Ünnepeljünk a tanítványokkal!
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Húsvét ünneplése a Tanítványság évében
Ünnepeljünk a tanítványokkal! Éljük át Jézus feltámadásának a csodáját! A tanítvány találkozik a feltámadt Jézussal. Nem érti ugyan az
eseményeket, de kikérdezi róla Jézust. Amikor még Jézus magyarázata után sem érti, miért így történtek a dolgok, akkor pedig együtt
eszik a feltámadt Krisztussal. Jézus a tanítvánnyokkal vacsorázik úgy,
mint a “nappalos” és estére hazatérő emmausi tanítványokkal; a tanítványokkal reggelizik, mint az éjszakás halászokkal. Van tanítvány,
akivel hajnalban találkozik, van, kivel csak másodszorra sikerül találkozni, mint Tamással, de ez a találkozás is csodálatosan meggyőző.
Téged 2020. április 12-én vasárnap mivel vár a feltámadt Krisztus?
Hogyan készülsz, hogy találkozhass vele?
A Húsvét legyen a megnyugvás, Istenben való biztonság ünnepe, a
félelem helyett a megvigasztalódás és szívünk igazi békesség ünnepe:
A feltámadt Krisztus úgy köszönt minket, mint János apostolt, a tanítványtársunkat, életének legnagyobb félelmei, kétségei és bizonytalansága között: Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott
voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és
a pokol kulcsai. (Jelenések 1,17-18)
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Ünnepeljünk a tanítványokkal!

E csodálatos énekkel hívjuk meg életünk valóságába azt a Krisztust,
aki mindig velünk marad, ha mi is hű tanítványként vele maradunk.
MARADJ VELEM, MERT IMMÁR ALKONYUL...
Maradj velem, mert immár alkonyul,
az éjszakának sötét árnya hull...
Aki segitne, senkim sincs nekem,
Ó szánj meg, Uram és maradj velem!
Amint a napfény eltűnt lassúdan,
földi dicsőség s öröm elsuhan,
Mert csak múlandó minden idelenn,
Ó Te, ki örök vagy, maradj velem!
Minden órában vágylak Tégedet,
nagy irgalmadat, szent szerelmedet,
Ha beszélsz hozzám, gerjedez szivem,
Uram, vigasztalóm, maradj velem!
Tárd ki felettem áldó kezedet
s én megcsókolom rajt’ a sebhelyet...
Földi éj múlik, de fény gyúl a mennyben,
halál völgyén túl is maradj velem!

Idézetek

Mikor végre megláttad Jézust, nem lehetsz többé az, aki voltál és a dolgok
sem hatnak rád úgy, mint azelőtt. Mindig tégy különbséget két dolog között:
hogy milyennek látod Jézust és hogy mit tett Ő érted. Ha csak arról tudsz,
amit Jézus tett érted, akkor a te Istened nem elég nagy; ha azonban láttad Jézust olyannak, amilyen, akkor tapasztalataid jöhetnek és mehetnek, úgy fogod őket elviselni, mint "aki látja a láthatatlant" (Zsid 11,27). (Chambers)
Ha elmondhatnám, bizton elhinnétek!
S bárcsak elmondhatnám, mit láttam én!
De hogy mondhatnám el és hogy hinnétek,
Míg Ő oda nem visz, ahol voltam én!
Urunk keresztje a kapu az Ő életébe: feltámadása azt jelenti, hogy most már
hatalma van átadni nekem az Ő életét. Ha újjászülettem felülről, a feltámadott Úrtól elnyerem az Ő igazi életét.

2020 húsvétjának
margójára

Nemcsak a templomok üresek (csak átmenetileg), hanem a sír is.
Jézus él!

Názáreti Egyház Hitelvek 2. és 16. cikkely
Hiszünk...

II. Jézus Krisztus
2. Hiszünk Jézus Krisztusban, a Szentháromság második személyében.
Hisszük, hogy Jézus Krisztus öröktől fogva egy az Atyával, a Szentlélek által öltött testet, és szűz Máriától született. Így két teljes és tökéletes természet, az isteni és az emberi, egyesült egy személyben, aki
valóságos Isten és valóságos ember; Ő az Istenember. Hisszük, hogy
Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és valóban feltámadt a halálból:
újból felöltötte testét, felöltve mindazt, ami az emberi természet tökéletessé tételéhez szükséges, ezután felment a mennybe, ahol közbenjár
értünk. (Mt 1,20-25; 16,15-16; Lk 1,26-35; Jn 1,1-18; ApCsel 2,22-36;
Róm 8,3.32-34; Gal 4,4-5; Fil 2,5-11; Kol 1,12-22; 1Tim 6,14-16;
Zsid 1,1-5; 7,22-28; 9,24-28; 1Jn 1,1-3; 4,2-3.15)
XVI. Feltámadás, ítélet és örök élet
20. Hiszünk a halottak feltámadásában, abban, hogy az igazak és a hamisak teste egyaránt feltámad és egyesül lelkükkel – „akik a jót tették,
az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel”.
21. Hiszünk az eljövendő végítéletben, amikor minden ember megjelenik Isten előtt, hogy megítélje őket az ezen a világon elkövetett cselekedeteik szerint.
22. Hisszük, hogy akik üdvözítő hittel, engedelmesen követték Urunkat, Jézus Krisztust, dicsőséges örök életben részesülnek; azokra pedig, akik mindvégig ellenálltak, és nem bánták meg a bűneiket ebben
az életben, örök szenvedés vár a pokolban. (1Móz 18,25; 1Sám 2,10;
Zsolt 50,6; Ézs 26,19; Dán 12,2-3; Mt 25,31-46; Mk 9,43-48; Lk
16,19-31; 20,27-38; Jn 3,16-18; 5,25-29; 11,21-27; ApCsel 17,30-31;
Róm 2,1-16; 14,7-12; 1Kor 15,12-58; 2Kor 5,10; 2Thessz 1,5-10; Jel
20,11-15; 22,1-15)
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