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Bevezető gondolatok

„Amikor esteledett, odamentek hozzá a tanítványai, és azt mondták: Puszta hely ez, és az idő már
későre jár; bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba, és vegyenek maguknak élelmet.
Jézus azonban azt mondta nekik: Nem szükséges elmenniük, ti adjatok nekik enni.” (Máté 14,15-16)

Jézus, a tanítványok és a tömeg. Kinek a feladta, felelőssége az étkezés biztosítása? A tanítványok a
tömegre bíznák, Jézus a tanítványokra. Végül Jézus a tanítványok kevesét szaporítja, így végső soron
Jézus oldja meg a helyzetet, de a tanítványok beleteszik mindazt, amijük van és részeseivé válnak
Isten áldásának, munkájának. Jézus a tanítványoknak adja a kenyeret, a tanítványok pedig a
tömegnek. Isten ma is be akar vonni bennünket a munkájába. (Katona Viktor)

San Diego-ban van egy katolikus templom, a “Krisztus a király” Katolikus Gyülekezeté. A templom
előtt áll egy Krisztus szobor, amelyet vandálok megrongáltak, és letörték mindkét kezét. A gyülekezet
úgy döntött, hogy nem fogják renováltatni a szobrot, inkább kihelyeztek rá egy táblát ezzel a
szöveggel: „Nekem nincs kezem – de Nektek van!” (http://www.apcsel29.hu/krisztus-kezek-nelkul/)

BESZÁMOLÓ
ÉletreValó Napok - 2017 tavaszán

Idén tavasszal két iskolába, Makóra és Gödöllőre
látogattunk el az ÉletreValó projekt keretében. Ezekről az
utakról utazótitkárunk, Kovács Péter (PiKé) írt beszámolót,
amit a honlapunkon olvashattok. A képeket is itt találjátok!
Önkénteseinknek pedig hálásan köszönjük az idejüket,
energiájukat, szolgálatukat!

Zsinati Ifjúsági Fórum

Április utolsó hétvégéjén rendezte meg a Zsinati Ifjúsági Iroda az idei Ifjúsági Fórumot Budapesten. Idén is
társszervezőkként segítettük a program kialakításában és lebonyolítását és nagyon örültünk a sok-sok
viszontlátott SDG-s diáknak és a többi lelkes delegáltnak. Reméljük, hogy a résztvevők is új inspirációkkal
tértek haza iskolai, gyülekezeti közösségeikbe! Szolgálatukra Isten áldását kérjük!

Üzenő 2016

Elkészült a 2016-os Üzenő füzetünk. Ebben beszámolunk a tavalyi évünkről, olvashatjátok az elnökségi tagok
bemutatkozását, illetve a 2017-es, azaz idei terveinkről is hírt adunk. Olvasható és letölthető a honlapról >>>

HÍR
Tavaszi találkozó - május 19–21.,

Balatonszárszó

„Jézus csak azért parancsolta le Zákeust a fáról, hogy feltetessen vele egy kanna teát – ennyit kért tőle
csupán. Nem várta el tőle, hogy rögtön változtasson az életmódján; az később magától értetődő
következménye volt a vámszedő engedelmességének. Azt hiszem, ez a titok nyitja. Ha Isten ránk bíz egy
feladatot, akkor lássunk hozzá – Ő majd elvégzi a finomhangolást.” (Adrian Plass: Káposztát a Királynak!)

 

Jelentkezési határidő: május 5., péntek éjfél! Várunk!
 

Minden egyebet a honlapon és a Facebook eseménynél találhatsz meg!

http://sdg.org.hu/irasok/eletrevalo-napok-2017-tavaszan
http://sdg.org.hu/galeria/2017-aprilis-eletrevalo-napok-mako-es-godollo
http://sdg.org.hu/irasok/uzeno-2016
http://sdg.org.hu/rendezvenyek/tavaszi-talalkozo
https://www.facebook.com/events/383825335343950/
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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
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

PROMISSZ 4. születésnap

A Pesti Református Egyetemi Misszió sok szeretettel hívja azokat a május 9-ei
istentiszteletre az Adna Caféba (1091 Budapest, Török Pál u. 6.), akik a 4 év alatt
megfordultak a Promissz közösségében.

 

 

„Legyenek mindnyájan egy” - Ökumenikus zarándoklat az
egyházak megbékéléséért 2017. július 15-21.
Aki idén is szívesen zarándokolna, annak szeretettel ajánljuk ezt az ökumenikus utat. Szaki, Nusi és Viktor is
benne vannak a szervezésében, és persze hasonlít majd a Tájolóra.

Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet május 31-ig. Tovább az űrlapra>>

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 

https://docs.google.com/forms/d/1cwDPuCwDoDebmhL_tFusblHum399Ks7Wh-zCH4RBNBc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/13VIQcem_Wr4Bj82SF15fyo7lahNPDMJCp7kigKkeEyU/edit
http://sdg.org.hu/files/201511/tamogatoi_level_sdg.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduWF-QIyUujtfmXxVZxlz6H6HlAikhPh1l7bYmUVhBL2zgBA/viewform?c=0&w=1

