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Kedves SDGs, Hírlevél Olvasó!
Bevezetésül néhány gondolat:
Azt hiszem, nem kell bemutatni számotokra a hónapok óta tartó migrációs válságot. Feleségemmel
esténként nehezen szakadunk el a telefonjaink képernyőjétől, az aktuális hírek olvasásától. Sokféle
érzelem és reakció kavaroghat bennünk ezzel kapcsolatban. Igen, segíteni kéne, de vannak határok (?).
Vajon mi készül itt? Milyen szándékkal jönnek?
Rengeteg vélemény és írás áraszt el bennünket ezzel kapcsolatban és néha már kedve sincs az
embernek újabbakat olvasni, mégis hadd tegyek én is hozzá két gondolatot.
Nekem sokat jelentett az a gondolat, ami a nővéremmel beszélgetve hangzott el: Isten kezében van ez
a helyzet is. Isten tud erről, nem feledkezett meg rólunk. Kezében tartja a folyamatokat, akár meg is
állíthatja. Ebből következik a másik gondolat is, ami inkább egy kérdés egy prédikációból: Mit üzen ez a
helyzet a számunkra? Megkérdez bennünket egyénileg is, közösségileg is és még nagyobb szinteken is.
Mire akarja Isten a figyelmünket fordítani? Hova jutott, eltévedte jóléti társadalmunk? Merre van a
tovább?
Imádságainkban gondoljunk a szükséget szenvedő menekülőkre, vezetőinkre, és saját felelősségünk,
életünk kérdéseire is.
Katona Viktor

Hír
Éves program
Az évkezdő Elnökségi ülésen kitűztük az 2015/2016os éves programot: természetesen idén sem
maradhatnak el a versenyek, az elcsendesülést segítő Adventi és a nagy Tavaszi találkozónk, továbbá a
nyári Tájoló zarándoklat és az ÉletreValó vezetőképzők sem, mindezek időpontjáról ide
kattintvatudhatsz meg többet. A helyszíneket még sok esetben keressük, de természetesen mindenről
időben értesítünk majd Titeket!

Iskolamissziós napok
Az ÉletreValó projektünk keretében ezen a héten újból meglátogatunk egy iskolát, méghozzá pénteken
a Tiszakécskei Református Gimnáziumot. Már nagyon várjuk a találkozást, az otthonmaradókat pedig
arra kérjük, hogy imádkozzanak az iskolában töltött napunkért, hogy minél több diákkal tudjunk
beszélgetni, játszani, és hogy minél többen kedvet kapjanak a péntek délutáni ifi alkalomhoz.

Zsoltár és népdaléneklő verseny
November 67re meghirdetjük 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.

Beszámoló
TÁJOLÓ zarándoklat
Augusztus elején 30 SDGs zarándok érkezett meg Fehérvárcsurgóról Alsóőrsre, egy heti gyaloglás után
130 kmt hagyva maguk mögött, mely során számos élménnyel, találkozással és lépéssel gazdagodtak.
Bogyó Zsófinak mint a zarándoklatunk egyik főkoordinátorának, összefoglalója megjelent már az
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augusztus
30ai
Reformátusok
Lapjában,
de honlapunkon is olvasható egy bővebb
változat „Feljegyzések egy zarándok naplójából”
címmel.

ÉletreValó
Vezetőképző

Műhely

–

Szeptember második hétvégéjén 17 református
középiskolás vett részt 10 gimnáziumból (8
református és 2 katolikus gimnáziumból)
évkezdő műhelyünkön, illetve további 4 fő, akik
már végeztek gimnáziumi tanulmányaikkal, de
visszatértek tapasztalataikat és lelkesedésüket megosztani a még gimnazista társaikkal. Kérünk
mindenkit, hogy imádkozzunk értük!

Ajánló
Iskolamissziós napokra önkénteseket várunk!
Idén is szeretnénk több iskolába is elmenni és megrendezni
az Iskolamissziós napokat. Annak érdekében, hogy a 34
napos iskolai tartózkodásunk még eredményesebb legyen,
szeretnénk ha minél többen, akár már egyetemistaként
bekapcsolódnának egyegy ilyen programba. Ez azért is lenne
fontos, mert az SDGs hangulatot csak akkor tudjuk igazán
hitelesen átadni, ha minél többen vagyunk egy alkalommal,
továbbá pedig nagyon jó lehet, egy idegen iskolában vagy akár
a volt gimidben szolgálni és segíteni a helyi lelkes diákokat
céljaik elérésében. Ha csak egykét napra tudnál eljönni,
annak is nagyon örülünk. A szolgálati napokra szállást és
étkezést általában a fogadó iskola biztosít.
Ebben a félévben a következő iskolákba szeretnénk eljutni
Iskolamissziós napok keretében: október 5ei héten a
debreceni gimnáziumokba látogatunk el. Szervezés alatt
állnak: Gödöllő, Pécs és Békés. Ez egyelőre azt jelenti, hogy
nem biztos, hogy ebben a félévben eljutunk mindenhová, de a
listánkon vannak.
Ha szeretnél csatlakozni, kérlek írj egy emailt a
info@sdg.org.hu címre vagy hívd Kovács Péter (PiKé)
utazótitkárunkat +36305074744 telefonszámon.

Lelkiségi esték
A tavaly elkezdett Lelkiségi estek idén ősszel más formában, nem előadások keretében, hanem a
témáról beszélgetve, együtt gondolkodva folytatódnak. További információ ide kattintva érhető el.
Új helyszín és időpont: Budapest, Szilágyi Dezső téri templom, szeptember 22. kedd, este 6 óra. További
időpontok: október 20., november 17., december 8.

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

72 óra
Idén nyolcadik alkalommal rendezi meg a 72 óra kompromisszum nélkül akciót a három történelmi
keresztény egyház. Az október 8–11. között háromnapos, országos ifjúsági akcióra már elindult a
regisztráció! A jelentkezés után értesülni fogsz a programmal kapcsolatos aktuális tudnivalókról.
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Regisztráció:
http://www.72ora.hu/regisztracio

Imaéjjel
Ötödik alkalommal kerül megrendezésre október 16án éjjel a Kárpátmedencei Református Imaéjjel. A
rendezvény célja, hogy mindannyian saját ifjúsági közösségünkön belül élhessük meg az egységet
azzal, hogy gyülekezetünk keretein belül maradva, egy éjszakán át imádkozunk, s így mégis több ezer
fiatallal, de elsősorban a minket összekötő Istennel vállalunk közösséget. Idén a pápai teológusok azok,
akik kidolgozzák az este menetét.
További információk, plakát, videó:
http://reformatus.hu/lap/ifi/imaejjel/
Érdeklődés jelzése:
https://goo.gl/ULHjlM[R1]

Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra Isten áldását kérjük!
Reméljük hamarosan találkozunk!
Gyöngyi és Viktor
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