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Bedlite teda, lebo
neviete dňa ani hodiny, kedy príde
Syn človeka

Ž

Mt 25,13

ijeme vo zvláštnom
čase. Nechcem rozoberať rôzne
aspekty a pomenovávať fenomény toho, čo zažívame v spoločnosti. To, o čo sa chcem s Vami
podeliť sú štyri biblické verše,
o ktorých v týchto dňoch často
rozmýšľam. Taktiež Vám ponúkam 4 otázky na zamyslenie.  
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Vykupujte čas, lebo
dni sú zlé.
Ef5, 16

Kázne a internet je naplnený
výkladmi z knihy Zjavení, resp.
výkladmi o napĺňaní proroctiev o druhom príchode Krista. Môže to tak byť, ale nemusí. Nejdem prezentovať svoj
osobný názor. To, načo chcem
však poukázať, je, že Pán Ježiš
naozaj môže prísť kedykoľvek.
AJ DNES. Aj v túto CHVÍĽU. Si
pripravený na príchod Krista?
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Uvedomujem si, že Pán Boh
nám dáva čas. Momentálne
sa síce čas nie úplne zastavil, no akoby „spomalil“. Často
sme doteraz hovorili: „Nemám
čas“ alebo „Nestíham“. Teraz
ho máme. Teraz vieme stíhať.
Dokonca máme pocit, že ho
máme priveľa. Preto rozumne
využívajme čas, ktorý máme.
Ako ty využívaš čas, ktorý máš?

To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak,
ako som vás miloval
ja.
Ján 15, 12

Sme obklopení informáciami o tom, ako máme pomáhať
rizikovým skupinám. Každý
z nás má vo svojom okolí svojich rodičov, babky, susedov,

známych... Tých, ktorí každý
deň potrebujú našu pomoc.
V tieto dni ju však potrebujú ešte viac ako zvyčajne, nakoľko starší organizmus je
zraniteľnejší ako mladší. Ako
preukazuješ lásku praktickými činmi ľuďom okolo teba?
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On sám, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy
na drevo, aby sme
odumreli hriechom
a žili vďaka spravodlivosti. Jeho
ranami ste boli
uzdravení.
1Pt2, 24

Blížia sa Veľkonočné sviatky. Budú iné ako tie, na ktoré sme zvyknutí. Nenechajme
sa ovládnuť strachom a obavami o budúcnosť. Ani počtom mŕtvych vo svete. Pán
Ježiš prišiel na tento svet,
aby zachránil každého jednotlivca. Tým, že On na dreve kríža urobil dokonalú vec,
máme možnosť a milosť žiť
v pokoji v akejkoľvek ťažkej
situácii. Uvedomuješ si to?

Na obrazovke vidíš aktuálny
infolist SEM-u. V ňom sa dočítaš o veciach, ktoré sa udiali, aj o veciach, ktoré sa plánujú. Mali tu byť aj niektoré veci,
ktoré sa však neuskutočnili.
Možno ani niektoré z tých akcií, na ktoré ťa v ňom pozývame, sa nakoniec neuskutočnia, resp. možno budú v inom
„móde“. V každom prípade,
chceme ťa povzbudiť k tomu,
aby si využíval čas na čítanie
Biblie, modlitbu (aj za aktuálnu
situáciu) a rozdávanie nádeje aj
v tomto trochu zvláštnom čase.
Miroslav Mudrák

Stretnutie vedúcich
mládeže SVM
6. – 8.marca sa v MEMC Ichthys
vo Veľkom Slavkove uskutočnilo
už v poradí šieste Stretnutie
vedúcich mládeží (SVM), ktorého
cieľom je formovať generáciu
pracovníkov
s
mládežou
či dorastom na Slovensku.
Téma, ktorej sme sa tento rok
venovali bola zameraná na lásku
„...najväčšia z nich je Láska“.
Venovali sme sa hlavne tomu,ako
žiť
kresťanský
život
lásky.
Zamýšľali sa nad tým, čo Božia
láska znamená pre nás, a ako ju
máme prakticky žiť v dnešnom
svete, v ktorom práve význam
lásky je tak zdeformovaný. Ale pre
nás kresťanov má slovo LÁSKA
omnoho väčší a hlbší význam. Ak
sme spoznali Pána Ježiša spoznali
sme Lásku. Ak sme v Neho uverili,
máme žiť život lásky s veľkým
L. Hlavným rečníkom, ktorý nás
viedol v téme bol brat farár David
Bázlik z Ružomberka, ktorý nás v

