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Kedves SDGs, Hírlevél Olvasó!
Bevezetésül néhány gondolat:
A Tavaszi találkozón Isten kegyelmére figyelve hangzott el ez a rövid kis részlet Hemingwaynek „Az
álmok városa” című írásából:
„Madrid tele van Pacó nevű fiúkkal – így becézik a Franciscó kat –, van is egy madridi vicc arról az
apáról, aki Madridba jött, s a következő hirdetést tette közzé az El Liberal nyílttér rovatában: „Pacó,
kedden délben várlak a Montana Szállóban, minden meg van bocsátva, apád”, s erre egy egész
rendőrosztagot kellett kivezényelni, hogy szétszórja a nyolcszáz fiatalembert, akik mind a hirdetésre
jelentkeztek.”
Mélyen ott él bennünk a vágy, hogy valaki azt mondja nekünk: "Minden meg van bocsátva." Jézus ezt
mondja ki az őt befogadó Zákeusnak: "Ma lett üdvössége ennek a háznak." (Lukács 19,9)

Hír
Hangoló Szeminárium – május 17–19., Balatonszárszó
„Életünket, mint egy hangolóhoz, a Lélek által Jézushoz igazítani – így is összegezhetjük a keresztyén
életfeladatot. E cél elérését segítené az a háromnapos tréning május közepén, amely az elcsendesedés, az
igeolvasás és a közösséggyakorlás különböző formáinak megismerésére és gyakorlására helyezi a hangsúlyt.
Katona Viktor az elmélkedő olvasásról tart ismertetőt és vezet gyakorlatot a Hangolón. A kurzust
megálmodó Kovács Endre, a Barnabás Csoport munkatársa az imádságban és az Istennel való kapcsolatban
megnyilvánuló önfeltárás, önismeret és önreflexió szerepéről beszél majd. Szabóné László Lilla református
lelkész az önátadás imájáról és a szemlélődésről szól. A lelki életet támogató közösség mibenlétének kérdését
közös gondolkodásra szánják a kurzusvezetők, és az is céljuk, hogy a hasonló kegyességi formák iránt érdeklődő
hívek egymást segítve folytassák lelki útjukat.
Ezt a célt szolgálja a Lelkiségi Esték elnevezésű programsorozat is, amely évek óta egyfajta nyitott műhelyként
várja az érdeklődőket a fővárosban.”
(Parókia Portál, Jakus Ágnes cikke)
További részleteket és a jelentkezést itt találod május 5ig!

Tájoló zarándoklat
2016. július 25–augusztus 1.
Budapest–Tata
Hamarosan
jelentkezni
is
lehet
az
idei
ifjúsági
zarándoklatunkra, aminek a címe Jelenlét. Az útvonalat már
térképen kinéztük, hamarosan egy csapat elindul lejárni, a
szállások alakulnak és ennek fényében hamarosan
körvonalazódik a részvételi díj is.
Addig is szólj barátaidnak és vésd a naptárba az időpontot!
Miért
szervez
diákmozgalom?

zarándoklatot

egy

református

Elsőre talán furcsa az a szókapcsolat, hogy “református
zarándoklat”. Mi nem szoktunk. Érdemes néha felülvizsgálni
szokásainkat. Íme, néhány gondolat, amiért szerintünk
érdemes zarándokolni!
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Az életünk egy út – életút. Az ember „homo viator”, úton lévő ember. „Mert nincsen itt maradandó
városunk, hanem az eljövendőt keressük.” (Zsid. 13,14)
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)

Üzenő 2015
Elkészült az SDG 2015ös évéről szóló Üzenő füzetünk, amiben beszámolunk az
elmúlt év eseményeiről, az ÉletreValó projektről, „külső szolgálatainkról”, pénzügyi
helyzetünkről és 2016os terveinkről is. 2016os közgyűlésen megjelent tagjaink
már kaptak egyegy példányt, de akik nem tudtak eljönni, róluk sem feledkezünk
meg, nekik és támogatóinknak postán küldjük el a füzetet. Illetve a honlapon is
elérhető már, olvassátok szeretettel!

