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OOpäť sa blíži koniec kalendárneho roka. Ten 
čas prešiel akosi veľmi rýchlo. Veď ako keby 
len pred pár dňami bola konfivíkendovka, 
stretnutie vedúcich, SEMFEST, naša tradič-
ná novembrová konferencia... Či si to uvedo-
mujeme alebo nie, prežiť jeden rok z pohľadu 
večnosti je len akousi malou epizódou v živo-
te človeka. Predtým však, ako uzavrieme to, 
čo je už za nami a ocitneme sa v novom dej-
stve, ktoré má Boh pre nás pripravené na rok 
2020, prichádzajú Vianoce. Ony nám jasne 
dávajú najavo význam všetkého. Prečo žije-
me, kvôli čomu žijeme, aký to má všetko vlast-
ne zmysel? Vo svojej podstate, Vianoce nie sú 
o darčekoch, príjemnej atmosfére alebo pl-
ných stoloch jedla. Sú o Božej láske, Božom 
Synovi, ktorý nám prišiel dať zmysel našich 
dní o Ježišovi. A preto záleží len na jednom 
nie na tom, ako si prežil tento rok, čo všetko si 
urobil, koľko si sa naučil, ale či v tom všetkom 
bol Pán Ježiš Kristus. Len tak bude mať všet-
ko, čo počas roka robíme zmysel keď do toho 
pustíme úžasného Boha, ktorý má o nás veľký 
záujem a chce nás previesť životom do Jeho 
večnosti. Prišiel na svet, aby nás zachránil a 
aby nás viedol svojím pokojom, múdrosťou a 
láskou. Milý čitateľ, prajem Ti, aby rok 2020 
bol pre Teba veľkým požehnaním v každej ob-
lasti tvojho života. Aby Boží Syn, ktorý prišiel 
na tento svet, mal u Teba vo všetkom, čo budeš 
robiť prvé miesto, lebo len tak budeš vidieť 
pravý význam svojho života. Boh Ťa žehnaj!

Izaiáš 9,5  
Lebo dieťa sa nám narodi-

lo, syn nám je daný; na jeho 
pleciach spočinie knie-

žatstvo, jeho meno bude: 
Predivný radca, Mocný 

Boh, Otec večnosti, 
Knieža pokoja.
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Konferencia SEM
Veľký Slavkov je pre mnohých z nás 
miestom, kam sa radi vraciame. Ani 
ja nie som výnimka. Na konferenciu 
som prišla o čosi skôr, a už vtedy sa 
to tam hemžilo ľuďmi. Hneď pri re-
gistrácii mohol človek zažiť prijatie 
a radosť ostatných z jeho príchodu. 
Po ubytovaní som zišla do spoloč-
ných priestorov a  videla som ľudí, 
ktorí sa objímajú a tešia že sa zno-
vu vidia. Ľudí, ktorí sa zoznamujú 
s tými, ktorých ešte nepoznajú, ľudí 
ktorí vedú hlboké rozhovory aj ta-

kých, ktorí si skracujú čakanie na ve-
čeru hraním hier. A nikto nebol sám, 
lebo nezáležalo na tom, či človek pri-
šiel so svojimi kamošmi alebo sám, 
tam si partičku našiel alebo si partič-
ka našla jeho. A takéto skupinky boli 
vytvorené aj tento rok. V skupinkách 
sme mohli viac študovať Petrove lis-
ty a  zdieľať svoj život s  ostatnými. 
Viac sme sa spoznali a zistili sme, že 
každý zbor a každé spoločenstvo má 

svoje radosti, ale aj boje a prekážky, 
ktoré musí prekonávať. Povzbudzo-
vali sme sa, radili si, žehnali jeden 
druhému. Celá téma konferencie sa 
točila okolo apoštola Petra. Na jeho 
živote nám boli odhalené pravdy 
o nás, o našom živote aj o našej služ-
be. Boli sme povzbudení a poučený 
o tom, že Boh ešte neskončil so svo-
jim plánom a my v ňom stále hráme 
dôležitú úlohu. Boli sme konfronto-
vaní s  otázkou, či zanecháme veci, 
ktoré nás len spomaľujú na ceste za 
Kristom. Odchádzali sme plní ná-
deje, že Božia milosť je tu pre nás 
každé nové ráno. Že napriek svojim 
nedostatkom sme použiteľní a Boh 
nás môže premieňať, že naša služba 
má zmysel. Tak nech rastie Božie 
kráľovstvo už tu na zemi aj skrze nás!
 

