
Keserûi „A nép nagy kedvvel 
dolgozott...” 
(Nehémiás könyve 4,6) 

 
Isten iránti hálával számolunk be a 

gyülekezeti tagoknak arról, hogy a 
tavasz beálltával újraindult a munka a 
parókia körül. Már állanak a kémények 
és márc. 17-18-án a villanyszerelés is 
megtörtént. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy az új 
parókiarész építésében egyre több 
gyülekezeti tag veszi ki a maga részét, 
felismerve azt, hogy ez az építkezés a 
gyülekezet előrehaladását szolgálja. 
Így került sor április 3-án és 4-én az új 
parókiarész belső pucolására, melyet 
gyülekezetünk kőművesei közösen 
vállaltak fel közmunkában.  

Hálás szívvel köszönjük meg 
mindannyiuknak az önzetlenül erre 
szánt időt, erőt, munkát, amit 
gyülekezetünk építésére fordítottak.  

A közmunkázók névsora 
betűrendben: 

1. Amászka Sándor 
2. Csorba József 
3. Csorba László 
4. Csorba Sándor ifj. 
5. Fekete László 
6. Fodor Gábor ifj. 
7. Herman Imre 
8. Horváth Sándor 
9. Lovas Csaba 
10. Lovas László ifj. 
11. Munkácsi Csaba 
12. Nagy József (63. sz.) 
13. Póka Szabolcs 
14. Sass László 
15. Szilágyi Sándor 
16. Szkirkánics Zoltán 
17. Vincze Imre 
18. Vincze Sándor ifj. 
 

Isten gazdag áldása kísérje életüket 
és munkájukat. 

Továbbra is szeretettel fogadjuk az 
önkéntesen felajánlott munkákat, 
valamint az adományokat. 

A munkálatokról készült fotókat – 
akinek módja van rá – megtekintheti 
gyülekezetünk internet-oldalán:  

 

http://erkeseru.blogspot.com 

 

Weöres Sándor 
 

Kereszt árnykép 
 

A keresztnek felső 

ága égre  muta t ,  

nagy örömhírt tudat: 

„itt van a te utad.” 

A kereszt két karja a légbe szétszalad, 

Rajta sovány kezek tört vért virágzanak: 

„vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad, 

kétfelé visz ösvény, s te szabad vagy, szabad!” 

A keresztnek alsó  

ága  fö ld re  muta t :  

„vesződj: itt áss kutat, 

lásd benne arcodat!” 
 

 
 

Locsolóvers 
 

Jó reggelt azoknak, akik itt lakoznak, 
Verset mondanék, ha meghallgatnának. 
Jézus feltámadott, nagy örvendezéssel 
Áldják hát az Istent hangos énekléssel. 

Áldom én is ezért, mert ma húsvét napja 
Virradt mireánk, áldott szent órája. 

Most jöttünk Krisztus kicsiny mezejéből, 
Az illatozó rózsák virágos kertjéből. 

Azt kívánom most még sokáig éljenek, 
Sok boldog húsvétot vígan megérjenek. 
Kárt, bút, bánatot sose szenvedjenek, 

Mind földön, mind mennyben boldogok legyenek. 
 
 
 

Önkéntes adományok 
parókiajavításra 

 
1. Kósa Márta ...............................30 lej 
2. Gál Károly ...............................100 lej 

 
Isten áldása legyen 

a jókedvű adakozók életén és családján! 

 
„ 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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Békesség néktek! 
 

„Eljött Jézus, megállt középen, és így szólt 
hozzájuk: »Békesség néktek!« És miután ezt 
mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A 
tanítványok megörültek, hogy látják az Urat.” (Jn 
20,19-20) 

 
Az Ige szerint Jézus tanítványai este, bezárt 

ajtók mögött, félelmes szívvel voltak együtt. 
Mesterüket keresztre feszítették, ez megrendítette 
őket. A sírt, ahova Jézus testét tették, üresen 
találták. Ez zavarba hozta őket. Úgy érzik 
elértéktelenedett az életük, célt tévesztettek, 
csüggedtekké, kishitűekké váltak. Hogyan lehet 
ebből a néhány megrendült tanítványból 
bizonyságtevő gyülekezet? 

Úgy, hogy Jézus Krisztus a feltámadott Úr 
megjelenik közöttük, békességet és örömet hozva 
ismét az ő életükbe! 

