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Kedves Református Testvérem! 

 

„Tamás pedig így felelt: Én Uram, és én Istenem!”  

 (János 20, 28) 

 

Húsvétra készülve magunkénak érezzük Tamás döbbenetét és hitvallástételét. Hát mégis igaz… Az 

elképzelhetetlen nemcsak, hogy elképzelhető, hanem kézzelfogható valóság. Valóban nem a halálé az utolsó 

szó! Valóban van tovább! Valóban az az igazság, amiről Krisztus beszél! Az élet uralkodik és 

győzedelmeskedik a halál fölött. Egyszerre félelmetes és csodálatos megtapasztalás ez. Félelmetes, mert 

találkozunk azzal a hatalommal, amely mindenek fölött áll, és csodálatos, mert ezzel a hatalommal úgy 

találkozunk, mint amely végtelenül szereti az embert. Húsvét erről a találkozásról szól. Félelem és csodálat 

együtt van jelen a legnagyobb evangéliumban: „Nincsen itt, mert feltámadt”. Ebben a találkozásban megfordul 

velünk a világ, és változunk. Tamás számára már semmi sem ugyanaz, mint korábban volt. A feltámadás 

fényében többé már nem lehetünk olyanok, mint amilyenek voltunk. A feltámadás változásra hív mindenkit. 

„Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni” – olvassuk a Zsidókhoz írt levélben. Húsvét azt üzeni 

mindenkinek: találkozhatunk az élő Istennel, ami félelmetes, ugyanakkor a legnagyobb biztonságérzet is, hisz 

csak az Ő kezében van értelme az életünknek, mert van tovább! A feltámadás változásra hívta Tamást, és 

változásra hív bennünket is. A húsvét lehetőség: ne önmagunk legyünk, hanem formálódjunk, krisztusivá 

váljunk, változzunk! 

 

Örüljünk együtt, a gyülekezet közösségében a húsvéti evangéliumnak!  

Szeretettel hívjuk Testvérünket családjával együtt az ünnepkör alkalmaira. 

 

Április 13. csütörtök, 18.00 óra: 

 

Nagycsütörtöki bűnbánati istentisztelet Krisztus utolsó vacsorájára emlékezve 

 

Április 14. péntek, 10.00 óra: 

 

Nagypénteki bűnbánati istentisztelet Krisztus szenvedésére és kereszthalálára emlékezve 

 

Április 16. vasárnap, Húsvét I. napja, 10.00 óra: 

 

Istentisztelet úrvacsorával 

 

Április 17. hétfő, Húsvét II. napja, 10.00 óra: 

 

Istentisztelet úrvacsorával 

 

(Az ünnepkörben szívesen elvisszük beteg vagy mozgáskorlátozott testvéreink számára az úrvacsorát. 

 Kérjük, jelezzék az ilyen igényeket felénk a 30-180-67-66 telefonszámon!) 

 

Az alábbiakban néhány, a gyülekezeti élettel kapcsolatos hírt szeretnénk megosztani: 
 

A gyermekistentiszteleteket hitoktatóink tartják, Fedicsné Mónika, Doktor Anita, Tokainé Ági, Varga 

Erzsike, akik szeretettel hívják és várják a gyerekeket minden vasárnap 10.00 órára, hogy vidám hangulatban 

ismerkedjenek meg Isten üzenetével és együtt utazzanak vissza a Biblia korába.  

 

Április 29-én tartjuk tavaszi játszóházunkat a könyvtárban. Ahogyan az elmúlt alkalmakkor, most is 

kézműveskedéssel, színdarabbal, jó kedvvel és finomságokkal készülünk a gyerekeknek és szüleiknek. E mellet 

várjuk a szolgálattévők jelentkezését is. 



 

Május 7-én, vasárnap, gyermekeink szolgálatával együtt fogjuk köszönteni az édesanyákat Anyák 

napján.  

