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Hovorí sa, že život plynie ako voda.
Ako mi pribúdajú rôčky (nie, že by
som bol starý :-) ), tak si uvedomujem, že na tomto prísloví niečo je.
Pred chvíľou bolo leto 2018, potom jeseň 2018 a už je začiatok
roka 2019.
Život plynie, ale nie vždy idú veci
tak, ako si človek zaumieni podľa
jeho predstáv a plánov. A toto sa
nám stalo aj pri tomto infoliste.
Pôvodný plán bol, že Vám ho pošleme koncom roka 2018. Ospravedlňujeme sa, ale nevydalo. Posielame dnes a dúfame, že jeho
čítanie bude pre Vás napriek tomu
požehnaním.

„Radujte sa v Pánovi vždy!
Opakujem: radujte sa.“

Filipským 4:4

Osobne sa veľmi teším veciam, ktoré sa
dejú aj v SEM-e. Teším sa, že pri akciách
a aktivitách sa ľudia snažia upriamovať
pohľad na Pána Boha s dôrazom na večnosť a spásu ľudí.
Miroslav Mudrák

Miroslav Mudrak

festival Younify
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Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten
vás naučí všetkému a pripomenie
vám všetko, čo som vám hovoril.
Ján 14:26

NEMECKO
V dňoch 11.-14.10.2018 sa skupina 22 ľudí vydala do
Nemecka na festival Younify a na návštevu cirkevného zboru v Pfullingene, odkiaľ je Leonie, ktorá v
SEM-e slúžila minulý rok ako dobrovoľníčka. V Pfullingene sme strávili príjemný spoločný večer s ľuďmi
z tohto cirkevného zboru, ktorí boli veľmi milí, láskaví, starostliví a aj napriek občasnej rečovej bariére
sme mali veľmi jednotné spoločenstvo s Pánom
Bohom. Taktiež sme sa vybláznili v spoločných aktivitách, vďaka ktorým sme sa mohli viacej spriateliť.
Spolu sme navštívili aj mládežnícky festival Younify
v Ludwigsburgu, kde sme sa veľa rozprávali s ľuďmi
o SEMe, o tom, čo robíme a akým spôsobom šírime evanjelium medzi mladými ľuďmi na Slovensku.
Organizátorom Younify a zároveň aj dlhoročným
partnerom SEM-u je EJW - Evangelisches Jugendwerk Wurttenberg. Bol to veľmi požehnaný čas, počas
ktorého sme mohli načerpať počas programov a
potom stráviť čas v rozhovoroch s ľuďmi. Za tento čas som veľmi vďačná Pánu Bohu. Bolo veľkým
požehnaním vidieť jednotu napriek tomu, že sme z
iných krajín a bolo pre mňa vzácne vidieť, ako rok
dobrovoľníctva Leonie zmenil nie len ju samú, ale aj
nás, ktorí sme s ňou strávili nejaký čas.

Nikoleta Galová

11. -14.10.18

Patrik Mudroň
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AKO SOM ŽIL PREDTÝM?
Nevnímal som Krista ako svojho spasiteľa, vedel som o Ňom ale to bolo asi
tak všetko. Vyrastal som v tradičnej evanjelickej rodine, avšak sestra začala
navštevovať dorast, mládež a to začalo prinášať ovocie. Rodičia sa začali obracať, ja som žil stále život naplnený svetskými vecami.
Prišlo však rozlomenie kamenného srdca:
Videl som, že kresťania, ktorí nasledujú Krista a žijú podľa Písma každý deň, sa
majú lepšie, a ja som bol slabý, egoista, neustále s trpkou rozhnevanou náladou. Vzťah s mojou priateľkou, dnes už mojou ženou bol narušený rôznymi
zlými vplyvmi, a tak som sa chcel stať veriacim, znovuzrodeným. Začal som sa
modliť za to, aby som uveril, začal som navštevovať aj biblickú skupinku mužov a postupne sa môj život začal meniť. Necítil som už nenávisť, zlosť k svojím
blížnym, práve naopak, mal som svedomie a bázeň pred tým, čo som sa učil z
Písma a ani neviem ako, začal som byť šťastnejším, láskavejším.
Keď som si hľadal novú prácu, nejakým spôsobom mi prišlo na um že ja vlastne chcem pomáhať ľuďom, predovšetkým mladým ľudom v tom, aby nerobili zlé, zbytočné rozhodnutia vo svojom živote, ale aby radšej spoznali Pána
Ježiša Krista a žili krajší, lepší život tu na zemi. V zime som ako dobrovoľník v
klube pomáhal s udržaním disciplíny problémovej mládeže. Začiatkom leta
som nastúpil na polročný full-time vďaka tomu že sa naskytla možnosť zapojiť sa do jedného projektu. V klube Garáž som našiel priestor, na to, aby som
mohol slúžiť mladým ľudom a hovoriť im o živom Pánovi Ježišovi Kristovi a o
tom, ako dokáže zmeniť a pomôcť v ich častokrát znudenom, deviáciou poznačenom mládežníckom živote.
								
