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Kedves SDGsek!
Bevezetésül néhány gondolat:
„Bízzál az Úrban teljes szívből és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni
fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz ez
testednek, és felüdülés csontjaidnak.” (Péld 3,58)
Külső szemlélőként őrültségnek tűnhet olyan bizonytalan útnak nekiindulni, ami nem a terveink szerint halad, mely
során ki vagyunk téve váratlan helyzeteknek. A Példabeszédek könyve nem egy őrült feladásra szólít: dobjunk el
mindent, úgyis mindegy, ne tervezzünk, ne legyenek céljaink, ne legyenek próbálkozásaink, várjuk tétlenül a
mennyei beavatkozást. Nem. Feladás helyett odaadásra van szükségünk.
Nemrég mesélte valaki nekem: képzeljünk el egy tálban cukrot, mindig valaki belenyúl, hepehupás lesz, mi pedig
folyton egy kiskanállal próbáljuk ismét egyenesre simítgatni a felszínt, de lehetetlen: a kanál nyoma mindig ott
marad. Újból sima akkor lesz, ha valaki kézbe veszi a tálat, s megrázza. Ha nem feladjuk az élet nehézségei
közepette, hanem odaadjuk életünk tálját.
Ez az odaadás korántsem akaratgyengeség és döntésképtelenség jele, sokkal inkább a felismerésé: ki az Élet Ura! Ki
az, ki valóban tudja, mi a jó nekem. Tovább >>
Bogyó
Zsófia, SDG tag

Hír
Búcsú Pista bácsitól
Szomorúan indult a 2015ös év, mert dr. Nagy István, Pista bácsi, az SDG egykori elnöke január 3án visszatért
teremtő Urához. Személyén, igehirdetésein keresztül sokunkat vezetett, formált Isten, hálával emlékezünk életére,
szolgálatára. Honlapunkon néhány, egykori SDGs diák személyes visszaemlékezését is olvashatjátok. Tovább >>

Tavaszi találkozó – MENTÉS MÁSKÉNT
A tavalyi 20 éves évforduló örömére idén is olyan találkozót szervezünk, ahol fiatalok és régebb óta fiatalok,
egyedülállók és családban élők, régiek és újak, egyszóval mindenki megtalálhatja a kedvére valót.
Képeket, zenéket, filmeket töltünk le, mentünk el, másolunk át, hogy meglegyen, hogy hallgatni, feltölteni,
megosztani lehessen. Mentjük az információt és mindazt, ami menthető... például az irhánkat.
Jézus azt mondta, hogy aki meg akarja menti az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét őérte, az megmenti azt
(vö. Lk 9,24). Micsoda logika ez? El kellene veszteni az életemet, hogy megmentsem? És egyébként is, hogyan
veszthetném el az életemet, meg mi az, hogy megmenteni? És végül is ki ment meg kit, mert máshol meg azt
mondja Jézus, hogy ő azért jött, hogy megmentse azt, ami elveszett. Mentés, csak másként. Feldolgozás alatt.
Jelentkezés és részletek a honlapon. Tovább>>
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(tavalyi csoportkép)

ADÓ 1%
Legyél te is 1% adó! Köszönjük a tavalyi év adózóinak, hogy az SDG szolgálatának támogatását választották!
A kedvezményezett neve: Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom
Adószáma: 18242076143
Rendelkező nyilatkozat letölthető innen.

Beszámoló
Vezetőképző
Január végén megtartottuk vezetőképző hétvégénket. A téma ez alkalommal az elhívás és a szolgálat volt. Nyolc
iskolából, összesen tizenöt diák érkezett. A diákoknak lehetőségünk nyílt a saját elhívásukon gondolkozni és a
szolgálati területeiket körvonalazni, majd iskolánként saját stratégiákat dolgoztak ki, annak érdekében, hogy hogyan
éljék meg hitüket a mindennapokban, illetve hogyan szólítsák meg kortársaikat. Nagyon örültünk a lelkesedésüknek,
ötleteiknek, kreativitásuknak és annak is, hogy Isten általuk is munkálkodik a gimnáziumaikban. A tavasz folyamán
több iskolát is célba vettünk már, ahova nagyon szívesen ellátogatunk majd.

Üzenő 2014
A tavalyi évről is elkészült, a már hagyományosnak mondható, évértékelő, beszámoló füzetünk, amiben a 2015ös
terveinkre is kitekintünk. Sokan postai vagy személyes úton kapták meg, de a honlapon is elérhetővé tettük. Tovább
>>

Ajánló
Csillagpont
Kiscsoportvezetői feladatra önkénteseket keresnek a Csillagpont szervezői
Szeretnél részt venni egy pezsgő hangulatú és Krisztusközpontú ifjúsági találkozó szervezésében, lebonyolításában?
Érzel magadban elhívást, hogy a Csillagpont négy napján, 815 fő vezetőjeként beszélgetéseket vezess a találkozó
előadásairól? Rendelkezel kiscsoportvezetői gyakorlattal a Csillagponton kívül? Akkor várjuk jelentkezésedet a
kiscsoportvezetők közé.
Jelentkezés végleges határidővel 2015. február 26. csütörtök 10 óra.
Magyarországi jelentkezők linkje: http://goo.gl/forms/A4PgQKRDDw
Határon túli jelentkezők linkje: http://goo.gl/forms/lp3BiUsrsc

SDG Családi Hotel és Konferencia Központ Balatonszárszó  Böjti
hétvége
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Balatonszárszói Soli Deo Gloria Konferencia Központ üzemeltetői március 27–29 között, böjti elcsendesedő alkalmat
szerveznek. Az Istenre tekintő csendben: áhítatok, imaséta, beszélgetés és Úrvacsorás Istentisztelet keretében
készülünk az ünnepre. Tovább >>

KITT  Keresztény Iskolások Tájékozódási Túrája
21. BÜKK Keresztény Iskolások Tájékozódási Túrája 2015. április 1011(12)
A jelentkezés 2015. február 18án kezdődik és március 20ig tart. Részletek a szervezet facebook oldalán. Tovább >>

72 óra
Helyi koordinátorokat keresnek a 72 óra szervezőgárdájába!
Idén ősszel nyolcadszor rendezi meg a 72 óra kompromisszum nélkül akciót a három történelmi keresztény egyház.
Az október 811. között zajló háromnapos ifjúsági akció országos szervezése önkéntes helyi koordinátorok
segítségével zajlik. Ebbe a szerepkörbe keresünk 18 év feletti, lelkes, az egyházi ifjúsági életben és a
programszervezésben jártas, illetve ezek iránt érdeklődő katolikus, református és evangélikus fiatalokat.
A koordinátori munkáról részletesen olvasni, valamint jelentkezni ide kattintva lehet.

Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra Isten áldását
kívánjuk! Reméljük hamarosan találkozunk!
Gyöngyi és Viktor
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