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Kedves SDGsek!
Csak a feltámadást ne!
Mert a Karácsonnyal az ember még tud mit kezdeni: megszületik egy kisgyerek, aki aztán
felnőttként nagy dolgokat visz véghez: egy újszülött Mozart, Einstein vagy Gandhi. Április 11
én József Attilát ünnepeljük, december 24én Jézus Krisztust (gyerekkoromban azt hittem, az a
vezetékneve).
Nagypéntek is érthető: kivégeznek egy ártatlan embert, egy nagyformátumú, ezért veszélyes
figurát: tanítót, filozófust, prófétát – ki minek tekinti – a szokásos koncepciós per, politikusi
gyávaság, és a manipulált tömeg áldozataként.
A Húsvéttal azonban baj van. Megszületni és meghalni bárhogyan is, nemcsak hogy emberi, a
legemberibb dolog. De föltámadni? Hogy valaki, aki meghalt, és három napig hullaként fekszik,
egyszer csak kikel a sírból, még egy követ is elgörget, hogy kijusson, és onnantól kezdve valami
különös testben mászkál: bármikor fel és eltűnik, mint egy normális kísértet, ugyanakkor eszik
és iszik, mint egy normális ember? Ez őrültség.
Húsvét vízválasztó. Ha nem hiszem a feltámadást, nincs több okom ünnepelni egy karácsonyi
csecsemő születését, mint bárki más nagy emberét, nincs több okom siratni Nagypénteken,
mint a mindenkori politika bármely más ártatlan áldozatát, és nincs semmivel több okom bízni
a Könyvek Könyvének nevezett szövegben, mint bármely más fikcióban.
De mi van, ha tényleg feltámadt?
(Részlet Kiss Judit Ágnes írásából. Folytatás itt: http://www.irodalmijelen.hu/node/9663)
1. Beszámolók
„Acta kukacok” címmel beszámolót olvashatsz március 2án magrendezett Bibliaismereti
versenyünkről. Képeket is találsz róla ezen a linken.
„Beszélgettél már Istennel?”címmel pedig a virágvasárnapi konferenciáról olvashatsz összefoglalót.
2. Nyári tábor időpontváltozás!
Nyári táborunk időpontját egy héttel elcsúsztattuk, így július 814 között tartjuk Balatonszárszón.
További információk hamarosan a honlapon.
3. Beharangozó
MIGeneRÁCIÓ néven szervezünk konferenciát augusztus 811. között Balatonszárszón az 1943as
Magyar Élet tábor ihletésére a jelenkori magyar migráció kérdéskörében. Bővebben itt olvashatsz
róla. További információ és jelentkezés hamarosan.
4. Gyűjtés
Azt látjuk, hogy az előttünk álló programok szervezésére (Tábor, Csillagpontos BeFogadó,
MIGeneRÁCIÓ konferencia), valamint az állandó adminisztratív és egyéb feladatok elvégzésére kevés
Viktor munkaideje és a többiek önkéntes munkája. Szükség lenne még munkatársakra. Egyelőre Kis
Gyöngyi elnökségi tagot szeretnénk fél állásban foglalkoztatni augusztus végéig (5 hónap). Ennek
anyagi fedezete részben megvan (felajánlás), de szükség lenne még 100.000 (5*20.000) Ftra
ahhoz, hogy valóban jó szívvel és biztonsággal írjuk alá vele a szerződést.
Kérjük, hogy ha tudsz erre adományt felajánlani, jelezzed felénk emailben.
5. Adó 1%
Továbbra is kérünk, hogy ha van miből 1%ot felajánlanod, akkor ne feledd el, hogy az SDG
munkáját is támogathatod! Ha még nem adózol, akkor kérünk, hogy szüleidet, testvéreidet kérd
meg erre! Információt és rendelkező nyilatkozatot ezen a linken találsz.
SDG szervezők
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