								

Patrik Mudroň

5 rokov
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KLUB GARÁŽ
V októbri oslávil klub Garáž 5 rokov činnosti za účasti predstaviteľov mesta, zakladateľov a priaznivcov klubu. Na nedeľnom spoločenstve sme si uvedomili Božie impulzy,
ktoré klub naštartovali a Jeho lásku, o ktorej
svedčia aj dnešní dobrovoľníci. Tých sa od začiatku zapojilo vyše 80 a mnohí mohli nielen
osobnostne rásť, ale aj nájsť Krista alebo živé
spoločenstvo. Klub je založený na prijímaní
neveriacich a mladých s problémami, a to cez
vytváranie bezpečnej zábavy, rozvoj talentov
a témy, ale aj kresťanské spoločenstvo vo
vhodnej forme. Klub vybudovala partia kresťanov z Dolného Kubína so svojimi spolužiakmi a študentmi zo stredných škôl. Dodnes je
výzvou pre každého veriaceho, aby svojím zapojením bol soľou a svetlom - hlavne skutkami a ak treba, aj slovami. V rámci programov
vystupuje aj množstvo kresťanských zaujímavých hostí.

Roman Klein

20.10.2018

Prietrž
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KLUB ISKEJP 412 v Prietrži
27. 10. sme sa po dlhšej dobe stretli znovu na
klube iSKejp 412, tentokrát v Prietrži. Sálu kultúrneho domu zaplnilo pomerne dosť mladých
ľudí z cirkevných zborov myjavského seniorátu.
Klubom nás sprevádzali moderátori Maťa a Marek. Veľmi zaujímavá bola aktivita. Pri nej sme si
vypočuli krátke ukážky z cudzieho jazyka a mali
sme hádať, o aký jazyk ide. Chvály hrala mládežnícka kapela iSKejp 412 band. Hlavnú tému
mal brat farár Novomestský. Po chválach a téme
nasledovali modlitby, ktorými nás viedol brat
senior Hvožďara a Marek z Krajného. Na záver
sme sa ešte nakrátko stretli pri rozhovoroch a
občerstvení. Ďakujem bratom a sestrám z cirkevného zboru Prietrž, ktorí nás prijali s otvorenou
náručou, ale aj tým, ktorí sa podieľali na príprave
klubu a hlavne Bohu, ktorý stretnutie požehnal.
							

Erik Michaličk

27.10.2018

MEMC Ichthys
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My s Bohom dokážeme silu.
Žalm 60:14a

