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Kedves SDGsek!

Bevezetésül néhány gondolat:

Arról, hogy mindig útközben élsz

„Azt hiszed, házat építettél, s pályád büszke ormairól elégedetten szemlélheted a világot? Nem tudod,
hogy  örökké  vándor maradsz,  s minden,  amit  csinálsz,  az  úton  haladó  vándor mozdulata? Örökké
városok, célok, életkorok és változások között haladsz, s ha megpihensz, nem pihensz biztosabban,
sem tartósabban, mint a vándor, aki megtöttyed az útszéli almafa árnyékában egy félórára útközben.
Tudjad  ezt,  mikor  terveket  szövögetsz.  Utad  értelme  nem  a  cél,  hanem  a  vándorlás.  Nem
helyzetekben élsz, hanem útközben."

(Részlet Márai Sándor Füveskönyvéből)

Ahány ember, annyiféle út, megannyi életút. Elágazások, kereszteződések, zsákutcák, éles kanyarok, egyenes
útszakaszok. Köves út, járatlan út, frissen aszfaltozott út, hegyi ösvény, szakadék széle, lápos vidék, sivatagi
szárazság. Úton vagyunk, nap mint nap. Mégis mennyire egyszerűen elmegyünk e megállapítás mellett: úton
vagyunk, örök vándorok maradunk. Csak a célokat, csak az állomásokat, a kitűzött határidőket és feladatokat
látjuk,  ez  a  mozgatórugója  napjainknak:  a  listánkon  újabb  piros  pipa.  S  jön  éjjelre  nappal,  a  következő
beütemezett „életprogrampont” kerül sorra.

Hogy egy konkrét ÚTra, zarándoklatra, ki miért indul el, könyveket lehetne írni: kiszakadni a mókuskerékből,
teljesítménytúra,  új  barátok  keresése,  találkozások,  szemléletmódváltás...  Ahány  zarándok,  megannyi
történet.  De  hogyan  lehetséges  az,  hogy  minden  kényelmet,  megszokottságot,  addig  vélt  biztonságot
nélkülöző úton az ember jól érzi, otthonosan érzi magát? Márai néhány sora, megragadja a lényeget: életünk
vándor  létét.  Egy  zarándoklat mini makettje  életünknek:  ott  vannak  a  kihívások mind  érzelmi,  szellemi  és
fizikális  síkon,  határaink  megtapasztalása,  elindulások  és  megérkezések,  váratlan  helyzetek,  útitársak,
kapcsolatok,  kérdések,  erőfeszítések  és megpihenések. S  ami  a  legcsodálatosabb benne:  az  egészet  kézben
tartja s körülöleli az Isten.

(Bogyó Zsófia, SDG tag)

Hír
Tájoló – SDG Zarándoklat – 2015.08.02–10.

Jelentkezés megkezdődött!

Tájoló  elnevezésű  zarándoklatunkat  2015.08.0210.  között  rendezzük
meg.

Útvonal:  Fehérvárcsurgó   Tés   Zirc   Bakonybél  (pihenőnap)   Herend  
Nemesvámos  Alsóörs. Hasznos információk és a jelentkezés a honlapon.

Jelentkezési határidő, előleg befizetéssel: 2015.06.15éig!

Tovább >>

Miért szervez zarándoklatot egy református diákmozgalom?

Elsőre  talán  furcsa  az  a  szókapcsolat,  hogy  „református  zarándoklat”.  Mi
nem  szoktunk.  Érdemes  néha  felülvizsgálni  szokásainkat.  Íme,  néhány
gondolat, amiért szerintünk érdemes zarándokolni!

 

Az  életünk  egy  út  –  életút.  Az  ember  „homo  viator”,  úton  lévő  ember.
„Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.” (Zsid. 13,14)

http://sdg.org.hu/rendezvenyek/tajolo-sdg-zarandoklat-20150802-10
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Zarándoklatunk  egyszerre  közösségi  és  egyéni  út.  Mindenki  a  maga  útját  járja,  egymásnak  pedig
útitársai vagyunk. „Utaidat, Uram ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!” (Zsolt 25,4)
Egyfajta  istentisztelet.  Zarándoklatunknak  nem  egy  szent  helyre  való  eljutás  a  célja,  mégis  egy
különleges formája az istentiszteletnek, az Istennel való kapcsolatunk ápolásának, az imádságnak. Nem
a hely, vagy nem kifejezetten a hely miatt, hanem az odaszentelt idő, figyelem, nyitottság és ima miatt
lehet tere az Istennel való találkozásnak. „Hagyjad az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik…
Légy csendben és várj az Úrra!” (Zsolt 37,5;7)
A lelkiszellemi aktivitás mellett fizikai cselekvés. Testi és lelki kihívás, testi és lelki út egyszerre. Teljes
embert kíván, ahogy arra Jézus is hív: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből
és teljes erődből.” (Mt. 22,37)

SDG Kassza

Vidd el egy útra utazótitkárunkat!

A 2015ös év pályázati és egyéb támogatási forrásaira úgy tűnik, még várnunk kell, de utazótitkárunk nem
szeretne addig sem az irodában ücsörögni. Úgy tartjuk, a személyes találkozásnak, alkalomlátogatásnak sokkal
nagyobb ereje van, mint a telefonálásnak. Támogasd munkánkat egy vonatjegy árával! Peti, ha messzi útra
indul Debrecenbe vagy Pápára, körülbelül 34000,Ftba kerül egy útja.

Rendszeres támogatás

Mennyivel és hogyan? A bibliai gyökerekhez mérten a tized felajánlását tarjuk az adakozásban irányadónak. A
tized felajánlása önkéntes dolog, alapvetően Isten és ember kapcsolatáról szól. Nem azt kérjük, hogy mindenki
az SDGnek ajánlja fel keresete tizedét, hanem azt, hogy gondolj az SDGre is, amikor adakozol. A költségvetés
és  a  kiszámíthatóság  szempontjából  fontos  az  is,  hogy  az  adományok  rendszeresek  legyenek.  Ha  100an
havonta  1000  Ftot  ajánlunk  föl,  az  egy  év  alatt  már  1,2  millió  forint,  mely  nagy  részben  fedezi  egy
munkatársunk fizetését.

Egyéb támogatási lehetőségek és részletek a honlapon. Tovább >>
 

Beszámoló

SDG Tavaszi találkozó – MENTÉS MÁSKÉNT – április 17–19.
„A  három  napban  közösen  imádkoztunk,  dicsőítettünk,  szemináriumokat  látogattunk  (pl.  a
keresztteológia,  imádság,  párválasztás  témákban).  Kiscsoportokba  osztva  beszélgettünk  a
hétvége fő témájáról: a megtérésről, illetve ennek hatásairól a keresztyének életében. Kellemes,
hasznos és  legfőképpen építő  jellegű programok színesítették a  találkozót. A  szervezők mindent
elkövettek  a  jókedv  érdekében,  persze  nagy  sikerrel.”  (Kovács  Blanka,  Miskolci  Lévay  József
Református Gimnázium és Diákotthon)
Tovább >>

http://sdg.org.hu/irasok/tamogatas
http://sdg.org.hu/irasok/sdg-tavaszi-talalkozo-avagy-mentes-maskent
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Ajánló
ADÓ 1%

Legyél te is 1% adó! Köszönjük a tavalyi év támogatóinak a felajánlásokat. Idén támogassuk még többen az
SDG szolgálatát!

A kedvezményezett neve: Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom

Adószáma: 18242076143

Rendelkező nyilatkozat letölthető innen.

Szeretethíd
A Szeretethíd Kárpátmedencei református önkéntes napokat hatodik éve szervezi meg a
Magyar Református Szeretetszolgálat. A program lényege, hogy szerte Kárpát
medencében megmutassuk: képesek és készek vagyunk segíteni a környezetükben
élőknek. Még egy hétig lehet regisztrálni önkéntesnek! A Pesti SDG kör tagjai a felcsúti
parókia felújításában vesz részt. Tovább>>

 

Csillagpont

Még egy hétig kedvezményesen regisztrálhatsz a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóra! Mi ott leszünk,
ne maradj otthon te sem! Tovább>>

 
Nyilvános Pünkösdi bibliaolvasás

A rendezvényt a Magyar Bibliatársulat Alapítvány, a Református Közéleti és
Kulturális Központ, a Kálvin Kiadó és a Luther Kiadó közösen szervezik.
Nagy szeretettel hívjuk Önt az  immár 7. alkalommal, ezúttal a budapesti
Kálvin téren megtartandó nyilvános Pünkösdi bibliaolvasásunkra 2015.
május  25én  (pünkösdhétfőn)  délután  14:00    17:30,  a  református
templom  lépcsői  elé.  Az  alkalom  nyitott,  ökumenikus  jellegű,  tehát
felekezettől, nemzeti hovatartozástól és beszélt anyanyelvtől függetlenül ki
ki  a  saját  Bibliájával  kapcsolódhat  be  a  felolvasásba,  illetve  lehet  részese
hallgatóként  az  eseménynek.  Ha  nincs,  vagy  nem  tudja  elhozni,  a
helyszínen  számos  fordításban,  kiadásban  megjelent  magyar  és
idegennyelvű  Szentírás  áll  majd  rendelkezésre.  A  programot  templomi
orgonazenés  áhítat  zárja.  Részvételi  szándékát
a gondocz.miklos@bibliatarsulat.hu email címen jelezze.

  

Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra
Isten áldását kérjük! Reméljük hamarosan

találkozunk!
Gyöngyi és Viktor

  

http://sdg.org.hu/files/201404/ado_1_sdg.pdf
http://www.szeretethid.hu/onkenteseknek/
http://csillag.reformatus.hu/
http://bibliatarsulat.hu/
http://www.reformatus.hu/lap/rkkk/
http://www.kalvinkiado.hu/
http://www.lutherkiado.hu/

