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HÍREK

Érezted már úgy, hogy „Isten tökéletlen embereket használ. Kénytelen, ugyanis csak ilyenekből
válogathat.”1 Vagy, hogy „nagyon jó keresztény lennék, ha időnként nem zavarnák meg mások az
életemet.”2

Ha közösségben – családban, osztályban, munkahelyen, gyülekezetben – élsz, és észrevetted már,
hogy mások milyen sokszor, milyen sok mindenben különböznek Tőled, mégis szerethetőek és
sokszor mulatságos dolgok születnek ezekből a különbözőségekből, akkor az előző Adrian Plass
idézetekkel te is könnyedén tudsz azonosulni!

Nagy titok, hogy Isten miért tartja fontosnak, hogy közösségben éljünk, mit vár Tőlünk, egyénektől,
és mit vár az Egyházától.

Adrian Plass, Tavaszi Találkozónk főelőadója, erről a titokról beszél majd nekünk Balatonszárszón.

ÁPRILIS 20-ig KEDVEZMÉNYESEN REGISZTRÁLHATSZ! Minden egyebet a honlapon és
a Facebook eseménynél találhatsz meg! #egyazegyben

Tavaszi tagavató

Ebben az évben ismét a tavaszi találkozón kerítünk sort az SDG-s tagavatásra. Aki szeretné az
elköteleződését a taggá válással megerősíteni, attól azt kérjük, hogy a következő linken található kis
kérdőívet töltse ki, legkésőbb május 5-ig!

Segítőket keresünk a Tavaszi Találkozóra

Ha szívesen vállalnál valamilyen feladatot a Tavaszi Találkozón, itt jelentkezhetsz rá! Többféle
feladatból is választhatsz a fotózáson keresztül, a pólóárusításon át, a kiscsoportvezetésig. Jelentkezz
legkésőbb május 5-ig! 

AJÁNLÓ
Ajánlott olvasmányok 

http://sdg.org.hu/rendezvenyek/tavaszi-talalkozo
http://sdg.org.hu/rendezvenyek/tavaszi-talalkozo
https://www.facebook.com/events/383825335343950/
https://docs.google.com/forms/d/1cwDPuCwDoDebmhL_tFusblHum399Ks7Wh-zCH4RBNBc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/13VIQcem_Wr4Bj82SF15fyo7lahNPDMJCp7kigKkeEyU/edit
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1.      idézet: Adrian Plass:
Káposztát a Királynak! c.
könyvéből
származik. Olvasásra
ajánljuk!

2.       idézet: Adrian Plass:
Egy kegyes kétbalkezes
naplója c. könyvéből való. Ne
hagyd ki!

 

Ajánld fel adód 1%-át vagy ajánlj minket szüleidnek!

Kérjük, ha teheted, idén is támogasd, illetve idén támogasd te is az SDG-t 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, 18242076-1-43

 

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 

http://www.clchungary.com/termek/k%C3%A1poszt%C3%A1t-a-kir%C3%A1lynak!
http://www.clchungary.com/termek/egy-kegyes-k%C3%A9tbalkezes-napl%C3%B3ja
http://sdg.org.hu/files/201511/tamogatoi_level_sdg.pdf

