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Kedves SDGsek!
Bevezetőül néhány szó a protestálásról reformáció napján.
Kik vagyunk, mi, „protestánsok”? Sokféle válasz létezik számunkra, de a leglényegibb:
Krisztuséi vagyunk! Teológiailag leginkább ez ír le minket, és alakulásunk narratívája is az
evangéliumhoz köt. Eredetünktől fogva az első helyen Krisztus élete és lénye definiál minket.
Nélküle nem lennénk mozgalom. Legmélyebben akkor vagyunk protestánsok, ha Krisztus
személyével azonosulunk, ha őt képviseljük, ami csak azáltal lehetséges, ha benne maradunk,
és ő bennünk. Minden más alapon történő önmeghatározás csakis másodlagos lehet. A
protestáns önazonosság pozitív: Jézusról tanúskodunk (’protestere’)*, ez definiál minket; a
másoktól való különbözőség csupán másodlagos vonás. Legyünk tehát igazán protestánsok,
Jézusról tanúskodók!
(Kovács Endi)
* Mindamellett, hogy a „protestánsok” valóban tiltakoztak, mégis a „protestál” szó nem valami negatív
előjelű kifejezés, hanem  éppen ellenkezőleg  pozitív, vagy semleges jellegű ige. Eredete a latin
protestariban található, melyből világosan kitűnik, hogy a pro azt jelenti, hogy (valami, vagy
valakiért, érdekében. Tehát a „protestál” eredetileg azt jelenti, hogy „valami, vagy valaki érdekében
tanúsítani, tanúbizonyságot tenni” vagy semlegesebb értelme szerint: „ünnepélyesen kijelenteni;
kinyilatkozni”. (forrás)

Beszámoló
Utazótitkár
Örömmel jelentjük, hogy Kovács Péter személyében köszönthetjük
új utazótitkárunkat, aki november 1jétől áll munkába! Néhány
bemutatkozó sor tőle, bővebben a honlapon:
"Utazótitkárként célom és reményem, hogy az SDG, mint
diákmozgalom, valamint az én munkám is eszköz lehet abban, hogy
a diákokat egy olyan utazásra invitáljuk, amely az egyetlen, amire
érdemes jegyet váltani: Jézus követésére."

Imaéjjel
Október 10éről 11ére virradóra megtartottuk első imaéjjelünket a Lónyay Utcai Református
Gimnáziumban. Az eseménnyel a ZEFIRen keresztül a Kárpátmedencei Ifjúsági Imaéjjelbe
kapcsolódtunk be. A programon az imádság öt fajtáját jártuk körül, így dicsőítéssel kezdtünk, majd
kéréseinket helyeztük Isten tenyerébe, éjfélkor közbenjáró imádságainkat vittük az Úr el, a bűnvallás
után, hajnali 2kor úrvacsoráztunk, majd hálákat adtunk az életünkért, az imaéjjelért és egymásért.
A második emeleti imaséta, az Átutazóna kiállítás, a Menekült Missziós kiállítás, az imadoboz készítés,
az éneklések és a meghitt beszélgetések segítettek bennünket, hogy hajnali 6ig virrasszunk, majd egy
kis hajnali zarándoklat végére felértünk a Gellérthegyre, napfelkeltét csodálni. Örültünk minden lelkes
résztvevőnek, zenészeknek, segítőknek, támogatóknak. Köszönjük szépen! Reméljük jövőre is
vállalkoztok a virrasztásra! Ovádi Zsanett személyes beszámolóját a honlapon olvashatjátok. Képek
a facebook oldalunkon és a honlapon.
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Hír
Zsoltárés népdaléneklő verseny
2014. november 78. Nagykőrös. Idén ismét felcsendülnek a zsoltárok és a népdalok Nagykőrösön. A
versenyre készülőknek sikeres felkészülést kívánunk!

Őszi találkozó IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Megtudtuk, hogy több iskolában akkor lesz a
szalagavató, amikor az őszi találkozónk is lett
volna. Először arra gondoltunk, hogy minden
iskolát felhívunk és megkérjük őket, hogy tegyék
át a szalagavatók időpontját. Második megoldási
javaslatunk volt, hogy egy összevont szalagavatót
tartsunk mi, de végül a harmadik megoldás
mellett döntöttünk.
A találkozó időpontját áttesszük DECEMBER 57
re. A helyszín továbbra is Nagykőrös. Jelentkezni
hamarosan lehet a honlapon!
A közgyűlést is ezen a hétvégén tartjuk
Nagykőrösön, minden tagot szeretettel hívunk és
várunk!

Ajánló
Hálaadó egyetemi istentisztelet
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Huszonöt évvel ezelőtt 1989 novemberében hosszú szünet után szervezték meg az első egyetemi
istentiszteletet, erre emlékezve a budapesti református egyetemi gyülekezetek hálaadó istentiszteletet
tartanak 2014. november 5én 19 órától a Kálvin téri református templomban. Mindenkit szeretettel
várnak, aki a huszonöt év során megfordult a közösségben.

Lelkiségi esték
Kovács Endi előadás sorozata a keresztény spiritualitásról protestáns szemmel. Következő előadás
november 17én, hétfőn. Helyszín: Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda, Budapest 1085,
Üllői út 24. (A Külső tárgyaló bejárata az utca felől nyílik.)
Téma: Szent Ágoston  A legmeghatározóbb egyházatya az önismeretről, Vallomások
Az eddigi két előadás hanganyaga honlapunkon megtalálható.
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