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Református Egyház 

Pozitív reklámot a házasságnak! 
 
„Veled vagyok egész…” Idén negyedik alkalommal a házasokra figyeltek a ma-
gyarországi történelmi egyházak február 11–20. között. A Házasság hete kapcsán a 
rendezvény ez évi arcaival, a négy gyermeket nevelı Szabó Endrével és Szabóné 
Nemesy Krisztinával beszélgettünk. 
 
A házasságnak manapság elég negatív kampánya van. A nagycsaládosokért 
valószínőleg sokkal könnyebb tenni, mint a házasokért, könnyebb kiharcolni 
támogatást, segélyt, jogszabályokat, semmint törvényileg védeni a házasságot. 
  
Éppen hogy lehet – az alkotmány 15.§-a védi is, szerencsére, ezen buktak meg pél-
dául a homoszexuális házassági törekvések. Örvendetes, hogy így védi a családot a 
magyar alkotmány… Védeni tehát lehet, de sokkal nehezebb reklámozni. Sajnos arra 
állt be a fogyasztói társadalom, hogy a szenzációt és a negatívumokat keresse, és 
kevéssé figyeljenek fel a pozitív, jó dolgokra. Ügyes technikákkal azért ezt is meg 
lehet oldani – Svédországban a reklámokban legalább három gyereknek kell lennie. 
Itthon azt látjuk, hogy egy kutyával, vagy jobb esetben egy gyermekkel reklámoznak 
termékeket, szolgáltatásokat. Kicsit családellenes, hogy mindent kutyákkal reklá-
moznak, akikkel semmi bajom, nekünk is van kutyánk, de mindent a helyére kéne 
tenni.  
 
A Házasság hetét erre megfelelı kezdeményezésnek tartják? 
 
Igen, nagyon jó ötlet és nagyon szép dolog, és jó lenne, ha végre kikerülne az egyhá-
zi karanténból. Úgy érzem, hogy házasságápolással leginkább csak az egyházak 
foglalkoznak – ık nagyon helyesen –, de el kellene érni a társadalomnak minél több 
rétegét az üzenettel. Akár bulvárlapokban is szívesen megnyilvánulnánk, a lényeg, 
hogy mindenkihez elérjen az üzenet – nem mi, hanem a téma, mert ez nemcsak az 
egyházi közéletet érinti, hanem sokkal fontosabb annál. Egyszerően a magyar nem-
zetnek nincs jövıje, ha nem születik elég gyermek, illetve ha a családok nem épek. 
A gyermekvállalás ugyanis elsısorban szemléleti, nem anyagi kérdés – a nemzet 
sorsa a magyar anyákon múlik. 
B. Zs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nyírpazonyi Református Egyházközség 
heti hírmondója 

 
 

A vasárnapi igehirdetés vázlata: 

L: Bír.16:18-31                             Énekek: 24.1; 398. 1-4; 398.5; 118. 1-3,7 
T: 2 Kor. 12:7-10 

Erı az erıtelenségben 
 

Ha az erı fogalmáról gondolkodunk, legalább kétféle gondolat indulhat el 
bennünk. Az egyik pozitív tartalmú, ez esetben testi-lelki teherhordó és állóképessé-
get, szívósságot, kitartást értünk alatta. A másik dolog, ami eszünkbe juthat az erı-
rıl, az nem más, mint az erıszakoskodás, az erıfitogtatás, a hatalmi arrogancia. 

 
Hogy miben dılhet el az erı kísértése a mi életünkben, az csupán attól függ, 

hogy mire használjuk. Sámson életében különösebb magyarázat nélkül is megértjük, 
hogy az erı különös szerepet játszott az ı életében. Nem azért volt erıs, mert a gene-
tika révén ilyen és ehhez hasonló jó tulajdonságokat örökölt a szüleitıl, nem azért 
mert órák hosszat edzett és fontosnak tartotta, modern szóval élve a testépítést, ha-
nem egyszerően azért, mert Isten hatalmas erıvel ajándékozta meg. Egyetlen hibája 
Sámsonnak az volt, hogy az Istentıl kapott talentumot, ajándékot kisajátította magá-
nak. Azt hitte, hogy az az ı tulajdonában van, s ezért azt tesz vele, amit akar. Csak-
hogy Sámson ereje – még egyszer mondom – Isten ajándéka volt. 

Egy angol mondás szerint: „kinek miben az ereje, abban a gyengesége”. 
Ezért nekünk is azt kell elıször Isten elıtt ma ıszintén megvizsgálnunk, hogy miben 
érezzük magunkat erısnek! Mert talán ott van a lelki Achilles pontunk, ahol az ör-
dög könnyedén megragad bennünket. Mondhatjuk, hogy bennünket ugyan sosem, 
ezt sugallja a külsı látszat is „sérthetetlen vagyok”! De a bőn ott támad, ahol nem is 
gondolnánk, Sámson példája ezért olyan figyelmeztetı számunkra.  

