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Kedves SDGsek!
Néhány gondolat a reményről:
Ábrahám „reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan
megmondatott: Ennyi lesz a leszármazottad! Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt,
hogy százesztendős lévén, elhalt már a saját teste, és Sára méhe is elhalt.” (Róm 4,18)
A reménység az ígéret és a beteljesedés között feszül. Talán benned is volt már Ábrahámhoz hasonlóan ilyen
feszült vágyakozás és nem kevés félelem, kétség. Minden azt mutatta, hogy nincs remény, ő mégis kitartott.
Isten ígérete mozgatta. Mi lesz, ha nem teljesedik be, mi értelme az egész életének, hiszen ezért indult el,
ezért hagyott ott mindent? Reménykedve hitt. Téged milyen ígéret mozgat? Él benned a remény?

Beszámoló
Zsoltárés népdaléneklő verseny
Idén már huszonegyedik alkalommal rendeztük meg a Zsoltárés népdaléneklő versenyt. Ebben az évben is
nagyon szép és hiteles zsoltár és népdal előadásokat hallhattunk. A zsűri Baló Annát, a Debreceni Református
Kollégium Gimnáziumának tanulóját találta a legjobbnak. Az ő éneklését meg is hallgathatjátok itt. További
képeket, eredményeket és az egyik versenyző, Nagy Kincső beszámolóját a honlapon olvashatjátok.
Néhány gondolat a versenyzőktől, hogy miért is szeretnek zsoltárokat és
népdalokat énekelni:
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közösségformáló ereje van
egyszerre csinálunk valami újat és régit
ilyenkor zeng bennem a lélek
a hitem kimutatása, bizonyságtétel
meghittség jellemzi
sajátomnak érzem, önmagam adhatom
átérezzük a hangulatát, felvidít, ha szomorúak vagyunk
kacsintani tudok a hangommal
feltölt lelkileg

Szeretettel gratulálunk minden versenyzőnek! Külön köszönet a zsűri
állhatatos munkájáért! Köszönet a Kálvin Kiadónak, a Fiatalok Krisztusért
Alapítványnak és a Kaláka zeneboltnak felajánlásaikért, amellyel a
versenyzők jutalmazásához járultak hozzá. Köszönet a főiskolának, az
önkénteseinknek, a felkészítő tanároknak, a Nemzeti Együttműködési
Alapnak és mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájártult e verseny
létrejöttéhez és sikeréhez.

Miskolci dicsőítő éjszaka
Ismét egy átvirrasztott éjszaka áll mögöttünk, de most Miskolcon, a Lévay József Református Gimnázium
kollégiumában dicsőítettük együtt Istent az ottani diákokkal november 14ről 15re virradóan. Mint
megtudtuk, náluk ez már hagyomány: vannak olyan péntek éjszakák a kollégiumban, amikor a több órás
zenélést és éneklést csak egyegy diák bizonyságtétele, áhítata vagy egy távoli barát skype bejelentkezése
szakítja meg, de a középpontban mindvégig Isten, a vele és egymással vállalt közösség marad. Az SDG egy
imasétával színesítette az éjszakai programot, és nagyon örültünk, hogy több résztvevővel komoly, mély
beszélgetés alakulhatott ki. Hálával és imával gondolunk a miskolci diákokra.
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Hír
Őszi találkozó – Közeleg a jelentkezési határidő
Minden református középiskolást szeretettel várunk az idei Őszi
találkozónkra, amit már egy kissé a télbe csúszva, december 5–
7. között tartunk Nagykőrösön.
Az idei téma a REMÉNYSÉG. Sokak szerint a remény egy
halfajta, szerintünk inkább egy hőlégballon. Egy kis meleg levegő
és már is az ég és a föld között lebeg. Felemel a magasba, de az
is benne van, hogy egyszer csak nagy robajjal lezuhan, és az fáj.
Nagyon szép a kilátás, de hova visz? Mi lesz a vége? Nem lenne
jobb, mégis inkább leszállni a földre?
Részletek és jelentkezés a HONLAPON ide kattintva! Jelentkezési
határidő: november 28a, péntek!

Közgyűlés
Szeretettel várunk mindenkit, de a tagokat különösen is hívjuk a 2014. évi közgyűlésünkre, amelyet az őszi
találkozó záró napján, vasárnap 12–13 óra között tartunk! Napirendre kerül a módosított Alapszabály
elfogadása, az elnöki beszámoló és a jövő évi programok tervezése.

Ajánló
Adventi kalendárium
Ismét közeleg... Előkerülnek lassan az adventi koszorúk, az első gyertya már lelki szemeink előtt pislákol,
még néhány nap, s már valóságosan is. Útra kelünk, de négy hét múlva csak „beesünk a fa
alá” összeroppanva a nehéz hetek terheit húzva magunk után, vagy valóban megérkezünk?
Menjünk együtt. Éljük meg! Napi útravalót a batyukba itt találsz.

Lelkiségi esték
Kovács Endi előadássorozatának ez évi utolsó alkalma december 15én 18 órakor lesz a Magyarországi
Evangélikus Egyház Országos Irodájában: Budapest 1085, Üllői út 24.
Az alkalom témája: Keresztes Szent János: A keresztény misztikáról – A lélek sötét éjszakája
Az eddigi előadások hanganyaga a honlapunkon található.

Bodrogi Tibor hon és népismereti verseny középiskolás
diákoknak
Egy középiskolásoknak szóló esszé, fotóesszé, illetve filmesszé pályázatot ajánlunk a figyelmetekbe! A Pécsi
Tudomány Egyetem BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékének
versenyfelhívását olvashatjátok a linkeken: ide és ide kattintva.

Sófár Konferencia és Dicsőítő est
A Dicsőítő estére regisztráció nélkül is mindenkit szeretettel várnak 17–22 óráig. Négy különböző csapat
vezeti majd a dicsőítést és úrvacsorai közösség is lesz. A teaház egész nap várja a résztvevőket! Részletek és
jelentkezés a Sófár Portálon.

Kérünk Titeket is, hogy imádkozzatok az Őszi találkozóért és
lélekben legyünk együtt az adventban!
Gyöngyi (az irodából) és Viktor
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