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Kedves SDGsek!
Bevezetésül néhány gondolat:
Rövid életünk során nagyban meghatározza a viselkedésünket a következő kérdés: „Kik vagyunk?”
Bár ritkán tesszük fel magunknak így, a mindennapi életünkben mégis nagyon határozottan
megtapasztaljuk. Általában három választ valósítunk meg életünkben – és ezek nem feltétlenül
azonosak azokkal, amelyeket tudatosan adunk. A három válasz a következő: „Azok vagyunk, amit
teszünk; azok vagyunk, amit mások mondanak rólunk; és azok vagyunk, amink van” vagy másként
megfogalmazva: „A sikerünkkel, a népszerűségünkkel, a hatalmunkkal vagyunk azonosak.”
A spirituális élet megköveteli, hogy folyamatosan elismerjük valódi önazonosságunkat. Ez pedig nem
más, mint hogy Isten gyermekei vagyunk, mennyei Atyánk szeretett fiai és leányai. Jézus élete
feltárja előttünk ezt a rejtélyes igazságot. Miután János megkeresztelte Jézust a Jordánban, s Jézus
kiemelkedett a vízből, látta, hogy az egek szétválnak, és a Lélek galamb formájában leszáll rá. Ekkor
szózat hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem” (Mk 1,10–11). Ez
Jézus életének döntő pillanata: megnyilatkozott önmaga előtt igazi mivolta. Ő Isten szeretett Fia. A
„Szeretettként” küldik a világba, hogy rajta keresztül minden ember felfedezhesse és
kinyilváníthassa önnön szeretett mivoltát.
(részlet Henri J. M. Nouwen – Itt és most – A Lélekben élni c. könyvéből)

Hír
Tavaszi találkozó
MENTÉS MÁSKÉNT
április 17–19.
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.
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.
Jelentkezés

és

részletek

a

honlapon. Tovább>>

ÉletreValó projekt Nagykőrösön
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Gyere velünk március 30. és április 1. között Nagykőrösre, ahol az Arany János Református Gimnázium falai
közé viszünk egy kis SDGt. A helyi SDGsek már nagyon készülnek a Lelki Hangolóval, segítsünk együtt
hangolódni! Ha szívesen jönnél, a három nap valamelyikére vagy akár mindháromra, de még nem tudod,
miben tudnál segíteni, akkor jelezd felénk emailben az info@sdg.org.hun. A tavalyi Benkős ÉletreValós
napokról itt olvashatsz.

SDG Kassza
Vidd el egy útra utazótitkárunkat!
A 2015ös év pályázati és egyéb támogatási forrásaira
úgy tűnik, még várnunk kell, de utazótitkárunk nem
szeretne addig sem az irodában ücsörögni. Úgy
tartjuk,
a
személyes
találkozásnak,
alkalomlátogatásnak sokkal nagyobb ereje van, mint
a
telefonálásnak.
Támogasd
munkánkat
egy
vonatjegy árával! Peti, ha messzi útra indul
Debrecenbe vagy Pápára, körülbelül 34000,Ftba
kerül egy útja.

Az
OTP
1174212820910822
számú
számlára várjuk felajánlásaitokat. Kérjük, hogy a közleményben neved, címed tüntesd
fel, hogy megköszönhessük adományodat!
Rendszeres támogatás
Mennyivel és hogyan? A bibliai gyökerekhez mérten a tized felajánlását tarjuk az adakozásban irányadónak.
A tized felajánlása önkéntes dolog, alapvetően Isten és ember kapcsolatáról szól. Nem azt kérjük, hogy
mindenki az SDGnek ajánlja fel keresete tizedét, hanem azt, hogy gondolj az SDGre is, amikor adakozol. A
költségvetés és a kiszámíthatóság szempontjából fontos az is, hogy az adományok rendszeresek legyenek.
Ha 100an havonta 1000 Ftot ajánlunk föl, az egy év alatt már 1,2 millió forint, mely nagy részben fedezi
egy munkatársunk fizetését.

Egyéb támogatási lehetőségek és részletek a honlapon. Tovább >>

Beszámoló
Bibliaismereti verseny
A Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom idén is a Bibliavasárnap előtti pénteken és szombaton tartotta
Bibliaismereti versenyét, melynek ezúttal a budapesti Benkő István Református Általános Iskola és
Gimnázium adott otthont. Képeket, beszámolót és a verseny eredményeit a honlapunkon találjátok. Tovább
>>

Ajánló
ADÓ 1%
Legyél te is 1% adó! Köszönjük a tavalyi év támogatóinak a felajánlásokat. Idén támogassuk még többen az
SDG szolgálatát!
A kedvezményezett neve: Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom
Adószáma: 18242076143
Rendelkező nyilatkozat letölthető innen.

Csillagpont
Még mindig sok önkéntesre van szükség, hogy létrejöhessen a Csillagpont. Lehet, hogy éppen Rád! Ha
szeretnél részt venni egy 3500 fős ifjúsági találkozó megszervezésében, akkor válogass az alábbi, már
korábban meghirdetett és új önkéntes felhívások közül. Tovább >>

KITT  Keresztény Iskolások Tájékozódási Túrája
21. BÜKK Keresztény Iskolások Tájékozódási Túrája 2015. április 10–11(–12)
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A jelentkezés 2015. február 18án kezdődik és március 20ig tart. Részletek a szervezet facebook
oldalán. Tovább >>

Sófár  LélekJelenLét 2015. ápr. 30. – máj. 3.
A munka, család és a szolgálatok pörgésében, nagy döntések előtt, kiúttalannak tűnő élethelyzetben, vagy
egyszerűen Isten közelségét keresve sokat jelent számunkra, ha lélegzetvételnyi szünethez juthatunk. Ám
ha ez sikerül is, a teljes testilelki felüdüléshez nemcsak olyan szünetekre van szükségünk, amikor
leállhatunk és kifújhatjuk magunkat, hanem olyanra, mikor feltöltődhetünk mennyei erőkkel. Az idei
LélekJelenLét hétvégéjén húsvét és pünkösd közti időben a feltámadt Jézus és a tanítványok találkozásáról
szóló igék körül csendesedünk el. Várjuk a Lélek JelenLétét megélni vágyó, 18. életévüket betöltött
gyülekezeti tagokat, lelkészeket, presbitereket. Tovább >>

SDG Családi Hotel és Konferencia Központ Balatonszárszó 
Böjti hétvége
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 >>

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