priebehu dvoch večerov previedol trinástou kapitolou z Prvého
listu Korintským – Hymnou lásky.
Počas stretnutia bola taktiež
možnosť zúčastniť sa rôznych
seminárov. Tie boli zamerané
na výchovu a rast vedúcich.
Rozprávali sme sa o tom, ako
viesť skupinky mladých chlapcov
či dievčat, ako vychovávať
mladých v správnom pomere
lásky a zákona, aké dôležité je pre
nás odpúšťať, či ako komunikovať
evanjelium iným mladým. Aj
tento rok bola účasť na stretnutí
z celého Slovenska a dúfame, že
si každý odniesol domov niečo,
čo mu v budúcnosti pomôže
v jeho osobnom kresťanskom
živote a v službe. Mali sme
spolu
dobré
spoločenstvo,
no teraz však musíme žiť to,
k čomu nás Pán Ježiš volá – žiť
praktický život Lásky. Vďaka
Pánu Bohu za toto stretnutie.

Návšteva z Iuventy
Tohtoročné SVM bolo zaujímavé aj vďaka nevšednej
návšteve. Prišla nás pozrieť
regionálna
koordinátorka
z Iuventy, Mgr. Soňa Štefančíková. Vypočuli sme si
prezentáciu o tom, ako to
v Iuvente funguje, dozvedeli sme sa viac o projektoch či financiách. Cieľom
prezentácie bolo aj ukázať,
že Iuventa nie je ako sa hovorí „strašiak v poli“ ale naopak, je cenným spojencom
pri práci s mládežou. Za túto
návštevu sme veľmi vďační.

Valné zhromaždenie
7.3. 2020, teda v časoch, keď sme sa ešte bez strachu zhromažďovali, sa uskutočnilo valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelickej mládeže. Tvorili ho zástupcovia mládeží z celého Slovenska ako aj jednotlivých oblastných centier. Jadrom programu zhromaždenia bola práve prezentácia
práce jednotlivých oblastných centier, ich hlavných aj špecifických projektov, realizovaných za posledné obdobie. Pozornosť sme venovali aj tomu, ako SEM hospodári s prostriedkami, odkiaľ pochádzajú príjmy a aká je výška nákladov. Dôležitým bodom bola aj otázka „Ako
ďalej?“.Odpoveď na túto otázku ešte stále hľadáme. Viac informácií je
možné nájsť vo Výročnej správe SEM-u a v zápisnici zo zhromaždenia.
Buďte požehnaní.
Kika Pobežalová

Ahojte, priatelia!
Nikto z nás by si pred pár
mesiacmi nepomyslel, že sa
prestaneme stretávať na svojich dorastoch či mládežiach
alebo, že naše kostoly zostanú pre veriacich zatvorené.
Pred karanténou som sa zúčastnil jednej mini-konferencie v zahraničí – študijné dni Trojpartnerstva, kde
hlavnou témou bola „Cirkev
a nové médiá“ – sociálne siete, cirkev/zbor online a pod.
Jedna téma ma zaujala a zároveň trocha vyrušila v mojom chápaní cirkvi a spoločenstva – Cirkev online.

ko na čo sme boli zvyknutí,
je akosi naopak. Je to naozaj
neľahká situácia pre každého
z nás, aj pre naše spoločenstvá a musíme sa prispôsobiť
tomu, čo zrazu prišlo – izolácii.  Aj pre nás v SEM-e je to
ťažká situácia, pretože sme
museli kalendár našich naplánovaných podujatí výrazne
upraviť. Veľmi nás to mrzí, ale
museli sme kvôli tejto izolácii,
tak ako ostatné mládežnícke
organizácie, všetky podujatia
pred letom zrušiť. Tie, ktoré sa
dajú presunúť sme presunuli
na jesenné náhradné termíny (hlavne konfivíkendovky).

