
BEKÖSZÖNTŐ

Gyülekezetünk újonnan indított lapját tartja a kezében a kedves olvasó. 
Terveink szerint évente több alkalommal jelentkezünk rövid beszámolóval 
arról, hogy mi történik (egy)házunk táján, mik a terveink.                     
Célunk, hogy bepillantást adjunk Biharugra református közösségének 
mindennapi életébe. Isten munkája falunkban sem maradhat csak egy néhány 
ember magánügye. Arra hívott el bennünket Urunk, hogy ne magunkért, 
hanem másokkal együtt Őérte éljünk, világítsunk, só és kovász legyünk.            

Szabó Árpád Csaba, lelkipásztor

GYÜLEKEZETI ARCKÉPCSARNOK

„Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid!” (Példabeszédek 16:3)         
Mindig szerettem a vasárnapi istentiszteleteket, a  tanításokat,  de leginkább a 
rádióban hallgattam. Majd egyedül maradtam, gyermekeim kirepültek, 
családot alapítottak, munkájuk máshová köti őket. Barátnőm volt az, aki 
kezemet megfogva közelebb  hozott az  Istenhez.                                                
Ma már értem, mekkora a különbség vasárnaponként otthon vagy az  Isten 
házában hallani a prédikációt!  Itt úgy érzem, hogy minden mondat 
személyesen megszólít, tanít, elgondolkodásra késztet.                                
Nem  vagyok régen tagja a presbitériumnak,  csupán a legutóbbi választás óta 
ért ez a megtiszteltetés.  Kapok feladatokat, melyeket igyekszem tőlem 
telhetően legjobb tudásom szerint ellátni, és ezt nagy örömmel teszem.           
Kérem Istent, hogy mutasson utat  másoknak is, hogy ilyen csodálatos 
tanításokkal segítsen minél több embernek abban, hogy megtalálják a hozzá 
vezető  utat, hitet és bizodalmat. Akkor fogják érezni, hogy Isten mindig ott 
van közelünkben, és mindig segít.                                                 

Topa Sándorné, presbiter
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A KÖZÖSSÉG EREJE

"Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az 
Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban." (1 Kor 15:58)

2014 novemberében azzal a kéréssel fordultunk Biharugra lakosságához, hogy 
segítsenek megjavíttatni templomunk harangozási rendszerét és a 
toronyóránkat. Az akkor felvetett cél eléréséhez várakozáson felül járult hozzá 
településünk lakossága. A harang azóta is mindannyiunkat hívogat az Istennel 
való találkozásra. Az toronyóra jelzései fülünkbe csengenek, miközben az 
udvaron, a kertben munkálkodunk, eligazítva bennünket hol jár az idő.
Most újabb kéréssel fordulunk Önökhöz. Mint arról bizonyára értesültek, 2016-
ban gyülekezetünk sikeresen pályázott templomunk külső felújítására. A 
felújítás akkor számított teljes költsége 48.925.418 forint volt, melynek 95%-át  
(46.479.137 forint) fedezi az állam. Sajnos különböző, tőlünk független okok 
miatt a tényleges munka csak 2019 őszén kezdődhetett meg a templomon. Az 
időközben jelentősen megnövekedett építési költségek plusz anyagi terhet 
jelentenek gyülekezetünk számára.                                        
Többszöri halasztást követően a munkálatok befejezésének végső határideje 
2020. május 27. Ez az a dátum, amikorra minden feladatot el kell végezni, 
minden számlát ki kell fizetni. Ezzel az önmagában is óriási munkával 
párhuzamosan, külön pályázati forrás bevonvásával (7.500.000 forint) sor fog 
kerülni a templom kerítésének újjáépítésére, felújítására is. A szigorú 
műemlékvédelmi előírások miatt csak az általunk tervezettnél nagyobb anyagi 
áldozat révén valósulhat meg az, amit vállaltunk.                                       
Az elmúlt 2 évben egyéb pályázatokból és saját tartalékainkat felhasználva 
valósult meg gyülekezeti termünk belső festése, felújítása, új székek és 
bútorzatok vásárlása. Isten kegyelméből gyarapodhatunk, fejlődhetünk.
De most nehéz helyzetbe kerültünk, mert vagy úgy valósítjuk meg ezeket a 
felújításokat, ahogyan azt a Műemlékvédelmi Hivatal megköveteli, vagy a már 
megítélt támogatások egy részét elveszítjük. Mivel hosszú évek után, többszöri 
próbálkozásra sikerült csak eddig eljutnunk, nem szeretnénk feladni és 
kudarcot vallani.                   
Kérjük, lehetősége szerint támogassa templomunk és annak kerítésének 
felújítását! Adományát köszönettel várjuk nyugta ellenében a lelkészi 
hivatalba, vagy a Takarékbanknál   
vezetett folyószámlánkra (Biharugrai    
Református Egyházközség 54000021-    
10000245). 
A közlemény rovatba kérjük írja be:    
"templom és kerítés felújításra".    



