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Kedves SDG-sek, Barátaink, Hírlevél Olvasók! 
 
Kezdődik a Nagyhét, itt van már a Virágvasárnap és talán többetekben hiányérzete van, mert 
nincs SDG hétvége, ahol együtt ünnepelhetnénk Jézust, a nagy Királyt. Ami késik, nem múlik 
– tartja a népi bölcsesség, találkozzunk május 16–18-án, Balatonszárszón! 
 
Húsvéti üzenet 
„És mikor ezeket beszélék, megálla maga Jézus őközöttük, és monda nékik: Békesség néktek!” 

(Lukács 24,36) 
„»Megálla maga Jézus őközöttük« – olvassuk az evangéliumban. Ez a lényege a húsvétnak. 
Jézus személyesen, úgy, ahogy van, életre kelve a halálból, eleven valóságában, mint győztes 
az Övéi között - itt közöttünk! Ahogyan Pál apostol mondja a korinthusiaknak: »De hála az 
Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.« (1Korintus 15,57). 
Vagyis nemcsak valami szép tanítást, nemcsak világnézetet, nemcsak fölvilágosodást, egy új 
példát vagy vallást ad, hanem diadalmat, győzelmet! Ezt jelenti a feltámadott Jézus! Így állt 
ott tanítványai rémült és ámuló szemei előtt, úgy, mint Aki a halált győzte el! 
Ez a húsvét! És erről beszél nemcsak a húsvéti történet, hanem az egész Biblia is. Ha nem 
erről beszélne, még ma becsukhatnánk, és örökre félretehetnénk. Ha nem a halálon 
győzedelmeskedett élő Jézusban való hit, ha nem az Ő élő személye tartja össze a 
gyülekezetet, akkor valójában semmi sem tartja össze! Akkor valóban megszűnik magától 
előbb-utóbb. Ha nem húsvéti hitünk van, akkor semmilyen hitünk sincsen…” 

Részlet Joó Sándor 1948-as húsvéti igehirdetéséből  
 
Kicsi, erős – 20 éves találkozó 
A címbeli két jelző elsősorban nem a húsz éves újraindulását ünneplő SDG-re igaz, hanem 
Jézusba vetett hitünkre. Jézus azt tanította, hogy egy mustármagnyi hit is hegyeket mozgató 
erővel bír. A kérdés már csak az, hogy tud ez az erő megjelenni bennünk, kapcsolatainkban, 
hétköznapjainkba. Hogyan lesz erőforrássá életünkben ez az aprócska hit?  
 
A 20 éves évforduló örömére olyan találkozót szervezünk, ahol fiatalok és régebb óta fiatalok, 
egyedül állók és családban élők, régiek és újak, egyszóval mindenki megtalálhatja a kedvére 
valót. Ennek érdekében különböző szálláslehetőségek közül lehet választani, lesz gyermek 
felügyelet és sokszínű szemináriumok. 
 
Részletek és jelentkezés a honlapunkon.  
 
1% adó  
A tavalyi évben 90.288 Ft gyűlt össze az 1%-okból.  



Ez másfélszerese a 2012-ben 1%-ból befolyt összegnek. Ha van mit, ajánld fel, ha még nincs, 
bíztasd szüleidet, testvéreidet, barátaidat. Másfélszerezzük meg újra ezt az összeget! ☺ 
Itt találod a szükséges adatokat.  
 
ÉletreValók 
Jó visszhangja volt mindkét iskolában, a Benkőben és a Lónyayban is csoportindító 
projekthetünknek. Mindkét iskolában van 4-5 diák, akik az egyhetes ottlétünk után, a további 
alkalmakon is megjelentek, akikkel az óta is kapcsolatban vagyunk. Nagycsütörtökön egy 
közös kirándulást tervezünk a két kis csapattal.  
Köszönjük „imatámogatást”, s továbbra is kérjük az induló csoportok életére.  
A Benkős hétről hosszabb, képes beszámoló található a honlapunkon.  
 
Áldott ünneplést kívánunk! Krisztus feltámadt! 

 
A találkozás reményében: 

Katona Viktor és az SDG elnöksége 
 
 


