
Keserûi Adományok 
karácsonyi csomagra 

 
1. Cséke Erzsébet & Ilona....10 lej 
2. Blága Erzsébet.................10 lej 
3. Blága Zsolt .......................10 lej 
4. Munkácsi Imre..................30 lej 
5. Nyéki Zoltán .....................10 lej 
6. Borbély Károly..................15 lej 
7. Balajti Irén ........................20 lej 
8. Nagy Árpád ......................10 lej 
9. Kiss János........................10 lej 
10. Nyéki Károly .....................10 lej 
11. Nyéki Csaba.....................10 lej 
12. Kósa Márta.......................20 lej 
13. Gacsádi Katalin ................10 lej 
14. Szabó István ....................10 lej 
15. Szabó Lajos .....................10 lej 
16. Kiss Dániel .........................5 lej 
17. Szakács Katalin................10 lej 
18. Munkácsi Teréz................15 lej 
19. Vincze Ilona......................10 lej 
20. Amászka Gabriella ...........10 lej 
21. Báji Sándor.......................20 lej 
22. Medvés Emma .................10 lej 
23. Hengye Erika....................20 lej 
24. Nyéki László.....................10 lej 
25. Nyéki Irén.........................10 lej 
26. Amászka Teréz ..................5 lej 
27. Lovas Árpád.....................30 lej 
28. ifj. Blága Péter..................20 lej 
29. Sass Erzsébet ..................10 lej 
30. Munkácsi Csaba...............10 lej 
31. Kiss Mária ........................10 lej 
32. Nagy Edina.......................10 lej 
33. Papp Ildikó .......................10 lej 
34. Waren Tímea ...................10 lej 
35. Nagy Zoltán......................10 lej 
36. K. Kiss Károly...................20 lej 
37. Kiss Attila .........................10 lej 
38. Bányai Katalin ..................10 lej 
39. Vincze József .....................5 lej 
40. Lovas József ......................5 lej 
41. Kósa Anikó.......................20 lej 
42. Vincze Attila .....................10 lej 
43. Csorba István...................10 lej 
44. Kotyesz Anikó ..................10 lej 

 

45. Herman András ................10 lej 
46. Giczei Attila.......................20 lej 
47. Nyéki Enikő.......................20 lej 
48. Dandé Anikó.....................15 lej 
49. Faur-Kis Angéla................20 lej 
50. Szkirkánics Edina .............15 lej 
51. Vincze Attila......................10 lej 
52. Jakó Mária ..........................5 lej 
53. Péter Áron ........................10 lej 
54. Munkácsi Tibor .................10 lej 
55. ifj. Gábor Sándor ..............10 lej 
56. Balajti Anikó......................10 lej 
57. Szatmári Angéla ...............10 lej 
58. Fodor Katalin ....................10 lej 

 

 
 

Önkéntes adományok 
parókiajavításra 

 

1. 25 és 50 éve konf. ....... 100 lej 
2. Csorba Attila................ 100 lej 
3. Báji Sándor.................... 30 lej 

 

Isten áldása legyen mindnyájuk életén 
és szolgálatán! 

 

 
 

Hirdetés  
 

Az év vége közeledtével, kérjük 
kedves testvéreinket, hogy az eddig 
elmaradt egyházfenntartói járulékaikat 
lehetőség szerint juttassák el a lelkészi 
hivatalba. 

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)–0742-08-07-03 (O.K.) 

honlap: http://erkeseru.blogspot.com ; e-mail: erkeseru@zappmobile.ro 
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Tollas Tibor: 
Fenyők  

 
 
 
t 
i 

tű 
levelű 

csend kupolái 
örök- 

zöld fenyvesek 
a hó 

alól is reményt szikrázni 
csak zengjetek! 

Isten nélküli istállók mélyén 
ti őrzitek a szárnyatok alá menekült 

Kisdedet. 
Túl: arasznyi ágaitok szalmazsákokba rejtve, 

ha őrök 
elkobozzák, rabok szabad szívében nyit tovább! 

Némán is hirdessétek e gyűlölet-rengetegbe': 
csak a 

szeretet 
tehet 

csodát.  
 

Keresztyén 



Dicsõség az Istennek – békesség embernek 
Lukács evangéliuma 2,14 

 
Az angyalok örömteli és megnyugtató  énekét mindannyian nagyon jól ismerjük  és 

énekeljük is karácsony ünnepén. De vajon az ének üzenetét értjük-e és megéljük-e a 
hétköznapokban? 