A feltámadott Jézus Krisztus mindig ott jelenik meg, ahol a gyenge emberi léleknek a 
legnagyobb szüksége van rá. Megjelenése azonnal elűzi a félelmet, öröm, 
biztonságérzet, bizalom és békesség támad a szívükben Jézus köszöntése nyomán: 
Békesség néktek! Ám több volt ez a két szó egyszerű köszönésnél, benne volt ebben a 
teljes kiengesztelődés. A tanítványok ebből megértették, hogy Jézus már nem haragszik 
rájuk, nem tesz szemrehányást nekik, hogy magára hagyták Őt. Ellenkezőleg, 
bűnbocsánattal és békességgel jelenik meg köztük. 

Ha mi is elmondhatjuk a magunk életéről, hogy a feltámadott Jézus Krisztus áll 
annak középpontján, ha meghallottuk az Ő halált legyőző békességet hozó szavát, 
akkor örvendezzünk együtt annak, hogy az Ige szavában, a megterített asztal jegyeiben, 
életünk apró mozzanataiban a hit szemével láthatjuk mi is a feltámadott Urat! 

Kérjük Istentől naponként, hogy adjon nekünk igazi, Belé vetett hitet, mely által 
naponta megtapasztalhatjuk életünkben az Ő félelmet kiűző jelenlétét, és érezzük 
szívünkben a békességet, melyet Tőle kapunk. Ámen. 

Oroszi Magda 
lelkipásztor 

 
 

Istentõl megáldott húsvéti ünnepet, megújuló életet és örökéletbe 
vetett reménységet kívánunk minden keresztyén testvérünknek! 

Keresztyén 



Cselekvõ szeretet 
 

Gyülekezetünk életkor szerinti összesítését tekintve azt mondhatjuk, hogy nagyon 
sok idős ember él közöttünk. 

165 gyülekezeti tagunk haladta meg már a 65-ik életévét és ebből 46-an már a 80-ik 
évüket töltik, vagy haladták meg jóval ebben az esztendőben. 

Gyülekezetünk Nőszövetsége immár harmadik alkalommal igyekszik 
megörvendeztetni és megkönnyíteni a 80 éven felüliek húsvéti ünnepét azzal, hogy az 
ünnepi levestésztát ők maguk készítik el a gyülekezeti teremben, és 
Nagycsütörtökönként személyesen keresik fel ezeket az idős embereket, hogy a húsvéti 
jókívánság mellet átnyújtsák szerény ajándékukat és biztosítsák őszülő gyülekezeti 
tagjainkat arról, hogy a gyülekezet rájuk is szeretettel gondol. 

Isten adjon jó egészséget, békességet, boldog öregkort és áldott húsvéti ünnepet 
gyülekezetünk idős tagjainak; és örömteli szolgálatkészséget nőszövetségi tagjainknak, 
hogy még sokáig szolgálják az Urat, kétkezi munkájukkal. 
 
 

Gyülekezeti programok 
 

• Nagycsütörtökön, április 9-én délelőtt időseinkhez és betegeinkhez viszünk 
Úrvacsorát. 

• Április 12-én, Húsvét I. napján délelőtt úrvacsoraosztásra kerül sor, majd a 
felnőtt kórus húsvéti énekeit hallgathatjuk meg. 

• Április 13-án, Húsvét II. napján délelőtt a vallásórások csoportja és a kiskórus 
szolgál ünnepi műsorral. 

• Április 19-én, gyülekezetünk 14 tagból álló kiskórusa Micskén vesz részt, az 
ifjúsági kórustalálkozón. 

• Május 3-án délelőtt a templomi istentisztelet keretén belül óvodás és iskolás 
gyermekeink, pedagógusaik vezetésével, anyák napi műsorral köszöntik majd 
a szülőket és nagyszülőket. A már megszokott módon ezen az istentiszteleten 
begyűlt perselypénzt, a micskei „Sámuel bentlakás” árva gyermekei számára 
ajánljuk fel. 

• Május 3-án délután az istentiszteletet a megszokott módon a temető tisztásán 
fogjuk megtartani emlékezve elhunyt szeretteinkre. Az itt összegyűlt 
perselypénzt a temető tisztántartására fogjuk fordítani, hogy ne kelljen 
szégyenkeznünk annak elhanyagolt volta miatt. 

• Május 17-én kerül sor a II éves konfirmandusok vallástételére és 
fogadalomtételére a gyülekezet színe előtt. 

• Május 21-én délelőtt áldozócsütörtöki istentiszteletet tartunk a megszokott 
időben. 

• Május 31-én Pünkösdvasárnap délelőtt úrvacsoraosztásra kerül sor. 
 