Veď ako môže byť cirkev iba
ONLINE? Ako môže byť spoločenstvo bez vzájomného kontaktu? Ako sa môžeme modliť,
zdieľať, mať večeru Pánovu
bez toho aby sme sa zišli spolu tvárou v tvár? Vtedy som si
ani vo sne nepredpokladal, že
také ONLINE bude o pár dní
aktuálne aj u nás. Veď teraz
väčšinu času trávime doma,
nechodíme do školy, nefungujú mládeže, dorasty... všet-

A čo s letom? Ani my nevieme
presne, ako dlho bude trvať a
platiť tento stav zákazu organizovať hromadné podujatia.
Predpokladáme však, že ak v
lete už bude uvoľnená situácia pravdepodobne budú obmedzené aktivity/stretávanie
sa na počet ľudí. A s tým treba
počítať aj pri našich letných
aktivitách. Preto vás chcem
povzbudiť k aktivite a k tomu,
aby ste už dnes rozmýšľali

nad letom a vašimi akciami. Viaceré zbory, dorasty či mládeže
plánujú počas leta tábory, výlety
a pod. A keďže nevieme, ako dlho  
bude táto izolácia trvať, je potrebné urobiť si záložný plán – napríklad taký, že tábory sa zmenia na
denné tábory s menším počtom
detí, a pod. Skrátka, je to doba,
ktorá si vyžaduje značnú mieru
nápadov a kreativity aj v organizovaní našich podujatí. Buďme
vynaliezaví a kreatívni. K tomu
vás povzbudzujem. Aj keď sa zmenili naše podmienky, náš zámer
sa nemení. Chceme stále zažívať
spoločenstvo, no nateraz v inej
podobe – online. Chceme stále prinášať evanjelium, no nateraz možno prostredníctvom nahratých svedectiev na internete.
Chceme spolu chváliť Boha, no
nateraz len cez rôzne videokanály.
To, čo sa mi zdalo na mini-konferencii Trojpartnerstva ako mierne
uletené, sa teraz stáva v podobe  
„Cirkvi online“ nutnou realitou
a aj ja sa musím vedieť vzniknutej situácii prispôsobiť. Je čas
presunúť sa do online priestoru!
Preto vám žehnám, buďte silní,

stretávajte sa v online priestore
so svojimi priateľmi z dorastu či
mládeže, nestraťte vieru a povzbudzujte sa navzájom, aby nikto neostal sám. A teším sa, že raz
keď sa skončí koronaizolácia, budeme sa môcť opäť stretnúť, podať si ruky, objať sa a zažívať reálne spoločenstvo tvárou v tvár.
Jozef Šimek, predseda SEM

Zamyslenie

Niekedy by som veľmi uvítala, ak
by mal môj deň viac ako „len“ 24
hodín. A myslím si, že nie som jediná. Veď predsa v dnešnom uponáhľanom svete sa drvivá väčšina z nás až šialeným tempom
ženieme niekam, za niečím...
Na začiatku tohto roka som často
premýšľala nad tým, ako by vyzeral môj deň, ak by som mala
k dispozícii viac času. Určite by
som toho stihla oveľa viac. Mohla by som urobiť ešte to a to,
mala by som viac času čítať Bibliu, modliť sa, venovať sa svojim koníčkom, tráviť čas s rodinou, oddýchnuť si, viac by som
sa zaujímala o svojich priateľov...
A táto možnosť prišla. Práve vďaka povinnej karanténe (možno
aj v Tvojom živote). Dni síce stále trvajú rovnako, no celý tento
čas môžem tráviť doma a sama
rozhodnúť o tom, ako ho trávim.
A mám skutočne viac času. No
zhrozená som si uvedomila, ako
nemúdro s ním nakladám. Koľko času trávim tým, že premýšľam nad všetkým, čo teraz robiť
nemôžem. A koľko času venujem snívaniu o tom, čo budem
robiť, až toto obdobie skončí.
Takže výsledok? Márnim čas,
ktorý mám. Čas, ktorý mi
dáva Boh dnes. Tu a teraz.

A čo Ty... ako nakladáš so svojím časom? (Či už sa Tvoj život teraz spomalil, alebo naopak, nabral na rýchlosti a nevieš, čo skôr).