Az angyalok annak az Istennek a dicsőségét éneklik, akinek köszönheti az ember a 
Gyermek Jézus megszületését, a Messiás megváltást hozó érkezését. Vajon ma miről szólnak 
a mi karácsonyi ünnepléseink? A magunk dicsőségét vagy Isten dicsőségét szolgáljuk? Mi az, 
amivel én dicsekszem? A szépen és gazdagon megterített családi asztalommal, a 
finomabbnál finomabb ételekkel, melyek ügyességemet bizonyítják? Talán a szeretteimnek 
vásárolt drága ajándékokkal? Vagy szerényen és alázattal ünnepelve, imádsággal és énekkel  
dicsőíteni Istent Krisztus születéséért, aki elhozta erre a földre a békét és a jóakaratot? 

Van-e ma békesség és jóakarat közöttünk a földön? Naponta hallunk harcokról, 
vérontásról a hírekből, de sokszor nincs békesség a családokon belül férj és feleség, szülő és 
gyermek között sem. Folyik a harc sokszor a munkahelyen, és folyik sokszor a szomszédok, 
családok és falubeliek között. Tudjuk, hogy jó volna békében élni egymással és önmagunkkal, 
csak azt nem tudjuk, hogyan kell a békét megélni. A harchoz, a háborúskodáshoz, a 
veszekedéshez jól értünk, de a békéhez, a kibéküléshez sokszor nem találjuk az utat. Olyanok 
vagyunk, mint a gyerekek, akik háborúsdit játszottak, de azt már nem tudták, hogyan kell 
békésdit játszani.  

Egy, a háborút is megjárt ember mesélte el a következő történetet:  
 

"Rettenetes zaj volt az udvaron. A gyerekek játszottak. Hozzászokott már, de ezt az 
üvöltést és tombolást még az ő jámbor lelke sem tudta elviselni. Letette az újságot, a botja 
után nyúlt, és lassan lement az udvarra. Időbe telt, amíg a gyerekek egyáltalán észrevették, 
hogy ott van. Odajöttek hozzá, mert szerették, néha történeteket is mesélt nekik. 

- Hát ti mit játszotok, amihez ekkora zaj kell? - érdeklődött. 
- Háborúsdit! És ahhoz kell ám csatazaj is... - mondta az egyik kis kipirult arcú nebuló. 
Elkomorult a tekintete, hirtelen a messzi múlt kitörölhetetlen emléke árasztotta és az 

udvart. Az a sztálingrádi tél... A repesz ütötte seb most még jobban fájt a testében... 
Magához húzta és cirógatta a kócos gyerekfejet. Hiába volt író, képtelennek érezte 

magát, hogy megértesse velük, hogy a háború nem játék... 
Mentő ötlete támadt: 
- Halljátok, mi lenne, ha a változatosság kedvéért békésdit játszanátok?! 
A gyerekek odavoltak az ötlettől, ujjongva rohantak, ki tudja hova. 
Felmászott fájó lábával a lakásba, csak teste ült a karosszékben, lelke messze járt... 
Kopogtatás nélkül csapódott az ajtó, hirtelen beömlöttek a gyerekek a szobába. 

Tanácstalan, kíváncsi, ragyogó szemek meredtek rá. 
- Veletek mi van? - kérdezte a kis betolakodókat? 
- Csak még azt tessék megmondani, hogy is kell azt a békésdit játszani?!" 
 
Jó volna, ha  a keresztyén ember, aki karácsonyt, a Békesség Fejedelme, Jézus Krisztus 

születésének napját ünnepli, nemcsak "megjátszaná" a békét a szeretet ünnepén, hanem 
megélné azt a krisztusi tanítás szerint élete minden napján.  

Szolgáljon ez az ünnep arra mindannyiunk életében, hogy egymás jóakaróiként, a 
békesség követeiként Isten dicsőségére énekeljük az angyali éneket. Ámen. 
 

Oroszi Magda 
lelkipásztor 

2009. december 23. 

Jankovics Marcell: Magyar Karácsony  
 

Nem tudatosítjuk magunkban, hogy 3 nemzeti, állami ünnepünk a három termékeny évszak között 
oszlik meg. Télen viszont nincs magyar ünnep. Nekem hiányzik. Az ünneplésre okot adó esemény semmivel 
sem alábbvaló a másik háromnál, sőt. 

A történettudomány hivatalos álláspontja szerint 1000. december 25-én (vagy 1001. január 1-jén) István 
magyar fejedelmet királlyá koronázzák. A történészek és a művelt közvélemény szerint a koronázás napja a 
keresztény magyar állam születésnapja. A szimbolikus aktus megpecsételte a száz éves folyamatot, 
amelynek során Magyarország betagozódik az egykorú Európába, évfordulója ekképpen méltó alkalom a 
megemlékezésre. Időszerűvé teszi az ünnepet, hogy Magyarország a közelmúltban az új Európának, az 
Uniónak is része lett. 

