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Kedves SDGsek!
Bevezetésül néhány gondolat:
„Egy farmer egy kemény téli estén furcsa dörömbölést hallott a konyhája
ablakán. Egy másik ablakon kilesve látta, hogy a hidegtől reszkető apró verebek,
melyeket a benti fény és melegség látványa csalogatott oda, zörgetik az üveget.
A földművest meghatotta a látvány, ezért felöltözött, és végigcammogott a friss
hóban, hogy kinyissa a pajta ajtaját a didergő madaraknak. Felkapcsolta a
lámpát, majd egy kis szénát dobott a sarokba. A verebek
azonban minden irányba szétröppentek, amikor kilépet a
házból, és félelmükben elrejtőztek a sötétben.
A férfi mindenféle csellel próbálkozott, hogy becsalogassa őket a pajtába.
Kekszdarabkákat szórt végig az ösvényen, hogy mutassa nekik az utat.
Megpróbált a madarak mögé kerülni, és a pajta felé terelni őket. Semmi sem
használt. A madarak féltek az idegen óriástól, aki pedig segíteni szeretet
volna rajtuk. A gazda visszament a házba, és az ablakon át figyelte a halálra ítélt verebeket.
Eközben eszébe jutott valami: Bárcsak madárrá változhatnék egy pillanatra! Akkor egy lennék
közülük, és nem ijednének meg tőlem ennyire. Megmutathatnám nekik, hol találnak meleget és
biztonságot.
Ebben a pillanatban valami kezdett megvilágosodni benne. Megértette, hogy
Jézus is éppen ezért érkezett a világra.”
(Philip Yancey, Tim Stafford: Magyarázatos Biblia, 2014 – Illusztráció Máté
3,17 részéhez)

Hír
Vezetőképző
A 2015. január 23—25ei hétvégén szervezzük az ÉletreValó projektünk következő vezetőképzőjét,
amire szeretettel várunk minden olyan református gimnáziumba járó vagy onnan nem rég
elballagott diákot, aki felelősséget érez gimnáziuma lelki életéért. Jelentkezni 2015. január 16éig
lehet az info@sdg.org.hu email címre írt levélben.

Bibliaismereti verseny
Örömmel értesítünk mindenkit, de elsősorban a középiskolásoknak és
tanáraiknak jó hír, hogy 2015. február 27—28án rendezzük XXI.
Bibliaismereti versenyünket a Biblia vasárnap hétvégéjén, a budapesti Benkő
István Református Általános Iskola és Gimnáziumban. A verseny
témája: János evangéliuma. A verseny dobogós helyezettjei ingyen vagy
kedvezményesen vehetnek részt az SDG tavaszi találkozóján. Érdemes tehát
akár már a téli szünetben is készülni a megmérettetésre. Jelentkezni 2015.
február 11ig lehet a honlapon erre kialakított felületen, ide kattintva.

Beszámoló
Őszi találkozó
„A hétvégéről nagyon sok mindent hoztunk haza a lelkünkben: új barátokat, tanácsokat, energiát,
békét, gondolatokat, és ezáltal az Istennel való erősebb kapcsolat kötelékét, élményeket, remek
emlékeket.” – írja Károly Klaudia békési diák. December 5—7. között közel ötvenen jöttünk össze
újra Nagykőrösön, ahol a téma a reménytelenségeink és a remény volt. Kiscsoportokban,
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állomásokon,
a
bibliodráma
módszereivel
tanulmányoztuk
Lázár
feltámasztásának
történetét, áhítatban pedig a
tékozló
fiúkról
hallhattunk.
Bővebb
beszámolót és a képeket a
honlapon
találjátok.
A
közgyűlésen a jövő évi program
tervezése közben az a határozat
született, hogy tartsuk meg az
adventi hétvége elnevezést és az
időpontot
is,
így
jövőre
is
adventben lesz a találkozó.

Kunszentmiklósi
csendesnap
Az idei év utolsó tanítási napján az SDG munkatársi csapata: Viktor, Gyöngyi és PiKé
Kunszentmiklósra látogatott a helyi csendesnapra. A Toy Story – Játékháborúból vett néhány
jelentettel illusztráltuk, hogyan ismerhetjük fel, hogy Istenhez tartozunk, és ebben hogyan
fedezhetjük fel valódi identitásunkat. Öröm volt látni a kisebbek és nagyobbak ragyogó tekintetét,
amit reméljük, nem csak az utolsó nap örömének tudhatunk be.

Ajánló
Magyarázatos Biblia
„Két amerikai író, Philip Yancey és szerzőtársa, Tim Stafford
többlépcsős bibliaolvasó programot állított össze a Harmat Kiadó
gondozásában
megjelent
kiadványban.
Napi
egy
fejezet
elolvasásával átfogó képet kaphat az olvasó a Biblia belső
összefüggéseiről, témáiról fél év alatt. Isten mindig is kommunikált
az emberrel, miért kell mégis magyarázni a Bibliát, ami Isten
szava? – a többi közt erre a kérdésre is keresték a választ a
Magyarázatos Biblia bemutatóján a Károli Gáspár Református
Egyetemen. A rendezvényen a Harmat Kiadó igazgatója, Herjeczki
Kornél, a Veritas Kiadó projektmenedzsere, Győri Tamás József,
valamint teológus vendégek, Cseri Kálmán református lelkész,
Szeverényi János evangélikus lelkész és Szenczy Sándor, a Baptista
Szeretetszolgálat
vezetője
osztotta
meg
gondolatait
a
hallgatósággal.” (Parókia Portál – Fekete Zsuzsa cikke)
Ajánljuk a cikket és magát a Magyarázatos Bibliát is!

SDG Családi Hotel és Konferencia Központ Balatonszárszó
– Családi Szilveszter
Minden kedves szilveszterezni és pihenni vágyót szeretettel vár az SDG Családi Hotel és Konferencia
Központ Balatonszárszóra december 30. és január 1je között. Részletek és jelentkezés a
honlapjukon ide kattintva.

Minden kedves sdgsnek meghitt, örömteli
találkozásokban gazdag, szeretetteljes karácsonyi
ünnepet és áldott új esztendőt kívánunk!
Gyöngyi (az irodából) és Viktor
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