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Győzött az Élet!

Találkozás az élet Urával
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik
Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt,
mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne
féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt,
amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek
megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. (Máté 28,1–7)
Túl vagyunk a nehezén – gondolták az asszonyok. Mária és a másik Mária életük legrosszabb pászka ünnepén vannak túl. Ez minden volt csak nem ünnep. Máskor ez
volt a legmagasztosabb és leggazdagabb ünnep: emlékezés Isten hatalmas szabadítására, emlékezés a kivonulásra és mindezt együtt a családdal és a barátokkal. Most
azonban mindezt felváltotta a félelem, a rettegés és a gyász. Aki elhozhatta volna
nekünk a reményt, hogy minden megváltozhat, most holtan fekszik egy sírbolt mélyén. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. Az, aki kihozta népét az egyiptomi szolgaságból ne tudta volna megmenteni őt a kereszthaláltól?
Sok kérdés kavargott a tanítványok fejében azon a reggelen, és úgy gondolták, hogy
nincs rá magyarázat. Hogyan történhetett meg mindez? A péntek délutáni események még ott éltek elevenen az emlékezetükben: az ég elsötétült, földrengés támadt,
a templom kárpitja kettéhasadt, a sírok megnyíltak. Mintha egy kozmikus küzdelem
bontakozott volna ki, hogy elnyelje a sötétség az élet Urát. Majd minden elcsendesül
és a szomorúság leple takarja be a Golgotát.
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Semmi sem áll távolabb a valóságtól, mint az, hogy Jézus fölött a halál győzelmet aratott. Miközben a város visszatérni látszott a megszokott életéhez, a sötétség és a világosság harca a mélyben
folytatódott, majd a hét első napjának reggelén ismét a felszínre tört. Földrengés támadt, az Úr
angyala leszállt a mennyből és elhengerítette a követ a sír szájától, hogy lássa az egész világ: győzelmet aratott a világosság a sötétség felett. A nagyszerű üzenet, hogy: “nincs itt mert feltámadt”,
de az is egy fontos üzenet, hogy mi is és ma is találkozhatunk vele. Jézus azt üzente, hogy menjenek Galileába, és ott meglátják Őt.” Ő ma is kész találkozni velünk. Mindenkire vár. Mindegy, hogy
merre jársz, hol vagy most éppen, ha elindulsz arra, amerre ő mondja, akkor találkozhatsz vele.
Az Istent nem ismerő világ megpróbálja eladni ezt a történetet nekünk úgy mintha ez egy szemfényvesztés vagy jól sikerült bűvészmutatvány lenne, amiről tudjuk, hogy nem valóság, csak illúzió.
Amiről ha felfedik a titkát, kiderül, hogy csak félrevezettek bennünket. Már a feltámadás reggelén
elterjedt a hír, hogy ez az üres sír csak egy félrevezetés. A tanítványok lopták el a testet, Jézus halott. Ez a félrevezető propaganda és álhír működik egészen addig, amíg valaki el nem indul azon
az úton, ami Jézushoz vezet. Az út végén ott a találkozás lehetősége. Ott a felismerés, hogy
KRISZTUS FELTÁMADT – VALÓBAN FELTÁMADT!
Legyen mindannyiunk személyes megtapasztalása ezen a húsvéton is, hogy JÉZUS ÉL.

Együtt többre vagyunk képesek
VilágEvangélizációs Alap - VEA gyűjtés
Nemzetközi egyházként a helyi gyülekezeteinken túl, a világméretű család részeként az
egyetemes egyházban folyó munkálatokhoz, szolgálatokhoz, Isten Királyságának építéséhez járulunk hozzá felajánlásainkkal. Húsvétkor elhelyezett adományainkkal a missziós oktatást, misszionáriusokat és a missziós munkát támogatjuk világszerte.
Názáreti SzeretetSzolgálat - Ukrajna
Köszönet minden szívből jövő felajánlásért és imáért.
„Mindig feltölti őket egy kis örömmel amikor látják az
adományokat, az élelmiszereket amiket sikerül nekik
megvenni. Látják benne Isten gondviselését és vezetését.
Nagyon hálásak minden alkalommal amikor megyünk és
segítünk nekik, és boldogok azért hogy a világ minden
tájáról érkezik adomány egy ügy érdekében. Jó érzés látni hogy Isten ilyen eldugott kis falvakba is segítő és
megerősítő jobbot tud nyújtani. És hogy minden emberről tud és szeretne gondoskodni.”
Hálásak vagyunk és áldást kívánunk Ifj. Tulipán Miklós és Vivien szolgálatára.
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Egyházkerületi események
Áldásban volt részünk az elmúlt hónapok találkozóin: Lelkész- és Diakónusnap Debrecenben, NNI VLN Hajdúhadházon, Tavaszi KSZN Debrecenben, Tavaszi NNI Nap Kisvárdán.
Köszönjük a házigazda gyülekezetek vendégszeretetét!

Előzetes
május 7. Fiatal házasok napja, Kisvárda

június 25. Női találkozó , Debrecen
július 11-15. Családi- és Ifjúsági tábo r, Telkibánya
augusztus 13. Férfi találkoz ó, Földes

Regisztráció
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az idei Családi - és Ifjúsági táborba!
Részletekért látogass el a tábor weboldalára, vagy a gyülekezetekben elérhető információs lapról tájékozódhatsz.
Regisztráció április 20 -ig!
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1+1% felajánlás
NÁZÁRETI EGYHÁZ (EGYHÁZI 1%): 1074
NÁZÁRETI EGYHÁZI ALAPÍTVÁNY (CIVIL 1%): 18159178-1-42
Az új internetes e-SZJA felületen keresztül – mely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról elérhető – a legegyszerűbb átnézni, elfogadni vagy akár kiegészíteni az szja bevallási tervezetet. Sőt még az 1+1 százalékról dönteni is itt lehet a leggyorsabban
hiba nélkül. A rendszer használatához csupán ügyfélkapus regisztráció szükséges, így
akinek még nincs, mindig nem késő Ügyfélkaput nyitni.
Aki egyetért a NAV által készített adóbevallási tervezettel, annak nincs további teendője. A postán küldött dokumentumot sem kell visszaküldeni a NAV -nak és nem kell
az ügyfélszolgálatokra sem bevinni, ugyanis az minden további adminisztráció nélkül, automatikusan hivatalos adóbevallássá válik május 22. után.

Cím: 1149 Budapest, Egressy út 100.
Telefon: +36-1-328-0530
E-mail cím: iroda@nazaretiegyhaz.hu

NazKer családi FB
VISZT Online hitoktatás
NNI Online Ifik
Csalit táborozók FB