István királlyá koronázásának időpontja háromszorosan jelentőségteljes: kozmikus (téli napforduló), 
naptári (újév) és vallási értelemben (karácsony). A 3 időpont akkor még egybeesett. Az antik Rómában a téli 
napfordulót, a Nap születésnapját december 25-én ünnepelték, ezért tették erre a napra Jézus Krisztus 
születésnapját, ami a korai középkorban újév napja is volt. Ám a koronázást nem akármilyen újévkor 
tartották, hanem Krisztus születésétől számítva – ezzel megint bejön a karácsony a képbe – a 2. évezred 
első napján. Újév napja, új esztendő, új évezred, új államforma és „Krisztus ezeréves királyságának” 
megalapítása (Jel 20) magyar földön összecseng, az esemény a jelekre fogékony kortársakra nagy hatással 
lehetett. 

Különös érzék nem kellett a nap megválasztásához, a karácsony, a karácsonyi tizenketted egésze már 
évszázadokkal korábban is állami ünnepségek, törvénykezés, amnesztia, követjárások, keresztelések, 
felszentelések és kiátkozások, meg persze koronázások ideje volt. A legismertebb ezek közül Nagy Károlyé. 
800 karácsonyán kente föl a pápa római császárrá. Az „új”, vagyis a megújulás, megújítás pedig már a zsidó 
karácsony, a Hánukká történelmi magyarázatának is régtől fogva központi gondolata. 

A középkor folyamán ez a hagyomány nálunk is továbbélt, István utódai az első koronázás értelmét, a 
királyi jogkör kinyilvánítását ismételgetve értelemszerűen állami ünnepként élték meg a karácsonyi 12 napot. 
Íme két példa: Habsburg Albert koronázása 1438. január 1-jén Székesfehérvárott, országgyűlés 1458. 
újévkor a Rákos mezején. 

Ma már eldönthetetlen, hogy Szent Istvánt melyik nap, 1000. december 25-én vagy 1001. január 1-jén 
koronázták királlyá. Tulajdonképpen mindegy is. Mindkét nap része a karácsonyi ünnepkörnek. De mert 
szeretném, ha honfitársaim is velem ünnepelnének – amikor alkalmam van, szóba hozom a kérdést -, ha 
egyszer törvényjavaslatként kerül a képviselők elé, majd választaniuk kell. Én újév napját választanám. 
Karácsony a hívők szemében szentebb, mint ahogy a középkorban tekintettek rá, legtöbb honfitársunk pedig 
családias, meghitt ünnepnek tekinti. Január 1-je „üres” nap, a mélyen vallásosak mennek csak templomba. 
Karácsony nyolcada, katolikus főünnep, ma Szűz Máriának szentelik, a magyarok Boldogasszonyának, 
akinek első királyunk az országot fölajánlotta. A zöm a szilveszteri mulatságot heveri ki, jó esetben a 
Habsburg-nosztalgiájú bécsi koncertközvetítést nézi. Hazafias tartalmat a nemzeti megújulás 
szükségességéről viszont épp mint a magyar állam születésnapja adhatna e nap. 

Az állami születésnap télközépi ideje 3 másik ünnepünkre jellemző, évszakos vonást kölcsönöz az 
eseménynek. A hiány pótlásával az ünnepi hármas úgy kerekedne négyessé, ahogy a magyar közmondás 
tartja: „Három a magyar igazság, és egy a ráadás”. A 3 nemzeti, állami ünnep a 3 termékeny évszakba esik, 
3 fontos mezőgazdasági tennivaló (vetés, aratás, szüret) időszakába, a ’ráadásünnep’ úgy válik el a tőlük, 
ahogy a Hánukká a 3 zsidó zarándokünneptől. De csak ebben különbözne tőlük. A másik 3 
szomszédságában is olyan egyházi ünnepet ülnek a hívők, amelyek a szekuláris világban is ünnepnek 
számítanak: március 15. húsvéthoz vezet; augusztus 20. maga ez is, az is; október 23-ára egy héttel a 
reformáció világnapja, majd halottak napja következik. 

Amióta csak tudok a koronázás télközépi időpontjáról, megünneplem. A karácsonyfát nemzeti színű 
szalagokkal ékesítem, legfelülre, a csillagangyal alá, felrakom a koronás címert, a rendszerváltás óta kitűzöm 
az ablakba a zászlót is. 

 

(*) Jankovics Marcell (1941-) rajzfilmrendező, művelődéstörténész, könyvillusztrátor 