REFORMÁTUS KEGYESSÉGÜNK ELFELEJTETT FORMÁJA: A BÖJT

„Szíveteket és nem ruhátokat kell megszaggatni”  (Jóel 2,13)             
Ha református emberek között a böjt szóba kerül, még a Szentírást 
rendszeresen tanulmányozók is bizonytalanságot éreznek. Mit jelent ez? 
Koplalást? A középkor aszkétáinak életidegen felfogását? Van-e a böjt bibliai 
tanításának ma is érvényes üzenete? – kérdezzük. Növeli a bizonytalanságot, 
hogy valamilyen formában minden vallásban fellelhető. Nem csak a bibliai, 
hanem a Biblián kívüli vallások is ismerik.                    
Vallástörténeti szempontból jellemző a böjtre egyfelől, hogy meghatározott 
időben (böjti idő) gyakorolták; másfelől meghatározott célok és működés, 
melyek a böjtöt pozitívan értékelik; végül pedig a vallások fejlettebb fokán a 
böjti szokások viszonylagossá válása és megszűnése, a böjt valódi céljának 
elnyerése. A böjtöt az Ószövetség népe is ismerte és heti rendszerességgel 
gyakorolta, az Újszövetség népe pedig átvette. A próféták felléptek a böjt 
tartalmát vesztett, csak külsőségekre épülő, magamutogató gyakorlata ellen 
(Ézs 58,1-5; Zak 7,14 kk.) – Jézus ugyanúgy (Mt 6,16). Ezután a középkori 
egyház is átvette és pontosan meghatározta gyakorlásának módját, a böjtben 
elfogyasztható életeket. A reformáció sem utasította el, de Luther harcolt a 
böjt érdemszerző mivolta ellen. „Finom külső nevelő eszköznek” tartotta, mely 
által Jézus kereszthalálára emlékezve „az anyaszentegyházban a mi édes 
Urunk Krisztus szenvedéséről énekelni és prédikálni szoktunk.” Egyházunk 
rendjében is az Úr Jézus szenvedéstörténetének időszakát vezeti be böjt 
időszaka.
A böjt bibliai tartalmát tekintve szorosan összefügg az imádsággal. Tehát az 
imádságért van, azaz az imádságnak egy külső eszközökkel szigorított formája. 
Ekkor egy általunk meghatározott időre megvonjuk magunktól kedves 
ételeinket, italainkat, és tartózkodunk azoktól a nélkülözhető – általában 
kényelmünket szolgáló – szokásainktól, melyek végzésében különösképpen is 
örömünket leljük. Így, ha az általunk meghatározott időn belül ezek hiányát 
érezzük, gondolataink késszé válhatnak könyörögni azért, ami miatt böjtöt 
hirdettünk magunknak. A böjt olyan fogadalom, ami által időlegesen 
lemondunk valamiről, ami fontos nekünk, ám nélkülözhető, hogy emlékezetnek 
okáért egy még fontosabbat imaéletünk fő helyére tegyünk. Kálvin, aki a böjtöt 
az imádság és az egyházfegyelem részeként tekintette rámutat, hogy a böjt 
idejére nézve a Bibliában nincsen útmutatás, így hát mind az anyaszentegyház 
közössége, mind egyéni kegyességünk számára magunk által meghatározható 
idő. Az is tehát, hogy mikor, miért és mennyi ideig böjtöljünk.                             
 

Dr. Fodor Ferenc, főiskolai docens
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GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
Vasárnap 10:30 - istentisztelet
Vasárnap 14:00 - konfirmációi 
előkészítő
Hétfő 17:00 (nyáron 18:00) - énekóra
Csütörtök 11:00-14:00 - hivatali idő
Csütörtök 17:00 (nyáron 18:00) - 
felnőtt bibliaóra

Túrmezei Erzsébet:

AHOL RÁNK JÉZUS VÁR

Valami mindig vár.
Hol munka, lárma, hajsza,
hol a mindennapok küzdelme, harca,
hol keservek és kísértések,
próbák, bukások és szenvedések,
hol csend, csend, csend...
Kívül?
Vagy bent:
Valami mindig vár.

S Valaki mindig vár.
Mert Jézus mindig, mindenütt ott van.
Ott a zajban, a mindennapokban,
küzdelmekben, és feladatokban,
ott szenvedésben és kisértésben,
hogy felemeljen, őrizzen, védjen,
hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon,
átvigyen tűzön és akadályon,
új erőt adjon új kegyelemben.

Mindenütt mindig vár,
de százszorosan vár ránk - a csendben!


