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Kedves SDG-s, Hírlevél Olvasó!
„Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat.” (Péld. 27,17)

Egyik kedves igém ez a Példabeszédek könyvéből. Feleségemmel gyakran idézzük és éljük, de nem csak a
házasságra, hanem minden emberi kapcsolatra, közösségre áll ez a bölcsesség. Adrian Plass, akiről még a
Tavaszi találkozó kapcsán olvashatsz, valami hasonlót fogalmaz meg: „Nagyon jó keresztény lennék, ha
időnként nem zavarnák meg mások az életemet.” Talán pont a „zavarok” mentén, amiket mások és az élet
nem várt fordulatai okoznak, formálódik leginkább az életünk és a Krisztuskövetésünk. Gondolkodj ezen,
amikor ma valaki/valami megzavarja a terveidet.                                                               
                                                                                                   Katona Viktor

HÍREK
SDG Tavaszi találkozó

május 19–21.

Balatonszárszó

Az időpont és a helyszín már biztos! Írjátok be a
naptárba! Mindenkit szeretettel várunk!

Az idei találkozó főelőadója pedig nem más,
mint Adrian Plass, Angliából. Biztos többen
ismeritek Adrian rövid könyvecskéjét, az Egy
kegyes kétbalkezes naplóját, ami fergeteges
csattanókkal, öniróniával mutatja be a keresztyén
élet buktatóit. Aki még nem ismeri, azoknak
ajánljuk figyelmébe. Abban pedig biztosak
vagyunk, hogy a Tavaszi találkozón sem maradnak
majd el a csattanós poénok és a komoly, mély
gondolatok. Mi már nagyon várjuk!

Bibliaismereti
verseny

Még mindig lehet jelentkezni a 2017. március 3–4. között megrendezésre kerülő XXIII.
Bibliaismereti versenyünkre. A verseny témája: 1-2 Korinthusi levél.

Jelentkezési határidő: 2017. február 17.
Versenykiírás és további részletek a honlapon. Tovább >>>

 

SDG nap márciusban – Közgyűlés és Fórum

Tag vagy? Még nem, de érdekel az SDG helyzete és jövője? 

Gyere el március 11-én 10-17 óra között az SDG Irodába és gondolkodjunk, tervezzünk együtt.

Részletek a honlapon >>>

BESZÁMOLÓ

http://sdg.org.hu/rendezvenyek/bibliaismereti-verseny-2017
http://sdg.org.hu/rendezvenyek/sdg-nap-kozgyules-es-forum
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ÉletreValó Műhely – Vezetőképző

Január 20–22. között tartottuk Nagykőrösön az ÉletreValó Műhelyünket, ahova 8 református középiskolából 17
diák érkezett. A hétvége témája maga a vezetés, a vezető személye volt, éppen ezért tanulmányoztuk a bibliai
vezetők karaktereit, megvizsgáltuk saját adottságainkat, személyiségünk főbb jegyeit és a magabiztos
kommunikációban is kipróbálhattuk magunkat. Mindezt a gyakorlatok és az együtt gondolkodás segítette. Azt
kívánjuk, hogy az itt megszületett elhatározásokat pedig Isten áldja meg gazdagon, hogy teremjenek sok
gyümölcsöt!

Lugosi-Puskás Erika, lónyays diák beszámolóját és a képeket honlapunkon találjátok. >>

AJÁNLÓ
Újra! Lelkiségi esték

A lutheri és kálvini reformáció örököseiként elemi érdekünk, hogy az elmúlt ötszáz év protestáns mozgalmainak
spirituális hagyatékával számot vessünk, hiszen mai önazonosságunk jó részben e mozgalmak hangsúlyaiból
tevődik össze. A sorozatban megnevezzük sajátos ajándékainkat - hogy azokat jobban megbecsülhessük; és
beazonosítjuk gyengeségeinket - hogy a növekedés útját hatékonyabban kereshessük. Részvételi szándékodat akár
a Facebook eseménynél is jelezheted.

http://sdg.org.hu/irasok/eletrevalo-muhely-2017-tel
http://sdg.org.hu/galeria/2017-januar-nagykoros-eletrevalo-muhely
https://www.facebook.com/events/717358861759947/
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Csillagpont önkéntesség

Jelentkezz önkéntesnek az SDG-s program kialakításához!
Voltunk már kávéházzal, szabadulósátorral és mindig törjük
a fejünket újabb kreatív dolgokon. Az idei Csillagponton az
SDG és a REFISZ közösen, „egy fedél alá” szervezi a
fiataloknak a programot. Ha szívesen támogatnád
jelenléteddel, ötleteiddel a közös megvalósítást, írd meg
nekünk szándékod
az info[kukac]sdg[pont]org[pont]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!)

Támogasd az SDG-t adó 1%-oddal!

http://csillag.reformatus.hu/
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Nagyon hálásan köszönjük, ha bátorítod szüleidet, már dolgozó barátaidat, rokonaidat, hogy személyi
jövedelemadójuk 1%-ával támogassák az SDG munkáját, a református gimnáziumok diákjai felé való szolgálatot!
Részletek a honlapon >>

a kedvezményezett neve: Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom
adószáma: 18242076-1-43
Rendelkező nyilatkozat letölthető innen.

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://sdg.org.hu/irasok/adomanyokkal
http://sdg.org.hu/files/201404/ado_1_sdg.pdf

