
„Te azért a munkának terhét 
hordozd, mint Jézus Krisztus 
jó vitéze.“ (2 Tim. 2,3)

MI A 
MOZGALMUNK 
CÉLJA?

Hatalmas lehetőség, hogy ma Magyarországon egyre több egyházi iskola működhet és 
végezheti oktató-nevelő munkáját. Hála érte! A református iskolákba azonban nem 
csak református családok 
hívő gyermekei járnak, sőt 
sokszor egyáltalán nem 
eg yház i assága  mi att  
választják intézményinket 

a szülők és a diákok. Iskoláink igyekeznek megismertetni 
egyházi , hitbel i értékeinket, gondolkodásunkat , 
hagyományainkat diákjaikkal. Közben pedig éppen ez az az 
életkor (14-18), amikor felnőtté válásuk folyamatában a 
fiatalok megkérdőjelezik mindazt, amit otthonról hoznak, és 
mindazt, amit az egyház vagy az iskola értékként állít eléjük. 
Felnőtté válásuk szempontjából kiemelten fontos, hogy saját 
kortárs közösségükben megtalálják helyüket és felülvizsgálva 
a kapott értékeket, kialakuljon saját identitásuk és 
világlátásuk.
Ehhez igyekszünk helyet, időt, közösséget teremteni számukra, együttműködve az egyházzal és az iskolákkal.

Vágyunk, hogy minél több diák Jézus Krisztus „jó vitéze” legyen, vagyis az érettségi 
vizsga mellett, lelki, hitbeli érettségre is eljusson, növekedjen.
Meghallja Jézus hívását  megszerzett hitismereteit elmélyítse  a mindennapokban, 
élete minden területére átültesse  közösségbe szerveződve diáktársait is efelé segítse.

–
–

–

MIÉRT 
EGYHÁZI 
ISKOLÁKBAN?

Isten Szentlelke arra indít bennünket, hogy vele együtt munkálkodjunk és egy olyan 
őszinte, nyílt, befogadó közösséget éljünk meg a ránk bízottakkal együtt, ahol érett 
keresztyénekké válhatunk Isten újjáteremtő munkája által.

Az önszerveződő iskolai kisközösségek adnak lehetőséget a rendszeres találkozásra, 
együtt formálódásra, beszélgetésre az Ige körül. 

Műhely - a diákkörök vezetőinek képzése, mentorálása félévente
Iskolamissziós napok - az iskolalátogatás a kapcsolatfelvétel lehetősége

Az iskolai csoportok megerősítése, összefogása érdekében szervezünk találkozókat.
Adventi csendeshétvége - lehetőség az elcsendesedésre, elmélyülésre.
Tavaszi találkozó - a találkozás lehetősége az SDG minden generációja számára színes programokkal, előadásokkal, 
műhelyekkel.

Tájoló - SDG Zarándoklat (nyári tábor) - kihívásokkal teli fizikai és lelki út.

Versenyeinket a diákok ismereteinek bővítése és 
tehetségük kibontakoztatása végett szervezzük, eközben is 
törekedve arra, hogy közösséget teremtsünk és élményt 
adjunk.  

Bibliaismereti verseny - háromfős csapatverseny, 
kalandozás a Biblia megismerésében.

Zsoltár- és népdaléneklő verseny - magyar és 
református énekkincsünk megismerése, ápolása.

1. ÉletreValó - iskolai  csoportok 

2. Találkozók - országos közösség

3. Versenyek















4. Egyházi támogatottságú ifjúsági rendezvényeken való 
aktív részvétel
Csillagpont, Kárpát-Medencei Református Középiskolák 
Találkozója, REND, Zsinati Ifjúsági Fórum, Kárpát-medencei 
Református Ifjúsági Imaéjjel és egyéb találkozók.

MIT TESZÜNK 
EZÉRT?



HOGYAN 
TÁMOGATHATOD 
SZOLGÁLATUNKAT?

Ima 

Önkéntesség 

Adakozás - Elkötelezett támogatói kör

„Kérjetek és adatik” (Mt 7,7) - mondja Jézus. Kérjük együtt Isten áldását, 
vezetését munkánkra, alkalmainkra. Hírlevelünkben, facebook oldalunkon 
szoktuk megosztani aktuális kéréseinket, eseményeinket. Kövess 
bennünket  és imádkozz velünk!

Az SDG nem létezne tagjaink és támogatóink önkéntes 
munkája nélkül. Tedd hozzá te is idődet, energiádat, 
tudásodat a középiskolások között végzett szolgálatunkhoz. 
Ehhez szintén a hírlevelünk, facebook oldalunk követését 
ajánljuk, illetve azt, hogy kapcsolódj be valamelyik 
csoportunkba, vegyél részt országos találkozóinkon, ahol 
mindig van lehetőség önkénteskedésre. 

Célunk elérése érdekében végzett tevékenységeink 
megvalósításához egy irodahelyiséget bérlünk, melyért 
köszönet a Gyulai Pál utcai gyülekezetnek, illetve két 
főállású (lelkész és irodavezető) és egy félállású (utazótitkár) 
munkatársat foglalkoztatunk. Szolgálatunk anyagi hátterét 
egyházi és állami támogatások mellett alapvetően 
támogatóinkra építjük. Hosszútávon szeretnénk 
jelentősebb mértékben építeni szolgálatunkat 
magánszemélyek adományaira. Úgy látjuk, hogy egy 
elkötelezett támogatói kör képezhetné biztos alapját 

munkánknak. Kérjük, adományaiddal támogasd te is mozgalmunkat!
Adó 1% (adószámunk: 18242076-1-43)
Aktuális célok: egy diák részvételének támogatása egy találkozónkon (5-8000,-Ft), vagy „vegyél egy vonatjegyet“ 

utazótitkárunknak  egy útra (4-8.000,-Ft).
Rendszeres támogatás 

Azt javasoljuk, hogy ha komolyan gondolod a dolgot, 
bankodnál indíts az SDG javára havonkénti „rendszeres 
átutalási megbízást”. Jelenleg a rendszeres adományokkal 
támogatók átlagosan havi 6800,-Ft-ot ajánlanak fel. Ha még 
20 fő vállalja ezt az összeget, úgy a befolyó támogatások havi 
kiadásaink felét fedezik. Emellett, ha 100-an havonta csak 
1000,- Ft-ot ajánlanak fel, az egy év alatt már 1.2 millió forint, 
amely az utazótitkárunk egyévi fizetését .
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