 

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 

Sátorház - mennyei ház 
 
„Mert mi tudjuk, hogy ha ez a földi sátorházunk 
elbomlik, épületünk van Istentől: nem kézzel 
csinált, hanem örökkévaló ház a mennyben.” 
(2Kor 5,1) 

 
Keresztyén Testvéreim! 
Reményik Sándor az „Igaz beszéd hitem dolgában” című versében önmarcangoló 

önvizsgálata során felteszi magának a kérdést: „Hiszel-e a Feltámadásban”? Kiábrándult 
válasza ez: „Hagyjátok ezt a bús-édes mesét. Dante vándorolt három túlvilágban. Nekem az 
ösvény síromig elég”. Húsvét táján minden őszintén magába szálló ember szembetalálja 
magát a feltámadás kérdésével, amire a lélek csendjében válaszolni kell. Persze, lehet a 
feltámadásról szóló bibliai híradást bús-édes mesének minősíteni, s arra a következtetésre 
jutni, hogy a földi élettel minden befejeződik: egy örömökkel és fájdalmakkal tarkított, keskeny 
életsáv adatott nekünk a bölcsőtől a koporsóig, elégedjünk meg ennyivel, hiszen a halállal 
mindennek vége. Ezzel ellentétben Pál a megjelölt igében arról biztosít bennünket, hogy Isten 
ennél jóval többet készített el a számunkra. Élet és halál kérdésében nem szükségszerű 
csupán emberi képzelőerőnkre támaszkodva, a bennünk megfogalmazódó kételyekre 
hallgatni, hiszen Isten biztos tudással akar megajándékozni bennünket. Föllebbenti a fátylat, 
bepillantást engedve a rejtély mélyébe. Mit tudhatunk meg az Ő kijelentéséből? 

1. Pál először földi, látható életünkről beszél, amely létformát sátorházban való 
lakozásnak nevezi. Azt a néhány évtizedet, amit Isten itt nekünk adott, sátorházban töltjük el. 
A sátor a Biblia jelképvilágában az ideiglenesség, az alapnélküliség és a romlandóság 
jelképe. Az Isten szavának engedelmeskedő Ábrahám, az ígéret földje felé vándorolva, 
idegen földön, „sátorokban lakott” (Zsid 11,9-10). A János evangéliuma pedig Jézusról 
állapítja meg, hogy itt sátorozott közöttünk (Jn 1,14). Földi létünk behatárolt, biztosan 
tudhatjuk, hogy a sátorház egyszer elbomlik, és költözni kell. A kérdés csak az, hogy hová? 

2. Ezt követően Pál a láthatatlanok felé fordul, és a halál utáni életünkről beszél, amit 
mennyei házban való lakozásnak nevez. A folytatást Pál nem bizonygatja, a mennyei élet 
valóságát nem akarja senkire ráerőszakolni, egyszerű természetességgel beszél róla, mint 
ami bizonyosan van. Tudomásunkra hozza, hogy a halál után sem maradunk hajléktalanok, a 
két létforma között nincs megszakítás: amint a földi befejeződik, a mennyei azonnal 
elkezdődik. Van örök életünk, de nem azért, mert mi halhatatlan lélekkel rendelkezünk, hanem 
azért, mert Isten megajándékoz bennünket az Élettel. Nekünk nincs életünk önmagunkban, a 
halál után csak a Krisztussal való közösség által van életünk. Nem azért van, mert mi 
kiérdemeljük, hanem azért, mert Jézus Krisztus az Atya házában helyet készített a számunkra 
is (Jn 14,1). 

Az ideiglenes, sátorozó léttel szemben ez a lakozás örökkévaló. Az emberi kéz által 
emelt házakkal összehasonlítva ez nem kézzel csinált; és nem földi, hanem mennyei. Ez a 
ház, ez az élet Istentől van: tőle kapják ajándékba mindazok, akik hisznek a feltámadott 
Krisztusban. 

Tudjuk, hogy a bölcsőtől a koporsóig tartó földi életet Isten adta nekünk, de nekünk a sírig 
tartó keskeny út nem elég. A halállal nem ér minden véget, Isten ennél többet készített a 
számunkra. Krisztus feltámadása a mi feltámadásunk biztos záloga. Ha a földi létünk 
befejeződik, ha a sátorházban eltöltött idő lejár, költözni fogunk, mert Isten az övéinek más 
létformát készített el. Jézus által helyet készített az atyai házban, ahol a halál után örökké 
élhetünk. Ez a feltámadás reménysége, a húsvét öröme! 
 

Pap Géza 
Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke 


