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Bevezető gondolatok
„És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások
tanítására is alkalmasak lesznek.“ (2Tim 2,2)
Elkezdődött az iskola, sokféle információt hallhattok az iskolában és egyébként az élet minden területén. Vajon Pál mire,
mikre gondol, amikor ezeket a sorokat írja Timóteusnak? Miket hallhatott tőle Timóteus sok tanú előtt. Azon is
elgondolkodom, hogy vajon csak a szavak és az információk fontosak-e abban az átadás-átvételben, amire emlékezteti, és
amire buzdítja. Fontos lehetett Timóteus számára Pál tanítása, de az egész élete, gondolkodása, viselkedése is nagy
hatással lehetett rá. Így az új tanévben figyeljünk arra, hogy mit kapunk számunkra fontos emberektől, és arra, hogy mit
adunk tovább. Sőt, valahogy az Istennel való kapcsolatunk is így működik: Ő szeret, éltet, tanít bennünket, és a Tőle
kapottakból adhatunk tovább embertársainknak.
Katona Viktor, az SDG elnöke

BESZÁMOLÓ
Csillagpont - REkettyés pavilon
Az idei nyár sem telhetett el Csillagpont nélkül. A REkettyés pavilon adott helyszínt az SDG és REFISZ által szervezett
programoknak a találkozó egész ideje alatt. Lehetett nálunk pihenni és órákat beszélgetni a szalmabálákon és a
függőágyakban heverészve, érdekesebbnél érdekesebb előadásokat hallgatni, őszinte kérdéseket feltenni a Nikodémusok
óráján, nagyokat nevetni az esti Activity és Beugró partik során, de az SDG-s Exodus szabadulósátrat is újból felhúztuk,
hogy legyen honnan kiszabadulni és a REFISZ-es Szita műhely is debütált, ahol szépséges pólók, táskák, képek születtek. A
Vonalkód kalandjáték pedig több mint 30 csapatot mozgatott meg a Csillagpont egész területén. A REkettyésről bővebben is
olvashatsz itt: cikk és beszámoló, illetve a képeket megtalálod a honlapunkon és a Csillagpont oldalán is sok-sok kép van, a
REkettyést is felfedezheted.

HÍR
Ízelítő az éves programunkból
Szeptemberben az embernek mindig olyan furcsa érzése támad: újból vannak újévi fogadalmak, új remények, új izgalmak.
Az SDG háza táján is valahogy így indul most újra az év, a 2017/2018-as évad. Vannak már ötleteink az éves
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programunkra, a honlapon fent van minden, amit tervezünk, a legtöbbhöz már időpontot is kerestünk.
Egy kis ízelítő időrendi sorrendben:

ÉletreValó Műhely - Nagykőrös, 2017. szept. 29–okt. 1.
Jelentkezz, ha szeretnél saját környezetedben, iskoládban vagy gyülekezetedben bibliakört vezetni, vagy hatással lenni
másokra, segíteni kortársaidat, és közben szeretnél te is növekedni a hitben és Isten ismeretében. Az idei első műhely
témája a szolgálat. Jelentkezés itt >>>

Imaéjjel - 2017. okt. 27–28.
Október 27-e a Kárpát-medencei református ifjúsági imaéjjel napja, akarom mondani éjszakája. Szeretnénk erre az
alkalomra, lehetőségre már most felhívni mindenki figyelmét. Szervezzetek erre az éjszakára saját közösségetekben (suliban
vagy a gyülekezetben) egy imaéjjelt vagy csatlakozzatok a központi SDG-s szervezéshez. Részletekről és segédanyagokról
hamarosan írunk. Korábbi évek beszámolóiért és ötleteiért kattints ide >>>

Pesti kör - minden szerdán 18:30-tól a Gyulai Pál utcai Ref. Gyülekezet ifi
termében
Idén is szeretettel várunk mindenkit, aki Budapesten tanul tovább egyetemistaként és szívesen kapcsolódna az SDG-s
szolgálók köréhez, a Pesti körhöz. Gyere el, ha ismerős arcokra vágysz, vagy ha szívesen beszélgetnél egy közös vacsora
után izgalmas témákról, ha feltöltődnél vagy csak jó lenne valahol kikapcsolni.
Ha érdekelnek a részletek, csatlakozz a facebookon a Pesti kör csoporthoz.

AJÁNLÓ
72 óra - Több vagy, ha adsz! - Okt. 12–15.
A 72 óra kompromisszum nélkül szociális, önkéntes akciót tizedszerre rendezi meg a három történelmi keresztény egyház
hazánkban. Az akció Magyarország fiatalságát közös összefogásra hívja, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Az
ország bármely pontján élő fiatalok október 1-jéig a 72ora.hu honlapon regisztrálhatnak. Idén a rendezvény fővédnöke a
Margaret Island zenekar, valamint Horváth Boldi, a Kelemen Kabátban együttes énekese. Mindannyian fontosnak tartják az
önkéntes munkát, így szívből álltak az akció mellé.
A 72 óra honlapjának regisztrációs felületén lehet jelentkezni közhasznú feladatokra úgy mint intézmények, játszóterek
felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek (fogyatékkal
élők, idősek stb.). Az akció olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek iskolai közösségi szolgálatként is végezhetőek. Ezen
gondolatok mentén idén is célja a szervezőknek, hogy a rendezvény által a fiatalokat, elsősorban a középiskolás és az
egyetemista korosztályt meghívja, hogy október második hétvégéjén tegyék szabaddá magukat, és segítsenek ott, ahol
szükség van rá!

MEKDSZ
Attól tartasz, hogy a középsuli után nem lesz olyan frankó közösséged, mint amilyen az SDG volt? Szívesen találkoznál majd
az egyetemeden is heti rendszerességgel keresztény diákokkal, akikkel együtt tűzitek ki célul, hogy megszólítjátok a karon
lévő nem keresztényeket? Ha ezekre a kérdésekre igennel feleltél, akkor jó MEKDSZ-es
válna belőled! Felekezetközi diákköreik az egyetemi missziós jelenlét jegyében
országszerte 21 egyetemi kampuszon építik Isten országát, hogy közben ők maguk is
mint élő kövek, lelki házzá épüljenek föl (1Péter2,5). Ha szívesen lennél e templom
alkotóeleme, keresd a (leendő) fősulidon/egyetemeden a helyi MEKDSZ-diákkört.
(http://mekdsz.hu/diakkorok)
Mert Krisztus egyetemes.
Kérdéseiteket, észrevételeiteket az info(kukac)sdg. org. hu e-mail címre várjuk.
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Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra Isten áldását kérjük!
Az SDG csapata nevében:
Gyöngyi és Viktor
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