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Kedves SDG-s, Hírlevél Olvasó!

Bevezető gondolatok
Istennek volt egy álma. Megálmodta a teremtést. És Isten megteremtette a világot. Megalkotta a
mennyet és a földet, a virágokat és a mezőket, a fákat és az erdőket, a hegyeket és a dombokat, a
folyókat és a madarakat, a bogarakat és az emlősállatokat. De valami hiányzott az álmából. Ekkor
megálmodta az embert, saját képére és hasonlatosságára. Férfinak és nőnek alkotta meg. Az ember
azonban elhomályosította a képet, amilyenre az Isten alkotta őt. Elidegenedett Istentől és önmagától
is. Elszakadt saját eredetétől. Már nem Isten előtt élt. Elrejtőzött előle. Magába fordult. Elzárta szíve
kapuját, és Istent nem engedte be. De nemcsak Istentől távolodott el, hanem szembefordult
önmagával és a többi emberrel is. Tévúton járt, beleveszett hazugságainak sűrűjébe.
Ekkor Isten újraálmodta az álmát. Olyannak álmodta meg az embert, amilyennek eredetileg gondolta.
Álmát meg is valósította: új kezdetet hozott. Emberi alakban elküldte saját Fiát, dicsőségének
képmását. „Az egyszülött Fiú: Isten, aki az Atya keblén van” (János 1,18) – ő lett emberré, hogy
helyreállítsa az ember eredeti képét. Hogy megmutassa, milyenek lehetnénk, ha egységben lennénk
Istennel. Hogy emlékeztesse az embert isteni eredetére, isteni magvára, amelyet magában hord, de
bűneivel elhomályosított.
Karácsonykor Isten álmát ünnepeljük, amely Jézus Krisztusban láthatóvá vált. Az embert ünnepeljük;
azt, ahogy tiszta embersége felragyogott Jézusban.

(Anselm Grün: Istenünk karácsonyi álma 13–15. old.)
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott és szeretetteljes ünnepet minden kedves hírlevél olvasónak!

HÍREK
Zsoltár- és népdaléneklő verseny
Megrendezésre kerül 2017. február 10–11. között a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom és
a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának közös rendezvényeként a
Zsoltár- és népdaléneklő versenyünk, melyre minden diákot, énektanárt és kísérőt szeretettel hívunk
és várunk Nagykőrösre! Jelentkezni 2017. január 31-ig lehet a honlapon erre kialakított
felületen.Versenykiírás és további részletek a honlapon. Tovább >>>

Bibliaismereti verseny
Örömmel értesítünk mindenkit, de elsősorban a középiskolásoknak és tanáraiknak jó hír, hogy 2017.
március 3–4. között rendezzük meg XXIII. Bibliaismereti versenyünket a Biblia vasárnap
hétvégéjén, a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban. A verseny témája: 1-2
Korinthusi levél. Jelentkezni 2015. február 17-ig lehet a honlapon erre kialakított
felületen. Versenykiírás és további részletek a honlapon. Tovább >>>
A versenyek dobogós helyezettjei ingyen vagy kedvezményesen vehetnek részt az SDG Tavaszi
találkozóján. Érdemes tehát akár már a téli szünetben is készülni a megmérettetésre!

BESZÁMOLÓ
Adventi csendeshétvége
Olvassátok szeretettel Horváth Eszti hosszabb beszámolóját a honlapon is, ahol már a fényképeket is
megtaláljátok. Tovább >>
https://grey.kybest.hu/webmail/?_task=mail&_action=show&_uid=228&_mbox=Sent&_safe=1#
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„Az áhítatok sajátosak az ezévi Adventben:
péntek este dicsőítéssel kezdünk, reggel az
egyik kedvencemmel, az ősi antifónás
zsoltárok éneklésével folytatjuk, este pedig
taizéivel fejezzük be. Zsoltárokat mondani
valami esszenciálisan keresztyén dolog…ezer
feldolgozásban, átiratban, énekeskönyvben,
de
még
mindig
az
az
egyik
legmegragadhatóbb és legátélhetőbb, ha a
közösség együtt kántálja ezeket, lassan,
lélegzetet véve a sorok közt. Szokatlan a
pörgős ifjúsági dalokhoz szokott füleknek…
Ebéd után felkerekedünk, hogy ki-ki az éppen
számára kedvező módon mozduljon ki a
szabadba:
lehetőség
van
szőlészetet
látogatni,
egy
jó
lelki
beszélgetésre,
természetjárni a Mecsekben vagy a belvároson ámuldozni.”