PRACOVNÁ

VÍKENDOVKA

Nemáš čas, túžbu prísť mi pomôcť? To bola otázka,
pri ktorej začali pracovné víkendovky v MEMC Ichthys.
Ochotných chlapcov a dievčat je veľa, práce s dokončovaním, tiež dosť, tak prečo to nespojiť. Keď sa materiál
a nástroje vopred pripravia, dokážeme stihnúť za pár
hodín veľa práce. Ľudia z rôznych cirkevných zborov
mali chuť prísť a pomôcť. V mládežníckom centre, kde
je stále na čom pracovať, si v roku 2018 mohli chlapci
aj dievčatá vyskúšať rôzne činnosti prakticky. Chlapci
pracovali napríklad pri betónovaní, maľovaní izieb, rezaní a rúbaní dreva. Dievčatá zasa poslúžili umývaním
okien, čistením podlahy. Naozaj to bol požehnaný čas
pre MEMC Ichthys. Myslím však, že aj oni tým niečo
získali, veď pri práci sa veľmi dobre budujú vzťahy. Počas víkendoviek pre nás bolo dôležité nielen pracovať,
ale aj poskytnúť dobrovoľníkom čas na spoločenstvo s
Pánom Ježišom. Pre mňa boli tieto víkendovky prínosom. Vnímal som, že aj ľudia odchádzali povzbudení
z času s Pánom, z rozhovorov, z vlastného výkonu a
s radosťou, že pomohli dotvoriť priestor, kde zasa iní
budú môcť prijať požehnanie.
Chceš prísť aj TY? Príď.

Ján Malovec

26.-28.10.2018

ČO TY A POKOJ?
Možno sa ťa to, čo sa chystám napísať vôbec nebude týkať. V tom
prípade prežívam úprimnú radosť spolu s tebou (ale môžem len na
chvíľu, nemám času nazvyš...). Toto zamyslenie môžeš pokojne brať aj
ako moje vyznanie. Nemôžem nič vyznávať za iných, no keď sa dnes
pozriem vôkol seba a len tak pozorujem alebo keď mám krátku konverzáciu s kamarátom náhodne idúcim okolo, veľmi jasne pozorujem,
že ľuďom chýba pokoj. Mnou počnúc. Niet sa čomu čudovať… Je toľko
oblastí, v ktorých musím mať upratané a o ktoré sa musím starať,
že mi začína dosť prekážať tých trápnych 24 hodín. Potrebujem viac.
Veď treba študovať a všeobecne sa vzdelávať, treba pracovať alebo
brigádovať, treba mať koníčky – najlepšie kombinovať šport a umenie,
treba sa starať o vzťahy v rodine, treba tiež sociálne a kultúrne žiť. A
starať sa o svojho avatara na sociálnej sieti, samozrejme. Treba jesť,
piť a spať. Aaa vlastne... treba aj duchovno riešiť. Možno si už zaregistroval, že je to celé zle, že je to celé naopak. Bohužiaľ, sa v tomto
životnom štýle ľudstvo zahrabáva hlbšie a hlbšie. Celé je to umocnené
a urýchlené chorým a sebeckým pohľadom človeka (mňa aj teba) na
samého seba. Inak povedané - hriechom. Presne tak, ako na začiatku,
tisíce rokov pred dneškom… Všetci sú na tom rovnako - ja aj ty. Ak si z
toho unavený, chcem ti sprostredkovať jednu ponuku: „pokoj Ti zanechávam, svoj pokoj Ti dávam, ale nie taký, aký Ti dáva svet. Nech sa Ti
srdce nermúti a nestrachuje!“ (Jn 4,27). To ti odkazuje a ponúka Ježiš.
Len v Jeho prítomnosti môžeš nájsť jediné, stabilné, nemenné a skutočné miesto plné pokoja v celom vesmíre. Netreba pre to robiť veľa
(jediné, čo v tom bráni je pýcha - moja aj tvoja). Treba činiť pokánie,
vyznať svoje hriechy a úplne sa vzdať svojho života v Ježišov prospech,
inak povedané - odovzdať riadenie a rozhodovanie o svojom živote Ježišovi. Sú len dve alternatívy. Buď to urobíme, alebo sa budeme ďalej
vášnivo venovať naháňaniu vetra…

Dávid Gurka

Učeníctvo
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“UČENÍCTVO”

15. - 18.11.18

Hlavnou udalosťou mesiaca november bola z pohľadu SEM-u už tradične Konferencia SEM. Tohto roku sme
sa stretli v dňoch 15. - 18. novembra
opäť v MEMC Ichtys vo Veľkom Slavkove, avšak tentokrát celkom úmyselne
v menšom počte a v komornejšej atmosfére. Hlavnou témou, ktorú sme
mali počas všetkých štyroch dní na
mysli bolo “Učeníctvo”, a to na základe
dvoch listov apoštola Pavla, ktoré adresoval svojmu najbližšiemu učeníkovi
a spolupracovníkovi - Timeteovi. Miško
Findra nás touto časťou Novej zmluvy
previedol v rámci troch večerov, ale
dôraz bol tentokrát položený najmä na
aplikáciu princípov učeníctva v našich
reálnych životoch.

