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Helping Hand a SEMFEST

Milí priatelia,
v tomto pôstnom období si pripomíname veľmi závažné
skutočnosti, ktoré ovplyvnili chod dejín. Ak by sa nikdy
nestali, istotne by sme v tieto dni okrem iného nemali
kresťanský veľkonočný sviatok, možno by sme šli normálne
do roboty, deti do školy, a život každého z nás by išiel
ďalej... Ale musím priznať, že by to bolo akési prázdne, bez zmyslu. Chvála Bohu, že sa to stalo, že Boží syn
zomrel, ale aj vstal z mŕtvych. A urobil to zámerne! Bol
to Boží plán a spôsob, ako nás zachrániť od našej vlastnej
cesty, ktorá však smerovala do pekla. Má to však jednu
podmienku. Aby to malo pre človeka zmysel nestačí si to
len pripomínať 1x do roka. Musíme tomu skutočne uveriť
a prijať! Uveriť, že Pán Ježiš ako Boží syn zomrel práve za moje hriechy, a prijať HO za svojho záchrancu ako
jediného Boha a Pána, ktorý ma chce v konečnom dôsledku
priviesť späť k svojmu Tvorcovi.
Veríš, že sa to skutočne stalo? Lebo len tak ti budú dávať
tieto závažné skutočnosti, ktoré sa stali pred cca dvetisíc rokmi zmysel. Ja verím, a čo ty?
Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak
aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. (1 Tesalonickým 4:14 )
Požehnané prežitie Veľkonočných sviatkov, naplnených
radosťou, pokojom a istotou z mŕtvychvstania nášho Pána
Ježiša Krista vám prajú SEMáci.

Jozef Šimek

Lebo ked’ veríme, že Ježiš umrel a
´
vstal z mrtvych,
tak aj Boh privedie
spolu s Ním všetkých, ktorí
umreli v Ježišovi.
1 Tesalonickým 4:14
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Božie diet’a na cestách
Chcem sa s vami podeliť o môj výlet do Slovinska, kde
som dostala pozvanie na kresťanskú konferenciu pre balkánske
ženy. A tak Stredoeurópanka nasadla na vlak a cestovala do krásnej Ľubľany. Pred štyrmi rokmi som tam strávila jeden semester
školy, preto vrátiť sa tam mi bolo veľmi blízke. Na cestu som
sa vybrala s najlepším sprievodcom, s Bohom, ktorý sa postaral
nielen o moje bezpečie, ale o mnohé krásne okolnosti. Okolnosti,
či udalosti, jednoducho o svedectvá. Cestujete krásnym slnečným
dňom, idete na obed, a keď ho chcete zaplatiť, s úsmevom vám povedia, že to je v poriadku a na cestu vám pribalia ešte aj jablko. A tak idete čakať na zatiaľ neznáme auto, ktoré vás zavezie
na konferenciu. O všetko je postarané a nemusíte si robiť žiadne
starosti. Kto by nechcel mať takéhoto Sprievodcu stále so sebou?
Samotná konferencia bola veľmi požehnaná a povzbudzujúca. Byť s
kresťanmi, rozprávať sa o Bohu, rozprávať sa s Bohom, to je nesmierne vzácny čas, ktorý nám často v tomto svete uniká. A pred
odchodom domov na Slovensko, v poslednú noc, ktorú som strávila
u kamarátky, sa pozriem z okna a mám krásny výhľad na hory.A tu
už s vďačnosťou voči Bohu boli aj slzy na krajíčku. Po duchovnom
naplnení za celý ten čas, ešte akoby stále mal pre mňa niečo
viac, niečo pripravené, čím by ma potešil. Po celom výlete som
si viac uvedomila, že Boh ma neustále sprevádza a preukazuje mi
Jeho milosť. Tam som bola na Neho upriamená a bolo to krásne,
avšak doma, kedy som zameraná na prácu, rodinu, aktivity, uniká
mi prítomná chvíľka bytia s Ním. Aj keď sú to z nášho pohľadu
„menšie“ svedectvá, dokazujú nám Božiu lásku a Jeho priazeň.
On nás veľmi dobre pozná, pozná naše potreby i boje, v ktorých
stojíme. Častejšie, ako za výlet, sa modlíme sa za naše rodiny,
vzťahy, priateľstvá, za naše zbory... A ak nás Boh vie potešiť
v maličkostiach, o čo viac Mu záleží na našich životoch a na
ľuďoch, ktorých nám dal do života? Na spomínanej konferencii
sme sa učili byť odvážnymi, tak chcem aj nás povzbudiť, aby sme
boli odvážni milovať, odvážni odpúšťať a odvážni veriť Bohu!

Monika Lipovská

„Peter mu povedal: Pane, ak si to
Ty, rozkáž mi príst‘ k Tebe po
vode. Odpovedal mu: Pod‘! I vystúpil
Peter z lode, chodil po vode a šiel k
Ježišovi.“
Matuš14:28-29
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Royal Rangers
Ahojte. Volám sa Ondrej a bývam v Považskej Bystrici. Ale
to nie je až také podstatné. Oveľa dôležitejší je fakt, že
blízko Považskej Bystrice je veľmi krásna dedinka s ešte
krajším menom–Záriečie. No a do tejto dedinky k nám už
pred viac ako štyrmi rokmi prišli bývať na celý jeden rok
dvaja dobrovoľníci z Nemecka. Premýšľali o tom, že kresťanstvo by mohlo byť aj o niečom viac, ako len sedieť a počúvať dobrú kázeň. Prípadne by chceli zaujať aj deti, ktoré
počúvať vôbec nevedia. Z Nemecka poznali veľmi úspešný
program Royal Rangers a bolo rozhodnuté. Vyskúšame ho v
Záriečí. Čoskoro sme sa všetci stretli s veliteľom združenia Royal Rangers na Slovensku, Jánom Pluhárom, a tak
vznikla hliadka číslo 6 v Záriečí. Od toho času majú deti
príležitosť rozvíjať svoj život ako po duchovnej stránke,
tak po telesnej stránke, ale zároveň sa naučia veľa nového o
prírode ako o Božom stvorení. Pre mňa osobne Royal Rangers
znamená úplne nový prístup v mojom kresťanskom živote,
pretože každý rok prichádzame s nejakým novým projektom,
ktorým spoločne pomôžeme druhým. Postupne sme spolu zrekonštruovali miesto na opekanie pre ľudí zo Záriečia, alebo
upratali les v Považskej Bystrici. Deti sa tak učia naozaj
praktickému kresťanstvu a nasledujú príklad pána Ježiša
Krista v službe druhým. Krátku ukážku toho, o čom je Royal
Rangers, môžete už čoskoro zažiť tento rok na Semfeste.
Spolu si upečieme niečo dobré na ohni a prežijeme fajn čas
s Bohom.

Ondrej Tö r ö k

Nadránom, zavcasu,
ešte za tmy
ˇ
vstal a vyšiel von. Odišiel na osamelé
miesto a tam sa modlil
Marek 1:35
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Ako bolo na jednej z konfivíkendoviek?
Konfivíkendovky usporadúvané SEM-om som privítal hneď od
počiatku ako dobrú pomoc pre prácu s konfirmandmi, nádejnými neskoršími dorastencami a mládežníkmi. Aj títo
mladí ľudia sa potrebujú stretávať s inými, aby napríklad
videli, že aj inde sa podobne stretávajú, majú podobné
problémy, a že to vôbec stojí za to prichádzať do cirkvi
a jej spoločenstva. V mnohom môže byť podobné stretnutie
dobrým impulzom pre vznik skupiny dorastu, resp. mládeže
v niektorom zo zúčastnených cirkevných zborov. Konfivíkendovka vo Veľkom Slavkove 4.-6.4.2019 sa stala naplnením
práve takýchto mojich očakávaní. Dohromady nás bolo 105.
Okrem pracovníkov a dobrovoľníkov zo SEM-u aj konfirmandi
z Banskej Bystrice, Zvolenskej Slatiny, Lučenca, Dobroče, Malých Zlievec, Rankoviec, Vyšnej Kamenice, Opinej a
Trebišova. Nálada – ako vždy – vynikajúca, program plný
svedectiev, slova, piesní, ale aj zábavy a súťaží. Myslím
si, že časom by sa mali nejakým spôsobom zapojiť všetky
cirkevné zbory z našej cirkvi.