Május 20-án, szombaton lesz egyházmegyénk első nagy közös CSALÁDI NAPJA, Dinnyésen. 

Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat, fiatalokat és időseket egyaránt. 

 

Május 25-én, csütörtökön, Áldozócsütörtöki istentiszteletet tartunk este 18.00 órától, Jézus Krisztus 

mennybemenetelére emlékezve. 

 

Május 28-án, vasárnap, 10.00 órától családi istentiszteletet tartunk, amely egyben hittanévzáró 

istentisztelet is lesz. Szeretettel várjuk hittanosainkat és családtagjaikat. Ezen az alkalmon értékeljük az évet és 

adunk tájékoztatást a nyári táborunkról is.  

 

Május 28-án, vasárnap ismét lesz gyülekezeti CSALÁDI NAP, melyre szeretettel várunk gyermekeket 

és felnőtteket egyaránt: hittanos gyerekeket és szüleiket, konfirmandusokat, ifiseket, házaspárokat, idős 

testvéreket. A program délután 16.00 órakor kezdődik a templom udvarán. Sok közös játékkal, énekléssel, 

áhítattal, finom vacsorával készülünk. Jelentkezni mostantól folyamatosan lehet a templomban kitett 

jelentkezési lapon. A résztvevők, kérjük, hozzanak magukkal üdítőt és süteményt, a vacsorához tányérokat és 

evőeszközt.  

 

Június 4-én, Pünkösd I. napján kerül sor konfirmandusaink fogadalomtételére és első 

úrvacsoravételére Isten és a gyülekezet színe előtt, ami mindig különösen szép alkalom. 

 

Július 1-én kerül megrendezésre a Református Zenei Fesztivál keretében a XVI. Református Énekek 

koncertje a Művészetek Palotájában. Előreláthatólag kb. 4.500. - 5.000.- Ft-ba fog kerülni a jegy és az oda-

vissza út. A további részletekről az istentiszteleteken adunk majd tájékoztatást. 

 

Ezen a nyáron is lesz napközis hittantábor. Július 31. és augusztus 4. között várjuk a gyermekeket, 

hogy az előző évekhez hasonlóan egy vidám, szép, „istenes” hetet tölthessünk el együtt. Az ezzel kapcsolatos 

tudnivalókat és részleteket közölni fogjuk a gyermekekkel és szüleikkel. 

 

Nagy örömünk, hogy elindult egyházközségünk új honlapja, amely a 

www.etyekireformatus.premium.shp.hu oldalon érhető el. A gyülekezeti élettel kapcsolatos hírek, információk, 

prédikációk, elmélkedések, fényképek lesznek elérhetőek mindannyiunk örömére és gyülekezetünk épülésére. 

A refetyek@gmail.com címre várjuk majd a feltöltendő dokumentumokat, gondolatokat, észrevételeket. 

 

Bíztatunk és hívunk mindenkit, hogy jöjjenek közénk, hallgassák az Igét, vegyenek részt Isten 

országának építésében, hisz arra hívattunk, hogy Isten nevének dicsőséget szerezzünk. 

 

Szeretettel kérjük Testvérünket, hogy az egyházközségi munka zavartalan működését az 

egyházfenntartói járulékok folyamatos befizetésével továbbra is segítsék (az Érd és Vidéke 

Takarékszövetkezetnél vezetünk számlát: B3 TAKARÉK Szövetkezet 47.; Etyeki Református Egyházközség: 

64800509 – 11500889).  

 

Egyházközségünk presbitériuma nevében hálás szívvel köszönjük az eddigi támogatásokat, a sok 

szeretetet és áldozathozatalt. 

 

Kegyelemteljes Húsvéti Ünnepeket és Isten gazdag áldásait kívánva életére, szeretettel 

köszöntik: 

 

 

 

       Hunyadi János                                                                                               Bódi Sándorné 

         lelkipásztor                                                                                                                     gondnok 

 

Etyek, 2017 Nagyhetében 
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