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Kedves SDGs, Hírlevél Olvasó!

Bevezetésül néhány gondolat:
„A legenda szerint egy kimerítő reggeli imádság után a piedrai kolostor egyik novíciusa (szerzetesnövedék)
megkérdezte az apátot (elöljárót), hogy az imák közelebb hozzáke Istent az emberekhez.
– Egy kérdéssel válaszolok – felelte az apát. – Imádságaid hatására felkele a nap holnap reggel?
– Dehogyis! A nap azért kell fel, mert egy egyetemes törvénynek engedelmeskedik!
– Nos, ez a válasz a kérdésedre. Isten közel van hozzánk, függetlenül attól, hogy imádkozunke.
A novícius felháborodott.
– Azt mondja tehát, hogy fölöslegesek az imáink?
– Teljességgel. Ha nem kelsz fel korán, soha nem látod meg a felkelő napot. Ha nem imádkozol, noha Isten
mindig közel van, soha nem veszed észre a jelenlétét.”
(részlet Paulo Coelho: Mint az áradó folyó c. könyvéből)

HÍR
Szeniorok találkozása
Budapesten
Szeretettel várnak minden fiatal SDGst a
szeniorok október 16án, most vasárnap 14:30
kor
a
Gyulai
Pál
utcai
Református
Gyülekezet földszinti termében (az SDG Iroda
mellett) egy kellemes találkozásra és együttlétre.

Adventi csendeshétvége –
december 9–11.
Írd be ezt a dátumot a naptáradba, mert az időpont
már biztos, a helyszínt még keressük, de amint
biztossá válik, értesítünk mindenkit! Idén is
hívogatunk minden olyan fiatalt, akik az advent
forgatagában, a karácsonyra készülve vágynak
Isten jelenlétére, az elcsendesedésre, a valódi
ünnep megértésére és megtapasztalására. Legyünk
együtt ezen a hétvégén! Részletek hamarosan.

Éves program
Éves programunk már olvasható a honlapunkon: találkozók, versenyek időpontjai, témái. Tovább >>

BESZÁMOLÓ
ÉletreValó Műhely
Október elején ismét megrendeztük Nagykőrösön az ÉletreValó Műhelyünket, ahova 10 református
középiskolából 18 diák érkezett és gondolkodott együtt arról, hogy miért fontos közösségben lennünk
egymással és Istennel. Válaszokat kerestünk arra, hogy hogyan és kikkel együtt tudják megélni hitüket a
mindennapokban, az iskolában, és hogy egyegy kisközösség hogyan lehet kovász akár egy keresztény
középiskolában is.
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A műhely folytatását 2017. január 20 –
22.között rendezzük meg és azokat a lelkes
középiskolásokat várjuk, akik szeretnének saját
környezetükben, iskolájukban egyegy kisebb
nagyobb csoportot vezetni, szervezni, ahol
szabadon beszélgethetnek Istenről, az Igéről és
saját életük kérdéseiről, és ahol közösen
tapasztalhatják meg az imádság erejét.

Kárpátmedencei református
imaéjjel
Egy SDGs csapat is részt vett a 2016os
imaéjjelen, a maroknyi társaság meglátogatta a
Józsefvárosi Református Gyülekezet imaéjjelét,
majd közösen imádkozott az éjszaka hátralevő
részében
a
Lónyay
utcai
Református
Gimnáziumban,
hajnalban
pedig
együtt
szemlélték a napfelkeltét a Gellért hegyről. Az imaéjjelről többet is olvashattok ide kattintva.

AJÁNLÓ
Firesz ifialkalmak vezetői segédanyag
A Firesz (Duna Mente) egész évre szóló segédanyagot állított össze ifi alkalmak vezetői számára, ide
kattintva tudtok regisztrálni. Használjátok bátran iskolai kiscsoportjaitokban, gyülekezeti ifijeiteken!
Reméljük, hamarosan találkozunk! Kérdéseiteket, észrevételeiteket az info(kukac)sdg. org. hu
email címre várjuk.
Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra Isten áldását kérjük!
Az SDG csapata nevében:
Gyöngyi és Viktor

https://grey.kybest.hu/webmail/?_task=mail&_action=show&_uid=224&_mbox=Sent&_safe=1

2/2