L’uboslav Beno,
ˇ
ECAV Rankovce
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SVM - Miesto, kde aj vedúci môžu nacerpat’
ˇ
Na stretnutí vedúcich mládeži som bola prvýkrát, napriek tomu, že už dlho som vedúcou a naša mládež je
v SEM-e. Bolo to ako keby sme mali tri dni mládež.
Mala som pocit, že som doma, medzi svojimi. Všetci
sme boli kamoši, aj keď sme sa len práve spoznali.
Mohli sme zdieľať svoje radosti aj ťažkosti v službe
a zároveň načerpať, lebo konečne niekto niečo pripravil pre nás. Veľmi ma potešilo aj to, že v nedeľu sme
v kostole mohli prijímať Večeru Pánovu. Bol to taký
obraz nového začiatku, posilnenie a odvaha ísť vpred.
Povzbudená do ďalšej služby a inšpirovaná viac milovať
som odchádzala v nedeľu domov. ü

Marianka Kuchariková

„Ježiš im povedal: Mojím pokrmom
je cinit‘
vôl‘u Toho, ktorý ma poslal,
ˇ
a dokonat‘ Jeho dielo.“

Ján 4:34

Zamyslenie
Možno si už na nejakej veľkej kresťanskej akcii počul
mocné svedectvo o tom, ako Pán Ježiš úplne zmenil niekoho
život, oslobodil ho z drog a kopy ďalších vecí a hriechov.
No ostali v tebe zmiešané pocity. Na jednej strane si sa
tešil, že Pán Ježiš je dobrý a mocný, no zároveň si úplne
nerozumel, prečo sa niečo také nestalo v tvojom živote.
Prečo ty stále zápasíš s pokušeniami, ktoré ťa stretávali
aj pred tým, než si začal žiť s Ježišom.
Izrael bol v podobnej situácii. Pán Boh im zasľúbil, že po
vyslobodení z Egypta dobyjú kanaánsku krajinu. Oni si to
skomplikovali, no pod Józuovým vedením sa im to celkom
podarilo. Väčšina územia bola ich. No Józua zomrel a v
krajine stále ostali nepriatelia, ktorých Izraelci nevládali vyhnať (Sudcovia 1). Prečo nevládali? V tretej kapitole
Knihy sudcov nachádzame odpoveď:
„1 Toto sú národy, ktoré ponechal Hospodin v krajine, aby
nimi skúšal všetkých Izraelitov, ktorí nepoznali nijaký boj
o Kanaán — 2 chcel totiž, aby ho pokolenia Izraelitov poznali a naučili sa bojovať tí, čo bojovať nevedeli.“
Nezomrel len Józua, ale pravdepodobne postupne vymierala
generácia bojovníkov, ktorí zažili Božie zázraky v boji o
Kanaán. Pán Boh chcel dopriať túto skúsenosť s Jeho zázrakmi aj ďalším. Prečo? Aby sa naučili bojovať tí, čo bojovať
nevedeli.
Izraeliti mali jasných nepriateľov, na ktorých sa mohli
naučiť bojovať. Vedeli, akí nepriatelia to sú, lebo žili s
nimi v tej istej krajine. A keď by sa to naučili na nich,
zvládli by to aj s nepriateľmi, ktorých by stretli ďalej. A
tu je to spojenie. Možno aj ty sa potrebuješ naučiť čeliť
pokušeniam. A tak sa Pán Boh rozhodol, že ti nechá v živote tie staré. Aby si si vyskúšal, že boj nie je len také
niečo teoretické. Lebo v tvojom živote iste dôjde moment,
kedy budeš pokúšaný úplne inak. Ale ak si to natrénuješ na
starých nepriateľoch, a spoznáš Božiu moc v tom celom, o
to skôr sa budeš vedieť prakticky postaviť tomu, čo ťa bude
chcieť skoliť. Tak nevešaj hlavu a bojuj!

Tomáš Sklárš
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Biblické Víkendové Štúdium

...vediac, že clovek
nebýva ospravedlnený
ˇ
zo skutkov zákona, ale vierou v Krista
Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v
Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto.

V dňoch 08.-10.2.2019 sa v MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove konalo Biblické Víkendové Štúdium (BVŠ).
Inšpiráciou pre toto podujatie bola Konferencia SEM,
ktorá sa konala v novembri 2018. V rámci nej sme spoločne študovali Božie slovo a v skupinkách rozoberali
Timoteove listy.
S cieľom pokračovať v takomto spoločnom štúdiu sme
usporiadali BVŠ. Stretlo sa nás tam 12 a v rámci 4
blokov sme preštudovali List Galatským. Popritom sme
zažili super spoločenstvo a mali sme možnosť nielen
študovať, ale aj veľa diskutovať o tom, čo sme čítali
a študovali. Myslíme si, že má zmysel pokračovať v
takýchto spoločných štúdiách Božieho slova, preto plánujeme ďalšie BVŠ, ktoré chceme zorganizovať v decembri 2019. Kto má záujem, môže sa pridať. Ak máte na
starosti skupinku troch-štyroch ľudí, toto je ideálny
priestor na to, aby ste si urobili spoločný výlet, v
rámci ktorého budete mať čas študovať Bibliu, veľa sa
rozprávať a oddychovať.

Galat‘anom 2:16
Vladimír Mat’aš
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Helping Hand a SEMFEST
Rozmýšľaš ako zmysluplne stráviť čas v lete? Ponúkame ti
dve možnosti.
1. Daj vedieť a radi prídeme s Helping Handom do tvojho
cirkevného zboru a spolu s tebou zorganizujeme akciu, tábor, popoludnie pre deti, dorast či mládež na mieste, kde
žiješ. Dovezieme vodný futbal, skákací hrad, tyčový futbal, bodyzorbig, weykicky, jengy, či nafukovacie šípky a
ľudiu v tvojom okolí budú môcť počuť evanjelium.
2. Nechceš ostať doma? Príď na SEMFEST. Tento rok bude
Semfest opäť v Lenke pri Tornali. Čakajú ťa semináre, workshopy, prednášky, biblické štúdiá, športové aktivity,hudobné kapely a veľa iného.
Viac info nájdeš na www.semfest.sk
Budeme radi, ak si vyberieš prvú, druhú alebo obidve možnosti a nejakým spôsobom sa stretneme. ü

Stan sa dobrovol‘níkom na SEMFESTE 2019.
Ak chceš zažiť výnimočný čas, na ktorý budeš ešte dlho spomínať, určite zbystri svoju pozornosť. Aj toto leto hľadáme ochotných ľudí, ktorí by nám pomohli pri organizovaní
Semfestu. Čo ti ponúkame? Jedenásťdňové dobrodružstvo pri
stanovaní, obrovský spánkový deficit, trošku driny, ale
najmä skvelé spoločenstvo, vynikajúce témy, chvály, kopu
zábavy a to nielen pri práci ... Možno nestihneš všetky
kapely, či semináre, ktoré by si chcel, avšak dostaneš príležitosť zažiť Semfest „trošku inak“ a veríme, že to bude
stáť zato. Preto ak máš 16+ a 11 dní voľna tak klikni na
stránku a registruj sa. Tešíme sa na Teba.

Miroslav Mudrák

Zvonárska 23, 040 01,
Košice
sem@sem.sk

www.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.

