Cseri Gyula református lelkipásztor emlékére
(*1941. november 23. - †2010. március 21.)

Varga Pál lelkipásztor búcsúbeszéde
a majna-frankfurti német- és magyarajkú református gyülekezet közös gyászistentiszteletén
- Frankfurt/Main, 2010. április 19. -

Kedves Családtagok, Rokonok, Barátok, Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Röviden – magyar nyelven, itt Németországban – búcsúzni szeretnék a nyugat-európai
diaszpórában élő magyarok nevében Cseri Gyula lelkipásztortól, Isten szolgájától,
sorstársunktól és barátunktól.
Azt az Ígét idézem, amely mindnyájunk számára reményt nyújt a gyászban:
„ Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus...”(Gal.2,20b)
Cseri Gyula földi életútja 68 év után véget ért, de az élő Krisztus - akinek feltámadását
nemrég, húsvétkor ismét ünnepeltük - élt és él benne és Cseri Gyula él általa. Akiben
Krisztus él, az új ember és az örök élet várományosa, pontosabban: örököse. Ez a húsvét
üzenete és a mi hitünk alapja.
Itt most nincs lehetőségem arra, hogy Cseri Gyula életpályáját részletesen ismertessem,
mégis kiemelnék ez alkalommal négy területet, ahol a nyugati magyar diaszpórában
különösen értékes és aktív munkát végzett- az ő sokoldalú német-nyelvű tevékenysége
mellett:
♦

♦

♦

♦

Cseri Gyula, mint lelkipásztor számtalan istentiszteletet tartott magyar nyelven, a
legkülönbözöbb helyeken és alkalmakkor. Ezért hálás neki sok magyar gyülekezet és
közösség - különösen itt e vidéken Frankfurt és Mainz magyar gyülekezetei.
Cseri Gyula 12 évig volt az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia egyik
vezető lelkésze, ami azt jelenti, hogy sok Ifjúsági Konferenciát szervezett, vezetett és
azokon rendszeresen szolgált. De mint előadó más magyar találkozókon is sok
színvonalas előadást tartott. Ezért ebben az órában is idézem a konferenciáink ismert
búcsú-énekét: „Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel...”
Cseri Gyula hosszú ideig itt élvén, különösen szivén hordozta a németországi magyar
gyülekezetek jövőjének ügyét és az ő indítványozására alakult meg az a Munkaközösség,
amely a németországi magyar gyülekezeteink találkozóit szervezi és protestáns
gyülekezeteink jövőjét biztosítani igyekszik.
Cseri Gyula hosszú éveken – sőt évtizedeken - át volt az „ÚTITÁRS” magyar
evangéliumi lap egyik felelős szerkesztője és a munkatársak csoportjának egyik alapos
tagja. Köszönet az írásaiért és felelős munkájáért ezen a területen is, amely a magyar
kapcsolatok megőrzését szolgálta.

Az elmúlt 8 évben sajnos – betegsége miatt - nem lehetett már gyakran közöttünk, de
érdeklődése, figyelme, tanácsa mindig kísérte az itteni magyar diaszpóra munkát. Minden
tevékenységért, szeretetéért, amellyel meggazdagította és megajándékozta a magyarságot, a
gyülekezeteinket, konferenciáinkat és Családja tagjait, legyen hála és dicsőség Istennek:
„Soli deo gloria!”
Köszönöm a szíves figyelmet:
Varga Pál lelkipásztor

