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Kedves SDGs, Hírlevél Olvasó!

Az aranyért élni
„Úgy fussatok, hogy elnyerjétek.” (1Kor 9,24)
Az 1Kor 9,2427 olvasva könnyen magunk elé képzelhetjük a Pál korabeli atlétikai játékokat, illetve
még könnyebben elénk jöhetnek azok a képek, amelyeket az olimpiai közvetítéseken látunk. Idén újra
olimpiai játékokra készül a világ. Megtelnek majd a lelátók, aki teheti, ott lesz, királyok, elnökök is
szurkolnak majd nemzetük versenyzőinek.
„Amikor Pál ilyen versenyt látott, elgondolkodott, mikor dolgoznánk mi akkora elszántsággal és
fegyelemmel az örök dicsőség elnyeréséért, mint ahogy a sportolóknak kellett küzdeniük a gazdagság
vagy a medál megszerzéséért. Talán segítene, ha a szentek, az angyalok és az arkangyalok kórusát
képzelnénk rajongótáborunknak, s észrevennénk, hogy maga a Király is néz bennünket, s reméli, hogy
nekünk adhatja örök szeretetének aranyát.” (Henri J. M. Nouwen: Itt és Most, 7778. old.)

Hír
XXII. Bibliaismereti verseny
Ahogy minden évben, március első vasárnapja, azaz Bibliavasárnap
előtti két napban tartjuk a kárpátmedencei Bibliaismereti
versenyünket, ezúttal Hevesig meg sem állunk! A készülő
csapatoknak kitartást kívánunk Sámuel mindkét könyvéhez és
pénteken, szombaton találkozunk!

Tavaszi találkozó – Erősödj meg!
Április 15–17. között ismét Balatonszárszón tarjuk a Tavaszi
találkozónkat, ahol az SDG minden generációja megtalálhatja a
helyét. Jegyezzétek a dátumot és találkozzunk Szárszón! A
regisztráció hamarosan indul a honlapon!

Beszámoló
Zsoltárés népdaléneklő verseny
2016. február 12–13. között megrendezésre került Nagykőrösön a verseny. Örömmel gondolunk vissza minden
résztvevőre és felkészítő tanárra, segítőre. A verseny beszámolója már a honlapunkon olvasható. A versenyről
készült képek itt megtekinthetők, illetve a verseny helyezettjeiről készült felvételt az SDG Youtube csatornáján
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lehet meghallgatni. Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe!

Ajánló
Nekünk ez több mint 1%!  Ajánld fel vagy ajánlj minket
szüleidnek!
2015ben 135.414, Ft érkezett adó 1% felajánlásából, ami több mint az éves költségvetésünk 1%a. Több
mint 1%!
Kérjük, ha teheted, idén is támogasd, illetve idén támogasd te is az SDGt adód 1%ával, vagy ha még nem
adózol, ajánlj minket szüleidnek, barátaidnak! További információt a támogatási lehetőségekről ezen a
linken találsz.
A felajánláshoz szükséges név és adószám:
Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom, 18242076143

Magyar Bibliatársulat
2016. első felében ismét adománygyűjtő akciót hirdet az MBTA. Ezúttal a kárpátaljai magyar testvérek, ill.
ukránmagyar vegyes családok bibliaolvasását, az ottani keresztyén egyházak missziói és pasztorációs
tevékenységét segítendő egy Ukránmagyar Újszövetség elkészítéséhez és határon túlra történő eljuttatásához
várja az adományokat a következő számlaszámra (a támogatási cél megjelölésével: "Ukránmagyar
Újszövetség"): OTP Bank Nyrt. 1171400620267306.
S végül: az MBTA ismét meghirdetni készül online bibliaismereti versenyét a határon inneni és túli
középiskolások között. Amint lehet, erről is hírt adunk majd mi is.

SDG Családi Hotel és Konferencia Központ  Böjt
A balatonszárszói SDG Konferencia Központ üzemeltetői március 1820 között, ismét böjti
elcsendesedő alkalmat szerveznek. Az Istenre tekintő csendben: áhítatok, imaséta, beszélgetés és Úrvacsorás
Istentisztelet keretében készülnek az ünnepre és szeretettel hívnak mindenkit. A kedvezményes részvételi díj a
három napra: 3 000 Ft/fő+IFA. Jelentkezni itt lehet!

Reméljük, hamarosan találkozunk! Kérdéseiteket, észrevételeiteket az info(kukac)sdg. org. hu e
mail címre várjuk.
Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra Isten áldását kérjük!
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Gyöngyi és Viktor
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