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Húsvéti séta Kecskeméten

2016. mÃ¡rcius 27. vasÃ¡rnapra HÃšSVÃ‰TI SÃ‰TA cÃ-mmel interaktÃ-v missziÃ³s programot hirdettÃ¼nk meg KecskemÃ©t
kÃ¶zpontjÃ¡ba. Ez igazÃ¡n megmozgatta a gyÃ¼lekezet aprajÃ¡t-nagyjÃ¡t, sõt mÃ©g az orszÃ¡gos ifin rÃ©sztvevõkre is izgalma
Ã©s felelõssÃ©gteljes feladatok vÃ¡rtak. JÃ©zus ma is Ã©l! Ez volt a hÃºsvÃ©ti sÃ©ta Ã¼zenete.

A felÃ¡llÃ-tott 7 nagy sÃ¡tor JÃ©zus Ã©letÃ©nek 7 kiemelkedõ esemÃ©nyÃ©t
jelenÃ-tette meg a jÃ¡rÃ³kelõknek. Ott lehettek Betlehemben a jÃ¡szolnÃ¡l;
ott, ahol JÃ©zus megvendÃ©gelte a sokasÃ¡got; ahol gyÃ³gyÃ-tott, vagy
â€žszemÃ©lyesen" talÃ¡lkozhattak NikodÃ©mussal Ã©s a tanÃ-tvÃ¡nyokkal. MÃ¡ria
Magdolna igazÃ¡n szÃ-vhez szÃ³lÃ³ felhÃ-vÃ¡sÃ¡ra megbÃ¡nhattÃ¡k bûneiket Ã©s
elÃ©gethettÃ©k a papÃ-rt, ami a bûnt jelkÃ©pezte. A korhû jelmezek Ã©s az
elõadÃ³k nagyszerû pÃ¡rbeszÃ©dei nyomÃ¡n valÃ³ban PilÃ¡tus elõtt Ã©rezhette
magÃ¡t mindenki, Ã©s beszÃ©lhettek azokkal, akik JÃ©zus sÃ-rjÃ¡t Ã¼resen
talÃ¡ltÃ¡k.

Akik vÃ©gigjÃ¡rtÃ¡k a sÃ¡trakat, azok mind kaptak egy
â€žJÃ©zus ma is Ã©l!" feliratÃº tollat, meghÃ-vÃ³t a gyÃ¼lekezet zenÃ©s
Ã¡hÃ-tatÃ¡ra, Ã©s kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ ajÃ¡ndÃ©kok kÃ¶zÃ¼l vÃ¡laszthattak. A Boldog Ã‰let, Ã©s
a Mosoly ÃºjsÃ¡g nagyon kelendõ volt, de a bÃ¡trabbak falmÃ¡szÃ¡st vagy
masszÃ¡zstÂ is kiprÃ³bÃ¡lhattak. A legkisebbek sem unatkoztak. Õket nÃ©pi
fajÃ¡tszÃ³tÃ©r, kÃ©zmûves foglalkozÃ¡s, valamint a Betlehem sÃ¡tornÃ¡l kÃ©t
kicsi szelÃ-d bÃ¡rÃ¡ny vÃ¡rta. A gyÃ¶nyÃ¶rû napsÃ¼tÃ©snek kÃ¶szÃ¶nhetõen nem volt
hiÃ¡ny lÃ¡togatÃ³bÃ³l. Az elõre nyomtatott â€žmenetlevelek" mind elfogytak, Ã©s
a nap vÃ©gÃ©re mindannyian kellemesen elfÃ¡radtunk.

JÃ³ volt
lÃ¡tni a lelkes segÃ-tõket (akik kb. 50-en voltak) Ã©s a hÃ¡lÃ¡s jÃ¡rÃ³kelõket,
akik kÃ¶zÃ¼l senki nem tÃ©rt haza sem Ã¼res szÃ-vvel, sem Ã¼res kÃ©zzel.
KÃ¶szÃ¶njÃ¼k mi is lelkÃ©szeinknek, Ã•rvai PÃ¡lmÃ¡nak Ã©s TamÃ¡snak az Ã³riÃ¡si
szervezõ munkÃ¡t Ã©s kitartÃ¡st. Aki csak teheti, szervezzen egyszer egy
â€žHÃºsvÃ©ti sÃ©tÃ¡t" a vÃ¡rosÃ¡ban. Mutassuk meg, hogy a hÃºsvÃ©t nem a
nyuszikrÃ³l szÃ³l, hanem a BÃ¡rÃ¡nyrÃ³l! Mi rengeteg Ã©lmÃ©nnyel gazdagodtunk,
fõleg lÃ¡tva azok arcÃ¡t, akik vÃ©gignÃ©ztÃ©k Ã©s hallgattÃ¡k a szereplõket!
KomolysÃ¡g, vidÃ¡msÃ¡g Ã©s mosoly egyszerre volt jelen ezen a programon.
DicsõsÃ©g Istennek!

Ambrus GyÃ¶ngyi
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