Támogatások 2016-ban
Hálásan köszönjük az eddigi imádságokat, a felajánlott támogatásokat, az erőn felüli adományokat
és a rengeteg önkéntesen vállalt feladatot, segítséget. Sokat jelent ez számunkra, látva, hogy nem
csak egy maroknyi embernek fontos a munkánk, hanem sokak tesznek érte és sokakkal együtt
kereshetjük az új forrásokat.
Továbbra is kérünk Benneteket, hogy imádkozzatok az SDG szolgálatáért, jövőéért, útmutatásért
és a rajtunk kívül álló dolgokért, a pályázatokért. Ha tehetitek, támogassátok anyagilag is
egyesületünket vagy segítsetek olyan támogatókat találni, akik rövid vagy hosszútávon anyagi vagy
tárgyi adományokkal segíthetik szolgálatunkat. Jövőre gondoljatok ránk az adó 1% kapcsán vagy
emlékeztessétek erre szüleiteket!
A támogatási lehetőségeket és a letölthető és továbbadható támogatói levelet a honlapon találjátok.
Az Úr áldja meg az adakozásotokat!

AJÁNLÓ
Csillagpont önkéntesség
Jelentkezz önkéntesnek az SDG-s program
kialakításához!
Voltunk
már
kávéházzal,
szabadulósátorral és mindig törjük a fejünket
újabb
kreatív
dolgokon.
Ha
az
idei
Csillagponton az SDG-s programot támogatnád
jelenléteddel, írd meg nekünk szándékod
az info@sdg.org.hu címre!
VAGY
Jelentkezz önkéntesnek a Csillagpontra! 5
munkaágba várják a lelkes és tenni vágyó
fiatalokat!
Tovább >>
Lelki munkaág (SDG-s kiscsoportvezetők, figyelem!)
Közönség munkaág (ha szívesen segítenél a táborozók mindennapi eligazításában, figyelem!)
Logisztika munkaág (zarándoklatokon megedződött férfiak, figyelem!)
Kommunikáció munkaág (tehetséges fotós és újságíró jelöltek, figyelem!)
Program munkaág (koncertre járó, kulturálisan tájékozott, kreatív SDG-s fiatalok, figyelem!)

V. Teremtésvédelmi, környezetvédelmi verseny
Az református Ökogyülekezeti mozgalom versenyt hirdet 9–12. osztályos diákok részére.
2017. január 20-tól - szeptember 10-ig, négy online fordulóban.
Téma: keresztyén felelősségünk a Földért és a rajta lévő élővilágért.
https://grey.kybest.hu/webmail/?_task=mail&_action=show&_uid=228&_mbox=Sent&_safe=1#
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Kompetencia: természettudományos ismeretek, bibliaismeret, etika.
A szakmai felügyeletet a versenyt kiíró református Ökogyülekezeti Mozgalom és az evangélikus Ararát
Teremtésvédelmi Munkacsoport látja el. Fővédnök: Dr. Victor András.
A JELENTKEZÉS ÉS RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 9-12. évfolyamon tanuló, kereszt(y)én elköteleződésű
diákok nevezhetnek, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Egyénileg vagy csoportosan (pl. iskolai
vagy gyülekezeti ifjúsági csoportok, maximum 4 fős csapatokban). Online nevezési lap és további
részletek a www.okogyulekezet.hu oldalon.

KözösPont - Ökumenikus fesztivál misszió
A KözösPont egy keresztény fiatalokból álló
csapat, akik a fesztiválok közegében adnak
lehetőséget bárkinek arra, hogy begyakorolt
szövegek végighallgatása nélkül, kötetlenül,
személyesen
beszélgethessenek
hitről,
kereszténységről, az életről vagy bármi másról.
Ahogy minden évben, 2017-ben is várja a
KözösPont azokat az elkötelezett, 18 és 30 év
közötti keresztény fiatalokat, akik szívesen
részt
vennének
a
fesztiválokon
való
szolgálatban. Ha te is kedvet érzel, hogy
csatlakozz hozzájuk, az alábbi honlapon
megtalálhatod
az
elektronikus
űrlapot
is: www.kozospont.com-on.

KÖSZI Téli tábor
Szeretnénk felhívni figyelmedet a KÖSZI Téli berek értékkereső táborára, mely azoknak a 18-29 éves
fiataloknak szól, akik a KÖSZI ifjúsági táboraiból már kinőttek, és még nem családos fiatal felnőttként
keresik az útjukat, vagyis érettségizők, főiskolások, egyetemisták, pályakezdők.
A 8. KÖSZI Téli berek értékkereső tábort 2017. február 2-5. között rendezik meg Nagyvelegen, egy
kellemes téli környezetben, rendezett, fűtött és kényelmes táborhelyen, ahol érdekes és vidám
programok várnak Rád. A hétvége témája: Válaszúton. Tovább >>
Kérdéseiteket, észrevételeiteket az info(kukac)sdg. org. hu e-mail címre várjuk.
Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra Isten áldását kérjük!
Az SDG csapata nevében:
Gyöngyi és Viktor
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