 
Isten az erıtlenséget is tudja a mi javunkra fordítani. Ha mernénk İelıtte 

gyengék, kegyelemre szorulók, erıtlenek lenni, mi is megtapasztalhatnánk, hogy az 
Úr használni tud és akar így is. Nekünk is üzeni: „Mert az én erım, erıtlenség által 
ér célhoz”.  
 

Nyírpazonyi Református Egyházközség 
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Gyülekezeti alkalmak 

 
Vasárnap 1100 és 1500 Istentisztelet 

Csütörtök 1000 Bibliaóra 
 

Az istentiszteleti alkalmakat a templomban, míg a bibliaórát az idısek 
otthonának a társalgójában tartjuk. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra!  

 
Híreink 

 
A nyírpazonyi gyülekezet a világhálón! 
 

A XXI. század keresztyén emberei a hitük által diktált 
nézetek, illetve vérmérsékletük szerint fertıként és Isten céljaira 
felhasználható eszközként is egyaránt tekintenek az internetre, a 
világháló által nyújtott lehetıségekre. Az viszont tény, hogy a 

magukra valamit is adó gyülekezetek, (akiknek anyagi lehetıségük is adott) valami-
lyen formában mind jelen vannak a weben.  

Ezen felbuzdulva, 2010 áprilisában elindítottuk a nyírpazonyi gyülekezet 
honlapját (www.pazonyirefegyhaz.hu), ahol a statisztikák szerint rengeteg érdeklıdı 
megfordult már ez idı alatt, és egyre növekszik a rendszeres látogatók száma is. A 
honlapunk folyamatos frissítése által, valamennyi gyülekezeti tagunk értesülhet az 
egyházközség aktuális híreirıl. Emellett gyülekezeti életünkbe is betekintést nyer-
hetnek a látogatók, a honlap galériájában található képek segítségével. A Mindenha-
tó Istennek legyen ezért hála! 

 
Megjelent nyomtatott formában, gyülekezetünk heti hírmondója! 

 
 Tekintettel arra, hogy gyülekezetünk nem minden tagja rendelkezik internet 
hozzáférési lehetısséggel, ezért elhatároztuk, hogy nemcsak digitálisan, hanem írott 
formában is tájékoztatjuk minden kedves gyülekezeti tagunkat, egyházközségünk 
életérıl. Ezért született meg a Híradó - A Nyírpazonyi Református Egyházközség 
heti hírmondója. Egyelıre kis példányszámban, kísérleti jelleggel, bízva abban, 
hogy az érdeklıdés nem marad el kiadványunk iránt. Ilyen módon szeretnénk Isten  
igéjét elvinni azokhoz is, akik betegségük miatt egyáltalán nem, vagy csak nagyon 
ritkán tudnak rendszeresen részt venni gyülekezeti alkalmainkon. 
 

 

„Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. 
Errıl szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosz-

tevı. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve.” 
( 2.Tim.2, 8-9) 

 
Aktuális 

 
Örömmel értesítjük gyülekezetünk valamennyi 

tagját, hogy az elmúlt héten a keresztség sákramentumá-
ban részesült KOZÁK PANNA (Kozák István és Kozák-
né Hegedüs Gabriella gyermeke). 

Isten áldja meg ezt a gyermeket, és adjon a csa-
ládnak testi-lelki erıt fogadalmuk teljesítéséhez.  
 

 
Fájó szívvel hirdetjük Testvéreinknek, hogy halottunk van, Bí-

ró István 67 esztendıt élt férfitestvérünk. Temetése 2011. február 28-
án (hétfın) 10:00-tól lesz a nyírpazonyi temetı ravatalozójából.  

Isten vigasztalását kérjük a gyászoló család életére! 
 

„Mert ı megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyó-
gyít.”(Jób 5,18) 

 

Nagyvilág 

 
"Ez lehet Új-Zéland legsötétebb napja" - mondta a minisz-

terelnök a hatalmas károkat okozó rengés után. 
Kilencvennyolc halálos áldozata van a hivatalos adatok sze-

rint a keddi új-zélandi földrengésnek, és 226 embert még mindig 
eltőntként tartanak nyilván - közölte csütörtökön a szigetország 
rendır-fıfelügyelıje. 

Napról napra, óráról órára csökken az esélye annak, hogy túlélıket találnak a törme-
lékek alatt… mindenki abban reménykedik, hogy még túlélıkre bukkanhatunk a 
törmelékek alatt" - mondta csütörtökön Christchurch polgármestere, Bob Parker. 

 
 
Imádságainkban kérjük az Úrtól jövı segítséget a földrengés sújtotta or-

szágrész valamennyi lakosára és a mentési munkálatok résztvevıire! 

http://www.pazonyirefegyhaz.hu/
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