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Kedves SDGs, Hírlevél Olvasó!
Erősnek lenni – sokan gyúrnak
erre. Az erős az nyerő, fölényben
van, hatalma van. Az erősebb
érvényesül. Pál a kegyelemben,
vagyis a Krisztus Jézusban való
megerősödésre
szólítja
fel
Timóteust. Ha sokat emelgetek
súlyokat, akkor izmos leszek, ha
sokat
tanulok,
eredményes
leszek a számonkérésekben –
persze ezek sem mindig ilyen
egyszerűek –, de hogyan lehet a
kegyelemben
erősödni?
A
kegyelem, amely a Krisztus
Jézusban van. Keresni a Jézussal
való
kapcsolatot,
gondolni,
figyelni
rá.
Az
ő
erejére
hagyatkozni, akkor is, amikor
nem vagyok erős és akkor is, ha
annak
érzem
magam.
Megerősödni, részesedni Jézus
erejében.
A terméketlen fügefa példázatában a vincellér megtrágyázza a fát (Lk 13,6–9.). A fa magától nem tud
változtatni helyzetén, de a vincellér lehetőséget teremt a fának, hogy meggyökerezzen, megerősödjön,
hogy egyáltalán legyen ereje, tudjon élni. Valahogy így erősödj, gyökerezz a kegyelemben.

Hír
Közelgő versenyek
Zsoltár és népdaléneklő verseny

–

Nagykőrös, február 12–13.

Bibliaismereti verseny – Heves, március 4–5.

Február 19ig várjuk a háromfős csapatok jelentkezését ezen a linken.

Tavaszi találkozó
– Save the date!
Április 15–17. között ismét Balatonszárszóntarjuk a
Tavaszi találkozónkat, ahol az SDG minden generációja
megtalálhatja a helyét. Jegyezzétek a dátumot és
találkozzunk Szárszón!

Szabadulószoba
A Csillagpont óta gondolkodunk, kérdezősködünk és tervezgetjük egy budapesti
szabadulószoba létrehozását, az Exodus – Bibliai szabadulósátor mintájára. A szoba
célja, hogy a szabadulás élményén keresztül Isten szabadítására mutasson.
Sajátosságai: bibliai témájú feladatok; „feldolgozó” kör a játék után; valamint az,
hogy önkéntesek munkájából és adományokból működik.
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Várjuk azok jelentkezését (kattint email), akik valamilyen módon részt vennének a
hely kialakításában. Jelenleg még a tervezés fázisában járunk, később azonban akad
majd fizikai munka is. További részletek hamarosan.

Scargill
PiKé nem csak Magyarországon utazó titkárunk. E hírlevél írásakor hatodmagával
(Gyöngyi, Dia, Fruzsi, Pisti, Dani, Janó) éppen Scargillban van. A delegáció küldetése
a Scargill Movement megismerése, kapcsolatépítés és ápolás, valamint Sziráki Szilvi
meglátogatása, aki éppen Scargillban önkénteskedik. Jó utat, szép hetet!

Több mint 1%!
2015ben 135.414, Ft érkezett adó 1% felajánlásából, ami több
mint az éves költségvetésünk 1%a. Több mint 1%!
Kérjük, ha teheted, idén is támogasd, illetve idén támogasd te is az
SDGt adód 1%ával, vagy ha még nem adózol, ajánlj minket
szüleidnek, barátaidnak!
A felajánláshoz szükséges név és adószám:
Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom, 18242076143
További információt
linken találsz.

a

támogatási

lehetőségekről

ezen

a

Beszámoló
ÉletreValó műhely
Január 22–24. között megtartottuk a tavaszi félév vezetőképzőjét – új nevén: ÉletreValó műhelyét. Ezúttal a
megszokott budapesti helyszín (Gyulai Pál utca 9.) helyett Nagykőrösre hívtuk a diákokat, akik az iskolai
csoportok vezetésében részt vesznek. Pécsről, Tatáról, Pápáról, Miskolcról, Debrecenből, Gödöllőről és a budapesti
Lónyay és BaárMadas gimnáziumokból 16 diák vett részt a hétvégén. Vendégünk volt Bogyó András, aki a
tanítványozásról tanított. Honlapunkon hamarosan részletesebb beszámolót olvashattok Kovács Blankától.

Ajánló
Ezúttal két képzést ajánlunk figyelmedbe:

Bibliai élménypedagógiai képzés
Egymás terhét hordozzátok... címmel bibliai élménypedagógiai képzést szervez a Kalandok és Álmok Szakmai
Műhely Budapesten, 2016. február 25–27. között. A képzés vezetői: Módi Kinga, Demjén Izabella és Bányai
Sándor. Részvételi díj 21.000, Ft, diákoknak 12.000, Ft. További részletek itttalálsz.

Hozzáértő segítő
Idén tavasszal is indul a MEKDSZ 8 részes alapozó lelkigondozói képzése, kétheti rendszerességgel a Párbeszéd
Házában. A képzést Dr. Hélisz Katalin, MEKDSZmunkatárs, keresztény lelkigondozó és mentálhigiénikus vezeti.
Jelentkezési határidő: 2016. február 12. (péntek)
További információt itt találsz.

https://grey.kybest.hu/webmail/?_task=mail&_action=show&_uid=199&_mbox=Sent&_safe=1

2/3

2016. 11. 25.

Roundcube Webmail :: 2016. január

Reméljük, hamarosan találkozunk! Kérdéseiteket, észrevételeiteket a info(kukac)sdg.org.hu email
címre várjuk.
Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra Isten áldását kérjük!
Gyöngyi és Viktor
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