
Egyéb hirdetéseink 
 

Minden kedves Testvérünknek áldott húsvéti ünne-
peket kívánunk! 
A koronavírus harmadik hulláma miatt hozott kormány-
zati intézkedéseket figyelembe véve ismét áttértünk az on-
line alkalmak tartására. Személyes jelenléttel istentiszte-
letet, bibliaórát stb. nem tartunk. Szeretettel hívunk 
mindenkit a honlapon és a https: //bit.ly/ubre-yo-
utube linken keresztül közvetített alkalmainkra, 
melyeket mind élő közvetítésben, mind visszahall-
gatható módon követhetnek. Minden vasárnap 10-
kor és csütörtökön este ½7-kor élő közvetítésen le-
hetünk együtt! Óvodás és alsós gyermek-istentiszte-
leteink honlapunkon és a következő youtube-csa-
tornákon érhetőek el: óvodás: https://bit.ly/ubre-
ovis-youtube; alsós: https://bit.ly/ubre-alsos-you-
tube. A lelkészi hivatal zárva tart. Keressenek min-
ket, ha lelki segítségre van szükségük, vagy ha vala-
mit intézni szeretnének! Elérhetőségeink: lásd a jobb 
oldali hasáb alján, az impresszumban! 
Következő alkalmaink: április 5., húsvéthétfő 10 
órakor: húsvéti istentisztelet; április 8., csütörtök de. 
10-kor: zoom-os mamakör; este ½7-kor: bibliaóra 
(„Kesergés a júdai nép romlása fölött. Esedezés Is-
tenhez”, JSir 1); április 9., péntek du. ½6-kor: zoom-
os ifjúsági bibliaóra; április 12., hétfő este ½7-kor: 
férfióra („csak egy pillanatig tart haragja” – Zsolt 30; a 
hozzáférés részleteit illetően a tarnoczy3@gmail.com 
címen lehet érdeklődni); április 13., kedd este ½7-kor: 
női óra („Mindennapi kenyerünk” – Cseri Kálmán 
nyomán; elérhetőség zoom-on: Meeting ID: 989 2630 
9629 Passcode: 173240). Az esti mamakör eltolódik, 
április 16-án, pénteken du. 5-kor lesz zoom-on. 
Adományaikat most elsősorban egyházfenntartói 
járulékra, Isten dicsőségére, a leccei misszióra és 
diakóniára várjuk. Virtuális perselypénzüket és 
adományaikat bankon keresztül tudják eljuttatni 
hozzánk az Újpest-belsővárosi Református Egyház-
község, 12010422-00116238-00100008 (Raiffeisen 
Bank) számlaszámon, „perselypénz” vagy a megfe-
lelő „adomány” közleménnyel. 
Nyáron az alábbi táborok megtartását tervezzük: 
Május 29-30.: női hétvége; június 5-6.: férfi hétvége 
Június 14-18.: gyülekezeti napközis csendeshét 
Június 21-25., aug. 23-27.: napközis hittantáborok 
Június 28. - július 2.: elutazós hittantáborok 
Július 5-10.: családos tábor 
Július 19-25.: ifjúsági tábor 
Augusztus 2-6.: napközis angoltábor 
A táborokkal kapcsolatos tudnivalókat és a jelentke-
zési lapokat részben már közzétettük. 

„… látott és hitt.” (Jn 20,8b) 
 

Istentisztelet, 2021. április 4. 
(„Hitben járunk, nem látásban”) 

 

Kezdő ének: 187 
Lekció: Jn 20,1-18 (BK) 
Bűnbocsánat-hirdetés: Róm 4,23-25 
Igehirdetés előtti ének: 348:1 
Textus: Jn 20,1-10 
Igehirdetés: 
 

1.  Látta, hogy a követ elvették 
  
 
 
 
 
 
 
 

2. Látta, hogy ott vannak a lepedők 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Látta, hogy a kendő nincs a lepedőkkel együtt 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Látott és hitt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ráfelelő ének: 185 
Záró ének: 357:2-3 
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