Marianna Kuchárikova

5

Urcený pre Bozi plánˇ́ ˇ ´
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Súčasťou Konferencie SEM bolo aj tento rok Valné 
zhromaždenie SEM. Zúčastnili sa ho zástupcovia 28 
členských mládeží a  dorastov. V  rámci stretnutia sa 
predstavil plán aktivít na rok 2020 v jednotlivých ob-
lastných centrách a tiež celoslovenské podujatia. Tak-
tiež bol schválený rozpočet na nasledujúci rok. Okrem 
toho sme sa venovali  téme tvorby Strategického plánu 
SEM a tiež ďalším témam v rámci následnej diskusie.  
Aj keď v prípade Valného zhromaždenie ide o pomerne 
oficiálnu udalosť, nieslo sa v rodinnej atmosfére a zá-
ujmom o  budúcnosť smerovania SEM-u. Ďakujeme 
preto všetkým zúčastneným za ich podporu a ochotné 
srdce pre službu v SEM-e a ich cirkevných zboroch.
 

Valné zhro-
maždenie

Janka Lukáčová
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Nedávno som čítal zaujímavú myšlienku. Boh ako Stvoriteľ tohto 
sveta je najvyšší a nič nie je nad ním. Nemôže teda hľadieť nad seba 
ani vedľa seba. Nik mu totiž nie je rovný. Preto Boh nevyhnutne 
hľadí pod seba. A čím hlbšie je niekto pod Ním, tým lepšie ho vidí.
Cítiš sa vo svojom živote pokorený, ponížený, biedny a neschop-
ný? Máš pocit, že si skrátka na dne? Vedz, že práve v takomto 
stave ťa Boh vidí, skláňa sa k tebe a ponúka ti svojho Syna, Je-
žiša Krista, aby On bol tvojim Záchrancom a  Pomocníkom 
v biede a ťažkosti. Lebo Vianoce sú o tom, že Pán Boh sa sklonil 
k nám ľuďom a daroval nám svojho Syna Ježiša Krista, aby sme 
v Ňom mali Záchrancu a toho, ktorý nás vytrhne z našich bied. 

Nech sú pre Vás tieto Vianoce časom, v  ktorom spozná-
te narodeného Ježiša Krista, ako svojho osobného Spasiteľa.
 

Vladimír Maťaš
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„Kto je ako Hospodin, náš Boh, na nebi, 
na zemi? On sídli vysoko a hľadí dolu hl-

boko, On pozdvihuje z prachu slabého  
a zo smetiska vyvyšuje chudobného.“ 

Žalm 113, 5 - 7



Európska dobrovoľnícka služba 
(EDS) je program, ktorý ponúka 
možnosť ľuďom vo vekovom roz-
pätí 18-30 vycestovať do zahrani-
čia, stať sa dobrovoľníkom a  rea-
lizovať sa v oblasti, ktorá ich baví. 

EDS ponúka šancu zapojiť sa do 
aktivít v  hostiteľských organizá-
ciách niektorých štátov Európ-
skej únie alebo iných krajín sveta 
zapojených do tohto programu. 

Pre viac informácií môžete 
navštíviť stránku: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Europska
 dobrovolnicka 

sluzbaˇˇ́

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/


Zdravím! 
moje meno je Max a som dobrovoľník z Dolné-
ho Kubína. Prišiel som sem v októbri z krajiny 
zvanej Bielorusko. Tam som dokončil univer-

zitu a pracoval som v súkromnej škole v mojom 
rodnom meste, Vitebsku, ako učiteľ nemeckého 
a anglického jazyka. Určitým spôsobom to bol 

vždy môj sen  ísť do Európy a pomôcť s vytvore-
ním niečoho. Vybral som si program Erasmus +, 

pretože som chcel byť prospešný v inej krajine 
a táto organizácia mi takúto príležitosť po-

skytla. Ešte som toho však veľa neurobil. Medzi 
moje časté úlohy patrí  práca v miestnom klube, 
zvanom Garáž, pomoc v kancelárii a organizá-
cia víkendových podujatí pre mládež v regióne. 

Svoje služby poskytujem aj ako učiteľ jazykov na 
konverzáciách. Každý deň sa učím nové veci (na-

príklad slovenčinu), ktoré mi pomáhajú lepšie 
zapadnúť do slovenskej spoločnosti. Dúfam, že 

moja prítomnosť tu prospeje obom stranám mne 
aj miestnej komunite.

Max Baburyn

Ahoj, 
volám sa Dáša. Mám 25 rokov a prišla som spo-
lu so svojím manželom Valerim z Bieloruska. 
Pochádzam z mesta Brest, ktoré bolo mojím 

domovom od malička. Vyštudovala som sociálne 
štúdiá na univerzite v Minsku. V mojej krajine 
som svoje znalosti aj náležite využívala. Mám 
rada prácu s ľuďmi, a práve preto som veľmi 

vďačná, že môžem byť na Slovensku a pomáhať 
ako dobrovoľníčka v SEM-e. Tento rok žijeme 

s Valerim v Záriečí. Náš pobyt na Slovensku po-
zostáva z rôznych činností. Pomáhame ako dob-
rovoľníci v Púchove, zúčastňujeme sa stretnutí 
Royal Rangers a veľa iných vecí. Samozrejme, 
spolu s Valerim sa učíme aj slovenčinu. