2016. 11. 25.

Roundcube Webmail :: 2015. október

Kedves SDGs, Hírlevél Olvasó!
Bevezetésül néhány gondolat:
Isten közelében élni annyi, mint valóságnak venni az élő Isten létezését, és bátran levonni ennek a
következményeit. Isten úgyis lát minket, csak arról van szó, hogy mi is lássuk őt. Isten úgyis szeret
minket, csak arról van szó, hogy mi is szeressük őt, tudjuk, hogy az ő környezetében élünk és az ő
szentségének és dicsőségének levegőjét szívjuk be. (Ravasz László: Gondolatok)
Állj meg egy percre, szívd be és fújd ki a levegőt, s közben tudatosítsd azt, hogy Isten szentségének és
dicsőségének levegőjét szívod magadba.

Hír
Zsoltár és népdaléneklő verseny
November 67re hirdettük meg az immáron 22. alkalommal megrendezésre kerülő Zsoltár és népdaléneklő
versenyünket. A versenyre gimnazista, tehát 9–13. osztályos diákok jelentkezését várjuk, akár nem református
középiskolákban tanulók is nevezhetnek. Újdonság, hogy idén a genfi zsoltárok mellett 16. századi magyar
zsoltár parafrázisokat is énekelnek majd a versenyzők. A részletes versenykiírás megtalálható a honlapunkon ide
kattintva. Az idei verseny támogatói a Kálvin Kiadó, a Misztrál együttes, a Hagyományok Háza, a Néprajzi
Múzeum és Pávai István.
Jelentkezési határidő: október 22e, csütörtök éjfél.

Adventi találkozó – Miskolc – december 4–6.
„Hogy megszabadulván a mi ellenségeink
félelem nélkül szolgáljunk néki.” (Lk 1,74)

kezéből,

Idén új helyszínen, a miskolci Lévay József Református
Gimnázium és Diákotthonban tartjuk az adventi
csendeshétvégénket.
Témánk
a
szabadság
lesz!
Részletek és jelentkezés a honlapon, ide kattintva.
„Szabad országban szabad ember azt csinálhat, amit
szabad.” – mondja a demotiváló bölcsessége. Mit szabad
és mit nem – gyerekként is sokat foglalkoztunk ezzel,
vagyis inkább mások velünk ez ügyben.
De mi és ki van a szabályokon és az etikán túl? Mi is az a
szabadság? Kívülről adják, vagy belülről fakad? Mi az, ami
gátol a szabadságodban, abban, hogy az legyél, aki vagy?
Hogyan és mire lehetsz szabad? Hogyan lehet a
szabadság benned?
Milyen egy csendes hétvége?
Alapvetően csendes. Ez azt jelenti, hogy igyekszünk
befelé, Istenre figyelni. Teret adunk arra, hogy Isten
szóljon hozzánk. A közösség, a játékok, feladatok, beszélgetés, ének, áhítat és csend, mind ezt hivatottak
előmozdítani.

Szabadulj (f)el a hétvégére!

SDG Bibliaismereti verseny
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Sokan kérdezték már tőlünk, hogy mi lesz a következő Bibliaismereti versenyünk anyaga. Nem várakoztatunk
tovább Titeket. A verseny 2016. március 4–5. között kerül megrendezésre Hevesen. A téma pedig Sámuel 12.
könyve, amihez sikeres felkészítést és felkészülést kívánunk tanárok és diákok számára egyaránt.
Jelentkezni januártól lehet majd a honlapon keresztül.

Beszámoló
Iskolamissziós napok
Október 8án, a debreceni Dóczy Gedeon Református
Gimnázium Matula napjainak csütörtöki vendégei voltunk.
Köszönjük, hogy ott lehettünk, és hogy nyitott fiatalokkal
találkozhattunk! Várunk mindenkit a Dóczyból is az adventi
találkozónkra!

Ajánló
Bibliaismereti játék
A Magyar Bibliatársulat a magyar nyelvű Szentírás népszerűsítését is
alapvető feladatai közé sorolja. Ebből a megfontolásból idén második
alkalommal hirdeti meg az online bibliaismereti vetélkedőt a középiskolás korosztály számára. A versenyre
benevező fiatalok ismét jó kis (Bibliával kapcsolatos) feladványokra, s a nyertesek ezúttal is értékes
nyereményekre számíthatnak. A jelentkezés határideje: 2015. október 19. (hétfő) éjfél. A vetélkedőről
részletesen ide kattintva olvashatnak.

Lelkiségi esték
A tavaly elindult Lelkiségi estek idén ősszel más formában, nem előadások keretében, hanem az adott témáról
beszélgetve, együtt gondolkodva folytatódnak. További információ ide kattintva érhető el.
Új helyszín és időpont: Budapest, Szilágyi Dezső téri templom, október 20., kedd, este 6 óra. További időpontok:
november 17., december 8.

„A Bibliaolvasás gyakorlata ma” konferencia
A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Vallástörténeti és bibliai teológiai tanszéke; a
Bölcsészettudományi Kar Hermeneutikai Kutatóközpontja és a Magyar Bibliatársulat szervezésében
konferenciára hívják az érdeklődőket.
Időpont 2015. október 2223. (csütörtök és péntek)
Helyszín: KRE HTK, Budapest, Ráday u. 28. I. emelet „Tóth Kálmán” terem
Szervezők: Zsengellér József, Fabiny Tibor, Pecsuk Ottó
A tervezett részletes programot az egyetem honlapján találják meg, ide kattintva. A tervek szerint október 23
án (pénteken) 10 és 16 óra között a Kálvin Kiadó és az MBTA, valamint a Hermeneutikai Kutatóközpont
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kiadványait engedményes könyvvásár keretében ismerhetik és vásárolhatják meg mindazok, akik ellátogatnak a
helyszínre.

Firesz ifialkalmak vezetői segédanyag
A Firesz (Duna Mente) egész évre szóló segédanyagot állít össze ifi alkalmak vezetői számára, ide
kattintva tudtok regisztrálni.

Reméljük, hamarosan találkozunk! Kérdéseiteket, észrevételeiteket a info(kukac)sdg.org.hu email
címre várjuk.
Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra Isten áldását kérjük!
Gyöngyi és Viktor
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