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Kedves SDGsek!
Remélem, jól telik a nyaratok. Használjátok ki a hátralevő heteket, napokat. Egy történetet hadd osszak
meg veletek, mely tanulságos lehet erre az időre.
A mesebeli ország öreg királya megbetegedett. Tudós orvosai nem tudtak segíteni rajta.
– Egyetlen gyógyszer létezik csak ez ellen a kór ellen – közölte a királlyal a legöregebb bölcs. – Ha találnál
az országodban egy boldog embert, és annak az ingét magadra öltenéd, meggyógyulnál…
A király fiai nyomban útra is keltek, bejárták a birodalmat, de igazán boldog emberrel nem találkoztak.
Fáradtan, csüggedten, reményt vesztve indultak hazafelé.
Útjuk sötét erdőn át vezetett. A fák közt pislákoló fényt pillantottak meg. Közelebb érve egy kis kunyhó
előtt találták magukat.
– Nem gyönyörű ez az este?! – mondta köszönés helyett a földön ülő férfi. – Olyan boldog vagyok, hogy
megélhettem ezt a napot is. Hála legyen Istennek érte…
A királyfiak szíve nagyot dobbant, úgy látszik, mégis találtak egy boldog embert. Elmondták, mi járatban
vannak és megkérték, hogy adja nekik az ingét, mert különben meghal az öreg király.
– Szívesen megtenném – mondta a boldog ember –, de ingem nekem még sohasem volt…
A boldog ember – Görög mese nyomán (Kötőjeles történetek, Budapest, Kálvin, 1998.)

Tábor
Már egy egész hónap is eltelt a tábor óta, de talán él még bennetek a nyoma. Akinek már kopni kezdtek az
emlékei, ajánlom Tia, Dóra és Tamás közösen írt beszámolóját olvasásra, illetve a már feltöltött
képeketnézegetésre, aki pedig nem tudott részt venni benne, annak mindkettőt.

Előre tekintés
Az ÉletreValó munkacsoport lázasan készül a következő tanévre, korábbi és újabb iskolák látogatására,
csoportok indítására. Megkezdtük már a Zsoltár és népdaléneklő verseny előkészítését is. Az éves
programtervet jövő pénteken állítjuk össze az elnökségi ülésen, így a következő hírlevélben már arról is
olvashattok.
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18+ os ajánlataink
Néhány ötlet, javaslat azoknak, akik már az egyetemi évkezdésre készülnek ősszel.

ISTEN.JPG
Van képed hozzá... hogy legyen képed Hozzá?
Grund, Évkezdő Mekdsz tábor, Balatonszárszó 2014.09.03–07.
Ki is az az Isten, akiben hiszünk? Ki az, akit hirdetünk? Kit akarunk a világnak bemutatni? Kire
akarunk hasonlítani? A 2014es Grundon a saját istenképünket vesszük górcső alá: reflektálunk,
beszélgetünk, gyógyulunk, imádkozunk és dicsőítünk (másképp!). Bővebb információt a Mekdsz
honlapján találsz. Augusztus 19ig lehet jelentkezni.

Promissz
Szeptembertől keddenként újra lesznek egyetemi gyülekezeti istentiszteletek a Gyulai Pál utcában.
Szeretettel ajánljuk ezt az alkalmat és közösséget is. Szeptember 2án lesz az első alkalom, melyen
Szabó István püspök hirdeti Isten igéjét.

Pesti SDG kör
Ajánljuk magunkat is. Még nem tudjuk melyik nap lesz, de az előző évekhez hasonlóan várjuk a
Pesten tanuló egyetemista SDGseket közösségünkbe. Erről még írunk.

Az SDG elnöksége nevében: Katona Viktor
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