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Kedves SDGs, Hírlevél Olvasó!
Bevezetésül néhány gondolat:
„Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak
egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” Lukács 10,4142 (olvasandó Lukács
10,3842)
Adventi készülődésünkben álljunk meg egy percre és vizsgáljuk meg, hogyan is állunk Jézus
fogadásával.
Márta és Mária nem abban különböztek, hogy az egyik tudta, hogy ki van náluk, a másik pedig nem.
Mindketten tudták. A különbség mélyebben rejlett. Jézus társasága Mártának azt jelentette, hogy
teljesíteni kell, és szerepelni, megfelelni. Mária számára pedig azt, hogy figyeljen, befogadjon,
meghallgasson. Mert nem ő van a középpontban. Máriában volt Jézus számára hely. Jézusra figyelt, és
nem önmagára. Megérezte, hogy ki van nála vendégségben. Hogy ő az, aki azért jött, hogy testi lelki
sebeinket gyógyítsa. Ő az, aki értelmet ad az életnek, Ő az, aki meghallgat, Ő az, aki vigasztal. Ő az, aki
kihívásokat ad és Ő az, aki irgalommal közelít hozzánk.
A kiemelt vers azt üzeni a számunkra, hogy lehet választani, lehet változtatni, ahogy Mária tette.
Lehet, szabad, csendben lenni, maradni, és hallgatni Jézus beszédét. A jó rész nem azt jelenti, hogy
könnyű. Szinte biztos, hogy sok minden eszünkbe fog jutni éppen akkor, amikor elcsendesednénk, de
ne adjuk fel, mert így mi is, ahogyan Mária is, azt a részt választhatjuk, amit senki nem vehet el
tőlünk.
KatonaHegedüs Anna (Nusi)  Kovács Endre: Ti azért így imádkozzatok! című könyve nyomán

Hír
Vezetőképző
A 2016. január 22—24ei hétvégén szervezzük az ÉletreValó projektünk következő vezetőképzőjét, ezúttal
Nagykőrösön. Szeretettel várunk minden olyan református gimnáziumba járó vagy onnan nemrég elballagott
diákot, aki felelősséget érez gimnáziuma lelki életéért. Érdeklődni 2016. január 10éig lehet
az info(kukac)sdg.org.hu email címre írt levélben.

Versenyek
IDŐPONTVÁLTOZÁS!
A november eleji Zsoltárés népdaléneklő versenyünknek több betegség és lemondást
követően új időpontot kerestünk. Így a verseny nem marad el végleg,
hanem február 12–13. között kerül megrendezésre. Ennek fényében lehet még
jelentkezni akár új versenyzőknek is, mindenkit szeretettel várunk.
A barátságos légkörű, ugyanakkor szakemberek által zsűrizett versenyünkre várjuk
az énekelni szerető diákokat és a gimnazista korosztályba tartozó gyülekezeti tagokat,
akik szívesen fejlesztik és mutatják meg népdal és zsoltártudásukat egyénileg vagy
csoportban. A kétnapos eseményen a versenyen túl a résztvevők hasznos szakmai
programokon is részt vehetnek.
Új jelentkezési határidő: 2016. január 29e, részletek a honlapon! Tovább>>

Szokásos Bibliaismereti versenyünkre azokat a háromfős középiskolás csapatokat
várjuk, akik elegendő szorgalommal rendelkeznek, hogy az adott Bibliai könyv, idén
ez a Sámuel III. könyvének a szövegét alaposan áttanulmányozva összemérjék
nem csak tudásukat, de kreativitásukat is a kétnapos verseny során.
https://grey.kybest.hu/webmail/?_task=mail&_action=show&_uid=191&_mbox=Sent&_safe=1
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Helyszín: Heves, Eötvös József Református Oktatási Központ.
Időpontja: 2016. március 4–5.
Jelentkezni január 4től a honlapon keresztül lehet.

A versenyek nyereményei:
Zsoltárés népdaléneklő versenyünkre tárgyi nyereményeket a Misztrál együttes, a
Hagyományok Háza, a Kálvin Kiadó és a Néprajzi Múzeum ajánlott föl, az utóbbi
múzeumi belépővel is megajándékozza a győzteseket.
Bibliaismereti versenyünket pedig minden évben értékes könyvjutalmakkal támogatja a Bibliatársulat, a Szent
Gellért Kiadó és a Parakletos Könyvesház.
De nem csak a tárgyi nyereményekért érdemes indulni a versenyen. Hiszen a dobogós helyezettek minden
évben ingyen vagy jelentős kedvezményekkel vehetnek részt egy SDGs programon. A nyeremény idén is
mindkét versenyen a Tavaszi találkozón való részvétel lesz.
Bíztatunk minden SDGst, hogy készüljön föl és induljon valamelyik versenyen!

