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Kedves SDGsek!
Örömhír!
A
keresztség
által
ugyanis
eltemettettünk vele a halálba, hogy
amiképpen
Krisztus
feltámadt
a
halálból az Atya dicsősége által, úgy mi
is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé
lettünk
vele
halálának
hasonlóságában, még inkább eggyé
leszünk
vele
feltámadásának
hasonlóságában is. Hiszen tudjuk,
hogy a mi óemberünk megfeszíttetett
vele, hogy megerőtlenüljön a bűn
hatalmában álló test, hogy többé ne
szolgáljunk a bűnnek. Mert aki
meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha
pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük,
hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen
tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a
halottak közül, többé nem hal meg, a
halál többé nem uralkodik rajta.
Róm. 6,4–9.

Tavaszi találkozó  MENTÉS MÁSKÉNT  április 17–19.
Jelentkezési határidő: április 7e, húsvét utáni kedd!
Képeket, zenéket, filmeket töltünk le, mentünk el, másolunk át, hogy meglegyen, hogy hallgatni, feltölteni,
megosztani lehessen. Mentjük az információt és mindazt, ami menthető... például az irhánkat.
Jézus azt mondta, hogy aki meg akarja menti az életét, elveszti, aki pedig
elveszti az életét őérte, az megmenti azt (vö. Lk 9,24). Micsoda logika
ez? El kellene veszteni az életemet, hogy megmentsem? És egyébként
is, hogyan veszthetném el az életemet, meg mi az, hogy megmenteni?
És végül is ki ment meg kit, mert máshol meg azt mondja Jézus, hogy ő
azért jött, hogy megmentse azt, ami elveszett. Mentés, csak másként.
Feldolgozás alatt.
A tavalyi 20 éves évforduló örömére idén is olyan találkozót szervezünk,
ahol fiatalok és régebb óta fiatalok, egyedülállók és családban élők, régiek
és újak, egyszóval mindenki megtalálhatja a kedvére valót. MINDENKIT
sok szeretettel várunk!
Jelentkezés és részletek a honlapon. Ha bármi kérdésed lenne, írd meg
nekünk az info@sdg.org.hu email címre vagy keress minket a
+3630/5074744es telefonszámon. Tovább>>

Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra Isten áldását
kérjük! Reméljük hamarosan találkozunk!
Gyöngyi és Viktor
https://grey.kybest.hu/webmail/?_task=mail&_action=show&_uid=159&_mbox=Sent&_safe=1
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