2016. 11. 25.

Roundcube Webmail :: 2013. október

„Ti vagytok a föld sója… Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5,13.14)
Milyen szép ige. Milyen jó lehetett a tanítványoknak, amikor ezt Jézus mondta nekik. Milyen bátorító
lehetett nekik, hogy kijelentő módban mondta, semmi feltételes vagy felszólító mód. Ez így van, ti
vagytok azok. Vagyis ők. … Vagy én? Nem, biztosan ők. Én nem lehetek, mi nem lehetünk. Hát mi
nem vagyunk olyanok. Én? A világ világossága, aki másoknak reményt ad, utat mutat? Én a só, ami
jó ízt ad, értelmet, örömet? Nem, hát Jézus sem gondolhatja komolyan… Pedig Jézus ezt mondja ma
is: Ti vagytok a só és ti vagytok a világosság, akik az élet forrásához, hozzám tartoztok, akik rám
mutattok. Legyünk azzá, akik vagyunk. „Nem ti választottak ki engem, hanem én választottal ki, és
rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Jn 15,16)

1. Zsoltár és népdaléneklő verseny
Péntekig lehet még jelentkezni a Zsoltár és népdaléneklő versenyünkre. A kiírást itt találod. Ezúttal
nem csak református középiskolába járó diákokat várunk.
2. Karácsonyi hétvége – IDŐPONTVÁLTOZÁS!
A nyári közgyűlésen megbeszéltekhez képest egy héttel korábban, december 68.i hétvégén
tartjuk a karácsonyi találkozónkat Nagykőrösön. Részletek hamarosan. Készüljetek! :)
3. MIGeneRÁCIÓs anyagok
Felkerültek a honlapunkra a nyári konferencia előadásainak, áhítatainak hangfelvételei illetve, egyéb
írott, képes anyagaik. A bal oldali „migeneráció” menüben érhetők el.
4. Mai Káté
A Generális Konvent segítséget kér egy mai nyelven megfogalmazott, mai fiatalok kérdésére választ
adó Káté kialakításában. Ezen a linken várják a te kérdéseidet is.
5. Stratégiáról
Szeptember 2426. között Válon tartottunk stratégiaépítő napokat az elnökség tagjaival, Kerekes
Szabolcs és Kovács Endre, a Barnabás csoport két trénerének vezetésével. A következőket
fogalmaztuk meg, illetve fogalmaztuk újra.
Küldetésünk
Isten úgy szerette a világos, hogy egészen közel jött hozzánk Jézus Krisztusban. Ez arra indít
bennünket, hogy vele együtt munkálkodjunk és egy olyan őszinte, nyílt, befogadó közösséget éljünk
meg a ránk bízottakkal együtt, ahol érett keresztyénekké váljunk Isten újjáteremtő munkája által.
Jövőképünk
Az SDG 5 év múlva egy olyan fiatalos, dinamikus szervezet, melyet együttműködő vezetői közösség
irányít, 34 munkatársat és számtalan önkéntest foglalkoztat. 1015 középiskolában működik
csoportja, középiskolás és szenior tagjainak országos alkalmakat szervez. Az SDG egy olyan
közösség, mely úgy követi Krisztust, hogy nyitott reformátusság, missziói lelkület és konkrét
életkérdésekre való válaszkeresés jellemez. Az iskolákkal, a helyi gyülekezettel és az egyházi
vezetéssel is aktívan együttműködik.
Következő időszak stratégiai pillérei
csoportok indítása, segítése
nagyobb közösség építése (országos alkalmak)
szakmaiság, lelkiség mélyülése
forrásteremtés
Katona Viktor és az SDG szervezők
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