Beszámoló
Tavaszi Találkozó
A kegyelem és az abban való megerősödés kérdését ifj.
Csomós József a Tiszáninneni Református Egyházkerület
ifjúsági referense, bibliai alakok, valamint film és
mesehősök történetén keresztül vezette végig, saját
tapasztalataival is átszőve. A kiscsoportos munkán túl a
témában való elmélyülést szolgálata a péntek esti
„válaszadós áhítat”, a szombat esti imaséta és a
vasárnapi úrvacsorás istentisztelet. Szombaton a
szemináriumok széles palettájából választhattak a
résztvevők:
testmozgás,
salátabár,
táskafestés,
haikuírás, drogprevenció és kortárssegítés, alázatos
társkeresés, szemlélődő ima és egy csipet teológia.
A
résztvevők
beszámolóiból
összeállított
cikk
a honlapon olvasható, illetve a Református Lapjának
eheti számában.

SDG Közgyűlés
A Tavaszi találkozó az SDG éves közgyűlésnek is tere, ideje. Hat új taggal bővült a szervezet hivatalos
taglétszáma, bemutattuk a készülő SDG film előzetesét, valamint tisztújításra is sor került.
A közgyűlés megerősítette tisztségében Katona Viktor elnököt, Pappné Kocsis Rékát elnökhelyettesnek
választották, továbbá Bogyó Zsófia, Kiss Diána, KatonaHegedüs Anna, Szabó István és Tolnay Ráchel kaptak
megbízást a következő három évre az elnökségi tagságra. A felügyelőbizottság tagjai Bendix Nielsen Annabeth
Ruth, Horváthy Petra és Semlyényi Dániel lettek.
Életükre és szolgálatukra Isten áldását kérjük!

Zsinati Ifjúsági Fórum (ZSIF)
A Zsinati Ifjúsági Iroda rendezte idén is a ZSIFet, amelyből az SDG munkatársai is kivették a részüket. Nagy
öröm volt megtapasztalni azt is, hogy a delegált fiatalságból sokakat ilyenolyan SDGs programokról már jól
ismertünk. Jó volt velük együtt gondolkodni arról, hogy milyen nagy kérdések mozgatják őket, kortársaikat,
miben van szükségük tanításra, útmutatásra az egyháztól. A kérdést így fogalmaztuk meg: „Hogyan tudunk élni
fiatalként az egyházban? Hogyan tudjuk társainknak vonzóvá tenni közösségeinket, ahová tartozunk? Hogyan
tudnánk tudatosan, felkészülten fordulni a társadalom felé? Hol vannak református identitásunk határai? Mit
tud mondani a református egyház napi életünk megélt valóságára?”
Erről az eseményről is beszámol a Reformátusok Lapja és a reformatus.hu is. A képeket itt találjátok.
https://grey.kybest.hu/webmail/?_task=mail&_action=show&_uid=207&_mbox=Sent&_safe=1

2/3

2016. 11. 25.

Roundcube Webmail :: 2016. május

Ajánló
Nekünk ez több mint 1%! 
Ajánld fel vagy ajánlj minket
szüleidnek!
Kérjük, ha teheted, idén is támogasd, illetve idén
támogasd te is az SDGt adód 1%ával, vagy ha még
nem adózol, ajánlj minket szüleidnek, barátaidnak!
További információt a támogatási lehetőségekről ezen a
linken találsz.
A felajánláshoz szükséges név és adószám:
Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom,
18242076143

Pünkösdi Zenés Vigília  május 12.
A Pünkösdi Zenés Vigília célja, hogy főként budapesti keresztyén fiatalokat
és egyetemistákat összegyűjtsön ökumenikus közösségben és együtt
imádkozzon, hallgasson keresztény könnyű zenét. Fontos része mindig az
eseménynek az igehirdetés is, ebben az évben prédikál: Steinbach József
református püspök, a MEÖT elnöke. Az alkalmon a MEÖT tagegyházak
dicsőítő ifjúsági zenekarai szolgálnak.
Cím: Magyar tudósok körútja 3., Budapest, 1117

Pünkösdi Bibliaolvasás
A Magyar Bibliatársulat Alapítványa szeretettel hív mindenkit 2016.
május 16án (pünkösdhétfőn) 14:00–17:00ig a budapesti Kálvin téren
megtartandó
nyilvános
pünkösdi
bibliaolvasásra, orgonakoncertre és ökumenikus istentiszteletre.
A program szervezői kérik, hogy a részvételi szándékot a
gondocz.miklos(kukac)bibliatarsulat(pont)hu email címen jelezzétek.

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