My, všetci účastníci konferencie sme
boli počas celej konferencie rozdelení
do ôsmich diskusných skupín, v ktorých
sme sa v piatok aj v sobotu stretli a spoločne uvažovali nad tým, aký bol vzťah
apoštola Pavla a Timotea, ale najmä nad
tým, či aj my nejaký takýto vzťah žijeme. V piatok popoludní sa uskutočnili v
dvoch blokoch semináre na rôzne témy
a v sobotu popoludní prebehlo aj valné
zhromaždenie SEM-u. Aj táto Konferencia SEM bola naplnená tiež mnohými
rozhovormi, svedectvami, vzájomným
povzbudením, chválami a modlitbami.

Domov sme v nedeľu odišli so slovami
povzbudenia: „... a to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní
učiť aj iných.“
2. Timotejovi 2:2
Ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie,
ktoré sme počas tohto stretnutia mohli
všetci prijať, a už teraz sa modlíme za
vedenie a múdrosť pri príprave ďalšej
konferencie.

Ján Behro

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Dňa 17.11.2018 sa uskutočnilo valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie sa štandardne koná
dvakrát v roku - na jar, počas stretnutia vedúcich
a na jeseň, počas Konferencie SEM.
Počas tohto valného zhromaždenia sa najskôr
schválilo zriadenie nového oblastného centra
SEM-u OC SEM-u, Myjava. Ako vedúci sa rozhodli
v tejto službe stáť Michal Kovár a jeho manželka
Iveta.
Následne sa preberal plán aktivít jednotlivých
oblastí a služieb, ako aj rozpočet súvisiaci s týmito aktivitami na rok 2019. Plán aj rozpočet boli
schválené. Mám pocit, že tento rok sa volí na rôznych miestach a úrovniach. Inak tomu nebolo ani
teraz. :-). Skončilo volebné obdobie štatutárom
SEM-u, ako i predsedníctvu SEM-u. V rámci predsedníctva sme sa od januára tohto roku pravidelne venovali tejto téme v rozhovoroch, diskusiách
i modlitbách. Novými štatutármi SEM-u sa stali
Jozef Šimek a Dávid Gurka. Členmi predsedníctva
na nasledovné obdobie sú Milan Bruncko ml., Tomáš Sklárš, J. Grexa, Michal Kovár, Miroslav Mudrák, Martin Sochor, Ján Vahalec a Ján Malovec.
Taktiež bola schválená revízna komisia, ktorej
členmi sú Matúš Stáňa, Tomáš Svitek a Marta
Melicherčíková.
Valné zhromaždenie sme ukončili modlitbami.

Miroslav Mudrák

17.11.2018

Prianie
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„Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok.“

					

(Príslovia 16:9).

Priatelia,
začal rok 2019 a každý jeden z nás má pred sebou
každodennú budúcnosť a možno rozmýšľa, ako
ten rok bude vyzerať. Aj keď si robíme rôzne plány
pre tento rok, uvedomujem si jednu veľmi zásadnú
vec. V Prísloviach 16:9 je napísané: „Myseľ človeka
si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok.“
(Príslovia 16:9).
Robme si plány, pripravujme scenáre pre náš život,
uskutočňujme vízie, len, prosím, nezabudnime na
to najhlavnejšie – aby Pán Ježiš to všetko riadil a
On bol tým hlavným manažérom nášho života.
Prajem vám do roku 2019, aby ste prežívali
Boží dotyk a Jeho lásku na každý jeden deň a aby
sme mali milosť nechať sa riadiť tým, ktorý vie, čo
je pre nás aj v roku 2019 najlepšie.
Buďte požehnaní a buďte požehnaním.

Jozef Šimek

Zvonárska 23, 040 01,
Košice
sem@sem.sk
www.sem.sk
tel./fax: 055/622 00 96

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
«Programy pre mládež 2014 - 2020», ktore administruje IVENTA - Slovenský inštitút
mládeže.