Prísne teda dbajte,
ako obcujete, nie ako
nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo
dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale
rozumejte, čo je vôľa
Pánova.
Ef 5, 15-17
Týmito slovami ma Boh nielen
usvedčil, ale aj povzbudil zmeniť svoje správanie a využívať
môj čas rozumne. Na budovanie
vzťahu s Ním a budovanie Jeho
kráľovstva:). Ideš do toho tiež?
Ou, a mimochodom, 24 hodín úplne stačí :D ! Boh to skvele vymyslel a všetko krásne učinil.
Anet Chreňová

Svedectvo

nové princípy, ktoré evanjelici na
Slovensku dodržiavajú. Teraz sa
stalo veľa z nich pre nás zvykom.

Najlepším rozhodnutím v roku
2019, bolo rozhodnutie ísť za
dobrovoľníkov na Slovensko. Po
príchode na Slovensko sme začali stretávať nových ľudí. Vďaka novému prostrediu sa začal
meniť aj náš pohľad na vieru.
Zmeny v našom živote nenastali okamžite. A môžem s istotou povedať, že sa stále dejú.
Od detstva sme vyrastali v pravoslávnych rodinách. Naše babičky
nám ukázali, čo je  cirkev a viera.
Nemôžem však povedať, že naše
rodiny sú veľmi náboženské. Bolo
nám odovzdané, že každý v rodine
môže mať inú vieru. Predtým sme
o evanjelikoch nepočuli. Vedeli
sme iba to, že sú kresťania, rovnako ako my. To stačilo. Sme tolerantní ku všetkým náboženstvám,
preto sme so záujmom skúmali

Prvý mesiac. Začali sme chodiť
do kostola a na rôzne stretnutia
pre mladých ľudí, deti a rodiny.
Všetko pre nás bolo úžasné, nepochopiteľné a úplne odlišné od
toho, čo je u nás doma bežné.
Nerozumeli sme, ako môže byť
kostol bez ikon či sviečok. Ako sa
ľudia v kruhu modlia nahlas s
ostatnými. Od každého sme počuli o Božej láske k nám. Pred
touto cestou sme viedli úplne iný

život. Neexistovali takmer žiadni
ľudia, ktorí by chceli s nami hovoriť o Bohu. A aj my sami sme
mlčali. Tu sme jasne pochopili,
že ľudia v okolí sú pripravení s
nami zdieľať svoju lásku. Hovoriť
o nej, čítať si spolu Jeho Slovo.
Vstúpili sme do života s Pánom,
prijali Jeho lásku, všetky obavy a
úzkosti zmizli. S ním malo všetko zmysel.

Všetko to začalo, keď sme spolu začali čítať Bibliu. Niekedy
pripravujeme témy na rôzne
stretnutia, čo tiež veľmi pomáha,
pretože čas trávime premýšľaním
o Bohu. Tiež sme sa po pár me-

siacoch začali modliť. Spočiatku
to bolo doma v súkromí. Potom
sme sa začali stretávať aj s inými.
Najzvláštnejšie pre nás bolo, keď
sa za nás modlili iní. Dlho sme
nedokázali pochopiť, ako si vôbec
zaslúžime, že sa za nás modlia iní
ľudia. Dobre nás nepoznajú, prišli sme z inej krajiny. Ale keď sa
stal Boh v našich srdciach víťa-

zom, všetko sa vyjasnilo. Viem, že
toto sú stále „semená“, ktoré boli
zasiate do našich sŕdc. Ich rast je
teraz najdôležitejšou vecou v našich životoch. Dobrovoľnícky rok
v SEM-e je najväčším požehnaním. Ľudia okolo nás veľmi inšpirujú. Zdieľajú s nami svoje skúsenosti.Hovoria o ich najväčších
tajomstvách. V Púchove sme začali chodiť na rodinné stretnutia,
kde trávime čas spolu s kresťanmi,
ktorí žijú s Bohom. Na ich príklade sa s nimi môžeme učiť a čítať
Božie Slovo. Nikto nie je dokonalý.
Všetci sme hriešnici, ale Boh nás
všetkých miluje. Potrebujeme ho
ako pacient potrebuje lekára. Boh
zmenil naše vnútro a naplnil ho
iným obsahom. Každý deň si uvedomujeme vysokú cenu svojich
životov – pretože Pán Ježiš Kristus
trpel a zomrel za nás. Toto je najvyššia milosť. Život s Bohom, kto-

