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Kedves SDGsek!

Talán már hiányoltátok a hírlevelet. Januárban az Üzenő megírásával, postázásával voltunk
elfoglalva, ha kimaradtál volna belőle, akkor innen letöltheted. Februárban a Bibliaismereti versenyre
készültünk nagyon, illetve technikai problémák léptek fel, így kissé megcsúszva, de szeretettel
küldjük legfrissebb hírlevelünket.
Böjt
Hamvazó szerda van. Kezdődik a böjt. A pesti egyetemi körből voltunk néhányan egy beszélgetésen,
ahol Fekete Ágnes „40 nap – böjti áhítatos könyv” című művét mutatták be és beszélgettek a
témáról, illetve a könyvről. Nagyon érdekes volt, hogy a beszélgetésben résztvevő református
lelkészek, teológusok, szerzetesek úgy beszéltek a böjtről, mintha mi, reformátusok szinte
mindennap gyakorolnánk, de legalábbis nagyböjt idején. Persze lehet, hogy csak az én családomban,
gyülekezetemben nem volt ennek nagy hagyománya… Örvendetes, hogy kezdjük felismerni ennek a
keresztyén hagyományunknak a fontosságát.
Bátorítalak, hogy még ma gondolkozz el arról, hogy mi az, amiről lemondanál és mi az, amit
bevállalnál a böjt idejére, azért, hogy az Istennel való kapcsolatodban növekedj.
Keresztelő János, Jézus útkészítője ezt hirdette: „Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé
ösvényeit: minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe
út egyenessé, a göröngyös simává: és meglátja minden halandó az Isten szabadítását” (Lk 3,4–6)
Készítsük lelkünket, életünket a húsvéti csodára! Egyengessük belső ösvényeinket, hogy Isten még
inkább jelen legyen, munkálkodhasson bennünk és általunk.

Példabeszédek
Féltünk, hogy idei Bibliaismereti versenyünkre a könyvválasztás miatt hasonlóan kevesen fognak
jelentkezni, mint két éve a kispróféták idején. Hála Istennek, nem így lett.
Az elmúlt hétvégén 20 csapat mérte össze tudását a Példabeszédek könyvéből Sárospatakon.
Gratulálunk mindenkinek! Bővebb beszámoló, eredmények és képek hamarosan a honlapon.

SDG 20 – Időpontváltozás!
Az Üzenőben már közzé tettük, hogy virágvasárnapi hétvégénken fogjuk ünnepelni az SDG
újraindulásának 20. évfordulóját. Az ünneplés marad, csupán az időpontja változott meg.
Virágvasárnaptól elszakadva, május 16–18. között tartjuk meg találkozónkat Balatonszárszón,
melyre várunk mindenkit, aki az elmúlt húsz évben valamilyen módon kapcsolatba került
szervezetünkkel. Részletek hamarosan, addig is jegyezzétek fel az időpontot! :)

ÉletreValó
Iskolai csoportindító projektünket takarja a cím. Márciusban a Benkő István (március 10től) és a
Lónyay utcai (március 24től) gimnáziumokba fogunk egyegy hétre „beköltözni”: hétkezdő áhítat,
hittanórák, BeFogadó kávéház, imaszoba… A „beköltözés” célja az, hogy kapcsolatba kerüljünk a
diákokkal és meghívjuk őket egy hat alkalmas beszélgetéssorozatra, csoportmunkára, ahol az élet
nagy kérdéseivel, döntéseivel foglalkozunk.
Ha szívesen részt vennél önkéntesként ebben az akcióban, akkor kérlek, jelezd felénk emailben,
vagy más úton.
ÉletreValó projektünket nagy kihívásként éljük meg. Kérjetek áldást, bátorságot számunkra, és azt,
hogy használhasson bennünket Isten a fiatalok között.
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Katona Viktor és az SDG elnöksége
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