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Vessétek ki a hálókat!
„Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simon, monda néki: Mester, jóllehet az egész fáradtunk, mégsem fogtunk semmit:
mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén, halaknak nagy sokaságát keríték be; szakadoz vala pedig az ő
hálójuk.” (Lukács 5,46)
Ez az ige az augusztusi konferencia jelentkezési határideje előtt két nappal került elénk egy kisebb körben, amikor azon gondolkodtunk, hogy mit
lehet tenni egy bő héttel a konferencia előtt és harmincegynéhány jelentkezővel. „Hitetlenkedő reménykedéssel” ismét kivetettük a hálókat. Imádság,
költségek újratervezése, egész napos telefonos hívogatás. Végül mintegy nyolcvan résztvevő érkezett az alkalomra. Visszagondolva erre az egész
nyárra azt hiszem, Isten kegyelméből valóban szakadoznak a hálóink. Az övé legyen a dicsőség! SDG!

A mögöttünk álló nyár eseményei
Ruth
Idei táborunkból meglepő módon hiányoztak az előadások. A reggeli áhítat után a Ruth könyvéből származó témákat (család, nemzet, párkapcsolat,
döntés, törvény) játékok, feladatok és csoportbeszélgetések útján jártuk körbe. Délután a köztünk ténykedő egyetemisták, felnőttek tartottak
szemináriumokat. Volt „jó nő szeminárium”, megismerkedhettek az érdeklődők a honlap készítés illetve, a zsonglőrködés alapjaival. Lehetett még
hímezni, tájkontúrt rajzolni, textilvirágokat készíteni illetve teatasak origamizni. Komolyabb vizeken Kispál és a Borz szövegek elemzése folyt, Szent
Margit legendájával ismerkedhettünk ötszáz éves lapokról, beszélgettünk félelemről, bizalomról, hitről, sportról, SDGről és volt mátrixos
beszélgetés is. Esténként Bella Péter szolgálatával tanulmányoztuk végig Ruth könyvét. Köszönjük Pistinek a koordinálást, minden segítőnek a maga
részét a résztvevőknek a jelenlétüket, jókedvüket, együttműködésüket. Igazi csapattá formálódtunk a hét végére. (képek)
Csp  BF
BeFogadó Kávéházunk ezúttal a Café Island keretén belül volt megtalálható a Csillaponton, a KIE kávéházzal és a Café ElMondoval közösen. Nem
csak a praktikum diktálta ezt az együttműködést, hanem szeretettük volna megmutatni keresztyénségünket abban is, hogyan lehet nem
versenytársként, hanem egymást segítve együtt szolgálni. Nem volt mindig könnyű. :) Köszönjük Gyöngyinek a főkoordinálást, minden kedves
önkéntesnek a sok fáradozást és a túlórákat. Köszönjük a kávégépre érkezett felajánlásokat, és ötleteket, egyelőre még bérleménnyel dolgoztunk.
Köszönünk minden egyéb segítséget, felajánlást, fuvarozást. Üdvözlet a törzsvásárlóknak! (képek, video)
MIGeneRÁCIÓ
A nyár legnagyobb kihívása mindenképpen a fenti címmel megszervezett konferenciánk volt, mellyel a 70 évvel ezelőtt megtartott Magyar Élet
táborra emlékeztünk. Konferenciánkon az elvándorlás folyamatát, problematikáját igyekeztünk megérteni, remélve, hogy válaszokat is találunk.
A konferenciáról megjelent írások:
Reformatus.hu: MIGeneRÁCIÓ, Szárszói hagyatékok, Jönni és menni, Amerika és töltött káposzta, Útkeresés az SDGben
Parókia portál: Magyar elvágyódás, Menni vagy maradni?
RePoszt: Menni vagy maradni? – Köntös László
(zárónyilatkozat, képek)

Stratégia
Szeptember 2426. között a Barnabás csoport segítségével stratégiaépítő alkalmat szervezünk az elnökség tagjaival. Kérjük, hogy hordozzátok
imádságban ezt az alkalmat, melyet nagyon fontosnak tartunk az SDG jövőjével kapcsolatban. Szeretnénk világosabban látni, hogy Isten ma milyen
küldetést, feladatot ad nekünk a fiatalok között.
Üres kassza
Öröm és reményteli hírek között azt is jelezzük, hogy átmenetileg kiürült a kasszánk és a folyószámlánkon is elapadtak a forrásaink. Ez azért történt,
mert még nem érkeztek meg azok a pályázati támogatásokat, amelyeket közben már leköltöttünk. Sajnos nem kiszámítható, hogy ez mikor fog
megtörténni viszont vannak még számlák, amiket ki kell egyenlíteni, így most még fokozottabban kérjük és várjuk az adományokat, támogatásokat.
Katona Viktor és az SDG szervezők
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