rý chce, aby sme boli s Ním. S tým,
ktorý vždy bol, je a bude s nami.
Apoštol Ján povedal, že kresťania
by mali porovnávať svoje činy s
činmi Kristovými: „Kto hovorí, že
zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil
on“ (1Ján 2, 6).Ježiš je inšpiráciou
a Jeho evanjelium a takmer hmatateľná prítomnosť menia náš život.Tak, ako bolo kedysi pre nás
potešením pozerať sa na televízne programy, teraz je pre nás potešením študovať Bibliu a slúžiť
Bohu dobrovoľníctvom. Prichádza to, samozrejme, postupne, ale
hlavná vec je, že sme sa začali meniť. Každý má svoj vlastný spôsob
poznávania Boha a každý „vpustí“ Pána do svojho životasvojím
spôsobom.Preto všetci veriaci majú iný proces zmeny. Jedna
vec je však jasná – platí to absolútne pre všetkých, ktorí úprimne hľadajú Boha a Jeho pravdu.
Dáša a Valera Neskordyanaya

Misijný tábor v
Bielorusku

Kika a Tomáš Kuzielovci

Pozvánky

Chceme ťa pozvať k spolupráci pri
organizovaní letného tábora v Bielorusku. Ak máš otvorené srdce pre
službu a ochotu aktívne stráviť 10
dní pomocou v inej krajine, pozývame ťa pridať sa k nám.Požiadavky
na účasť sú nasledovné: vek aspoň
18 rokov, túžba slúžiť Bohu a motivovať druhých k viere a nasledovaní nášho Pána, platný pas (ak ho
nemáš, ešte je čas na vybavenie).
Budeme radi za každú pomoc, preto ak máš záujem alebo otázky, kontaktuj nás prostredníctvom emailu
tomas.kuziel@gmail.com – Tomáš
Kuziel alebo zavolaj na 0904884146.
Tešíme sa na možnú spoluprácu .

HelpingHand
Sme
povolaní
zvestovať
Krista ľuďom vôkol nás. Avšak, nie
vždy vieme nájsť cestu a spôsob, ako ich osloviť. Práve preto je
tu HelpingHand (Pomocná ruka).
Helping Hand je misijný projekt,
prostredníctvom ktorého chce SEM
podať pomocnú ruku (podľa Vašej
potreby) VÁM, aby ste VY mohli podať pomocnú ruku ĽUĎOM, ktorí nepoznajú Pána Ježiša Krista.
Našim cieľom nie je robiť misiu a budovať vzťahy za Vás vo vašom meste, veríme, že to je v prvom rade Vaša
úloha. My vám chceme pomôcť, aby
sa Vám táto úloha ľahšie plnila. Máme
nafukovacie atrakcie, ako vodný futbal, skákacie hrady a rôzne iné príslušenstvo.Ak by ste chceli, aby sme
prišli aj k Vám, či už na zborový deň,
alebo pomôcť na tábor, pre viac informácií kontaktujte zodpovedného
pracovníka prostredníctvome-mailu:
danielzemanovic@gmail.com
alebo tel. č. 0944 620 330.
Daniel Zemanovič

Žiadosť o pridelenie
dotácie na rok 2020
(Pomoc a podpora Miestnych združení SEM
prostredníctvom finančnej dotácie.)
Aj tento rok môže každé miestne združenie SEM (dorast či mládež)
požiadať o dotáciu na svoje mládežnícke aktivity, výlety, tábory, či iné
organizované podujatia. Žiadosti je možné podávať do 15. júna 2020
a to výlučne elektronicky. Viac o podmienkach a informácie ako na to sa
dočítate na našej webovej stránke www.sem.sk v časti Členstvo v SEM
/ Požiadajte o dotáciu. Akékoľvek otázky adresujte mailom na palova@
sem.sk alebo 0903 368 773.

Spoločenstvo evanjelickej mládeže
Zvonárska 23,
040 01
Košice
sem@sem.sk
tel./fax: 055/622 00 96
Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014-2020”, ktorú administruje
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

