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Kedves SDGs, Hírlevél Olvasó!
"A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek." (1Thessz 4,28)
Néha elgondolkodom azon, hogyha kisgyerekek feltennék nekem a kérdést, hogy mi a kegyelem, vajon
mit válaszolnék. Hogyan magyarázhatnám meg? A szótárban ez szerepel: „természetfeletti isteni
segítség, ill. a bűnbocsátó isteni szeretet”. Ha ezt felolvasnám, a kérdés továbbra is kérdés maradna.
Valami megfoghatatlanról van tehát szó. Mégis, ha arra gondolok: kegyelem, csodálatos érzés tölt el. A
sötétséget, mint gyertyaláng töri meg. A láng, melyet más gyújtott meg, hogy világítson, s a gyertya
sem én vagyok, hanem valaki más, és nem is akárki... Jézus Krisztus.
Bogyó Zsófia (teológus hallgató  SDG tag)

Hír
Iskolamissziós napok Békésen
Március 31. és április 1. között Kovács Peti (PiKé) utazótitkárunk vezetésével egy újabb iskolamissziós alkalomra
megy egy kis csapatunk a békési Szegedi Kis István Református Gimnáziumba, egyrészt meglátogatni a helyi
SDGs csoportot, másrészt pedig a kétnapos jelenléttel, a folyosói játékokkal kapcsolatokat építeni az iskola
diákságával.
Kérjük, hogy imádságban kísérjétek ezt a szolgálatot is!

Tavaszi találkozó – Erősödj meg! – JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
ÁPRILIS 1.
Április 15–17. között ismét Balatonszárszón tarjuk a Tavaszi
találkozónkat, ahol az SDG minden generációja megtalálhatja a
helyét. Jelentkezni a honlapon lehet!
Az igehirdető idén ifj. Csomós József lelkipásztor lesz. Szombatra
pedig sok izgalmas szemináriummal, műhellyel készülünk: Simon
Márton Slam poetryvel vár titeket, az Ökogyülekezeti Mozgalom
Salátabárt nyit, Kubiszin Viktor a kortárssegítésről beszél, Kerekes
Szabolcs az alázatos társkeresésről, Ablonczy Judit gyógytornász
pedig a testeket ébreszti majd. A legjobb „hazai” előadók között ott
lesz az Angliából hazalátogató Sziráki Szilvi lelkiségi műhellyel, Orosz
Eszter trendi kézművessel és végül, de nem utolsó sorban Kiss Dia a
kegyelem teológiai kérdéseivel készül nektek!
A Tavaszi találkozó az SDGs "időszámításunk" fordulópontja.
Összehívjuk a közgyűlést, melynek keretében sor kerül a
tisztújításra és a beszámolókra is. Különösen is kérjük, hogy gondold
végig: tudnáde a következő évben (is) rendszeres adományokkal
támogatni szolgálatunkat. Ennek mérlegelésében segíthet az itt
található rövid összefoglaló. Úgy látjuk, hogy egy elkötelezett
támogatói kör képezhetné biztos alapját munkánknak.

Tavaszi tagavató
Ebben az évben ismét a tavaszi találkozón kerítünk sort a tagavatásra. Többen már jelezték a szándékukat, aki
viszont még nem tette meg, de szeretné az elköteleződését a taggá válással megerősíteni, attól azt kérjük, hogy
a következő linken található kis kérdőívet töltse ki, legkésőbb április 29ig!
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Szabadulószoba
Szeretnénk egy állandó helyen üzemelő szabadulószobát kialakítani Budapesten a csillagpontos „Exodus  Bibliai
szabadulósátor” mintájára, ehhez keresünk egy helyiséget. A honlapon többet is olvashatsz a szabadulószoba
sajátosságairól és szükségleteiről.

Beszámoló
Szeniorok és virágvasárnap
Virágvasárnap találkozott a maroknyi szenior SDGs
csoport, akik évtizedek óta rendszeresen összegyűlnek a
Gyulai Pál utcában. Sok emléket hozott fel a
virágvasárnap. Előjött, hogy 1946ban, éppen 60 évvel
ezelőtt volt újra a háború után Virágvasárnapi
konferencia. Volt, aki Jézus Krisztussal való első
találkozására emlékezett vissza, ami egy Virágvasárnapi
konferencián történt, amikor Bartimeusról volt szó.
Ismét más arra emlékezett, hogyan mentek át a lány
gimnáziumból a Lónyay utcai fiú gimnáziumba
konferenciázni virágvasárnap. Az emlékek felelevenítése
és megosztása között pedig arról beszélgettünk, hogyan
van jelen Isten uralma az életünkben, és hogyan vezet
bennünket.

XXII. Bibliaismereti verseny
Idén Sámuel két könyve volt az anyaga a Bibliavasárnaphoz kapcsolódó Kárpátmedencei rendezvénynek,
amelynek ezúttal a hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ adott otthont március első hétvégéjén. A
honlapon olvasható egy izgalmas élménybeszámoló, megtekinthetők a versenyről készült képek, illetve
az eredmények is.

Ajánló
Nekünk ez több mint 1%!  Ajánld fel vagy ajánlj minket
szüleidnek!
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! További információt a támogatási lehetőségekről ezen a
linken találsz.
A felajánláshoz szükséges név és adószám:
Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom, 18242076143

Magyar Bibliatársulat
A Magyar Bibliatársulat Alapítvány ismét bibliaismereti versenyt
hirdet középiskolásoknak. Egyéni versenyzők és legfeljebb 3 fős
csapatok jelentkezését várják a szervezők.
Jelentkezni a www.bibliatarsulat.hu/jatek/ oldalon található űrlap
kitöltésével lehet 2016. március 31. csütörtök éjfélig.

KÖSZI Életfonal életvezetési tábor 2016. május 58. – Piliscsaba
Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekekért Egyesülete újabb táborral várja az
érdeklődőket. A KÖSZI Életfonal egy olyan életvezetési tábor, ahol a tizenéveseket foglalkoztató kérdésekről
lehet őszintén beszélgetni és megoldásokat találni. Kiscsoportos beszélgetések, interaktív drámafoglalkozások,
műveltségi vetélkedők, közösségépítő játékok és más izgalmas programok várják a táborozókat egy
felejthetetlen négynapos hétvége alatt. Pezsgő, vidám hangulat, szeretetteljes
https://grey.kybest.hu/webmail/?_task=mail&_action=show&_uid=203&_mbox=Sent&_safe=1

2/3

2016. 11. 25.

Roundcube Webmail :: 2016. március

felejthetetlen négynapos hétvége alatt. Pezsgő, vidám hangulat, szeretetteljes
közösség és igaz barátok várnak mindenkit egy tavasziasan zöldellő, gyönyörű
környezetben.
A tábor célcsoportja: 712. osztályosok
Tizenévesnek lenni sosem volt könnyű: igazi barátokat találni, megállni a helyünket a
suliban, kijönni a szüleinkkel és meghódítani a kiszemeltünket. Ezért jó, ha van egy
hely, ahol tudhatod: közénk tartozol. Elmondhatod, ami bánt, és garantáltan
jókedvre derítünk, izgalmas programokban van részed, miközben bölcsebb leszel
életed nagy kérdéseiben is.
További információ és jelentkezés>>

Kívánunk mindenkinek áldott, szép húsvétot! „Krisztus feltámadt!  Valóban feltámadt!”

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