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Kedves SDGsek!
„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság
lelkét.”(2Tim 1,7)
E vers kapcsán mindig az jut eszembe, hogy nekünk, reformátusoknak csak a józanság jutott.
Abban jók vagyunk, de sokkal nehezebben látom meg egyházunkban és magunk között az erő és a
szeretet lelkét. Pállal együtt emlékeztetlek és bátorítalak (magamat is), hogy az Isten Lelke erőt és
szeretet is ad és ezek mellé józanságot. Merjünk hinni abban, hogy lesz erőnk, mert többen vannak
velünk, mint ellenünk. Merjünk odalépni a másikhoz, mert Isten már előbb szeretett minket és
lehajolt értünk. És legyünk józanok, mint Dániel barátai, akik hitték, hogy Isten még a tüzes
kemencéből is kimentheti őket, de ha nem tenné, akkor sem esnének kétségbe, és nem tagadnák
meg Őt.

Üzenő
„Üzenő” címen örömmel adjuk közre az SDG 2012. évi munkásságának rövid összefoglalóját.
Hálásak vagyunk a tavalyi év minden áldásáért! Istené legyen a dicsőség!

Adó 1%
Köszönjük a tavalyi felajánlásokat! 66.775 Ft gyűlt össze 2012ben. Idén is kérünk, hogy ha van
miből 1%ot felajánlanod, akkor ne feledd el, hogy az SDG munkáját is támogathatod! Ha még nem
adózol, akkor kérünk, hogy szüleidet, testvéreidet kérd meg erre!
Amit tudni kell hozzá:
a kedvezményezett neve: Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom Alapítvány
adószáma: 18072392143

Szárszó '13
Idén nyáron lesz a híres 1943as szárszói konferencia 70. évfordulója. Erről az eseményről mi,
jelenlegi SDGsek egy olyan konferenciával szeretnénk megemlékezni, amelyet az 1943as szárszói
Magyar Élet tábor ihlet, de elsősorban nem emlékkonferencia. Egyfajta keresztyén közéleti
konferenciát tervezünk, melyben szeretnénk képet kapni a magyar migráció jelen helyzetéről,
hátteréről, különböző motivációiról és következményeiről. Mindezzel segíteni szeretnénk a
résztvevők véleményalkotását, és lehetőség szerint közös, konkrét elhatározás, gyakorlati lépés
megfogalmazását.
További információk hamarosan.

Elnökség
Novemberben megválasztott új vezetőségünk (itt bővebben olvashatsz a vezetőség tagjairól) első
ülését február 9én tartotta a Gyulai Pál utcában. Ülésünk első felében arról beszéltünk, hogy milyen
látásunk van az SDG szolgálatával kapcsolatban, majd megpróbáltuk összegezni és súlyozni a
következő három évben ránk váró feladatokat. Azt is megállapítottuk, hogy ennek átlátásához még
további találkozásra, megbeszélésre lesz szükség. Ülésünk második felében aktuális ügyekkel,
elsősorban a Szárszó ’13 fedőnevű programmal foglalkoztunk.

SDG szervezők
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