti tagot hívunk és várunk 
a közgyűlésre.  

• Az év vége közeledtével, kérjük kedves 
testvéreinket, hogy az eddig elmaradt 
fenntartói adományaikat juttassák el a 
lelkészi hivatalba. 

 
Tali Gitta 

 

Van nekem egy kívánságom… 
 

Van nekem egy kívánságom, 
Legyen többször is Karácsony! 
Békés ünnep, sok szeretet 
fűzzön össze embereket! 
 
Szépség, csend és sok türelem, 
Mindenhol csak ebből legyen! 
Gyűlölet és vita helyett 
inkább gyakran segítsetek! 
 
Sok-sok ember mosolyt váltson, 
- tiszta szívből ezt kívánom. 
S akkor minden hétköznapon 
lesz majd boldog, szép Karácsony. 
 
Nem kell gazdagság és pompa, 
„jó szó” sosem kerül sokba. 
Adjatok hát ebből sokat, 
S gyámolítsatok másokat! 

Karácsonyi kívánság 
 

Egyszer volt hol nem volt, volt 
egyszer egy 10 éves kislány, aki két 
testvérével, apukájával és 
anyukájával élt együtt, egy nagyon 
boldog, nagy családban. Egy szép, 
hóeséses téli estén együtt ülték körül 
a nagy ebédlőasztalt, hogy közös 
erővel levelet írjanak a közelgő 
Jézuskának. 

A kislány szomorúan ült a papír 
felett, miközben testvére játékok 
nevének százait vetette a fehér 
lapra. 

A kislány szomorkás arcára 
édesanyja is felfigyelt, aki 
megkérdezte a csöppséget, miért 
nem írt még egyetlen sort sem. A 
kislány válasz helyett a könnyeivel 
küszködött, de azért nagy nehezen 
elárulta, hogy azért pityereg, mert ő egy nagyon nagy dolgot szeretne kérni 
karácsonyra. Egy olyat, amit még talán a Jézuska sem teljesíthet. 

Anyukája megnyugtatta a pityergő kislányt és elmesélte neki, hogy egyetlen egy 
olyan személy létezik a világon, aki a Földön élő összes gyermek kívánságát teljesíteni 
tudja. Ez pedig pont az a személy, akinek a levelet kellene írnia. A gyermek, miután 
kissé megnyugodott, a következő betűket kanyarította a papírra: 

Kedves Jézuska! Én most először írok levelet neked, mert anyukám azt mondta, 
hogy te minden kívánságomat teljesíteni tudod. Én egy nagy ajándékot szeretnék kérni 
tőled. Nagyon szeretem a nagypapámat, aki nagyon nagy beteg, és már a doktor 
bácsik sem tudják meggyógyítani. Amióta beteg, már nem játszik velünk és mosolyogni 
sem mosolyog. Én azt szeretném karácsonyra, hogy a nagypapa legalább még egyszer 
rám mosolyogjon. 

Teltek múltak a hetek és elérkezett a szenteste. Mindnyájan együtt állták körül a 
karácsonyfát, a nagypapa pedig a karosszékében ülve, éppen hogy csak látta a 
karácsonyi gyertyák lobogó fényét. Érzéseit kimondani, a tüdejében elhatalmasodó 
daganatoktól már nem tudta. A rengeteg játék, ruhanemű és csokoládé mellett, persze 
a nagypapának is jutott egy masnival átkötött kis doboz. Az egész család odagyűlt a 
fotelja mellé és mindenki kíváncsian várta, őt, vajon mivel lepte meg a Jézuska. A 
nagypapi kinyitotta a dobozt, amelyben egy boríték volt. Mindenki türelmetlenül várta, 
mit tartalmaz a borítékba rejtett papír. A következő sorokat kezdte felolvasni a 
nagymama: 

Kedves Jézuska! Én most először írok levelet neked, mert anyukám azt mondta, 
hogy te minden kívánságomat teljesíteni tudod... 

A kislány egyből megismerte Istennek írt levelét. Felnézett a nagypapára, aki most 
őt nézte, szájának szegletében egy apró piciny mosollyal. Ez volt a nagypapa életének 
utolsó mosolya, ami csak a kislánynak szólt. 

Ez a kislány, azóta minden évben levelet ír a Jézuskának, mert ő már tudja, hogy 
az igazán fontos kívánságok az év legfontosabb napján valóra válnak. 