Támogatás
Hálásan köszönjük az eddigi imádságokat, a felajánlott támogatásokat, az erőn felüli adományokat és a
rengeteg önkéntesen vállalt feladatot, segítséget. Sokat jelent ez számunkra, látva, hogy nem csak egy
maroknyi embernek fontos a munkánk, hanem sokak tesznek érte és sokakkal együtt kereshetjük az új
forrásokat.
Azonban továbbra is arra kérünk Titeket, hogy imádkozzatok az SDG jövőéért, útmutatásért és a rajtunk kívül
álló dolgokért, a pályázatokért. Ha tehetitek, támogassátok anyagilag is egyesületünket vagy segítsetek olyan
támogatókat találni, akik rövid vagy hosszútávon anyagi vagy tárgyi adományokkal segíthetik szolgálatunkat.
Jövőre gondoljatok ránk az adó 1% kapcsán vagy emlékeztessétek erre szüleiteket.
A támogatási lehetőségeket és a letölthető és továbbadható támogatói levelet a honlapon találjátok.
Egészen friss örömhír azonban, hogy a várólistás pályázatunk (2015ös NEA szakmai, 1,5 millió Forint)
bekerült a támogatottak közé, így a 2015ös pénzügyi hiányunk megoldódni látszik.

Beszámoló
Adventi csendeshétvége – Miskolc, december 4–6.  Szabadság
„Akár a betlehemi népszámlálásra mentek az emberek anno, úgy jönnek az SDGsek most az egy évben kétszer
tartandó nagy hétvégi seregszemléjükre, ezúttal Miskolcra, és ahhoz képest, hogy ötven diák zsibong péntektől
vasárnapig egy kollégiumban, elég csendesen jönnek. Mégiscsak adventi csendeshétvége van. Ilyenkor együtt
van az ország refijeiből való SDGsek aprajanagyja, ősidők óta SDGzők és friss húsok. S hogy miért? Hogy
együtt szemléljük Istent és az épp aktuális témán keresztül megpróbáljuk megismerni őt.” (Horváth Eszter,
pápai SDGs)
A teljes beszámolót a honlapon olvashatjátok. Tovább >>
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Ajánló
7. KÖSZI Téli berek tábor 510. osztályosoknak –
Csobánka, 2016. február 4–7.
A KÖSZI Téli berek tábor mottója 2016ban: Itthon otthon
Érezted már úgy, hogy Neked is a Balaton a Riviéra? Hogy itt vagy otthon, itt a Te világod? Hogy büszkeség tölt
el, ha a magyar sportolókra, a piros paprikára, a Rubikkockára vagy akár a saját városodra gondolsz? El tudod
mondani, szerinted miért menő magyarnak lenni? Vagy azt, hogy ez mit jelent Neked? Ilyen és ehhez hasonló
kérdésekkel foglalkozunk majd az idei, szám szerint a 7. KÖSZI Téli berek táborban, hogy minden résztvevő
átérezhesse az „otthon” fontosságát és azt, hogy szélsőséges gondolatok nélkül is lehetünk büszkék. Ezen a
hosszú hétvégén zenéktől az ételekig, képektől a játékokig, kultúrától a természetig megismerhetsz mindent,
ami igazán nagyszerű és magyar!
Részvételi díjak, kedvezmények és a technikai részletek pontos leírása a KÖSZI honlapján: www.koszi.net, E
mail: koszi@koszi.net

Megjelent Kovács Endre – Ti azért így imádkozzatok! c. könyve
Szeretettel ajánljuk Kovács Endre novemberben megjelent könyvét.
Imádkozzatok! Imádkozunk. De hogyan?
„A Miatyánk mindenki által jól ismert szöveg, minden istentiszteleten elhangzik, számtalan teológiai elemzése is
született már. Kovács Endre Ti azért így imádkozzatok! A keresés, a kérés és a szemlélődés útján című
könyve azonban egy új perspektívát ad hozzá a sokat idézett imádsághoz. Sokszor talán bele sem gondolunk
abba, hogy milyen mélységek vannak a Jézustól tanult imánkban. Pedig Jézus nem véletlenül ezekkel a
szavakkal tanított bennünket arra, hogy az Atyához kapcsolódjunk.”
(reformatus.hu)
Áldott adventi készülődést és elcsendesedést kívánunk! Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra
Isten áldását kérjük! Reméljük, hamarosan találkozunk!

Gyöngyi és Viktor
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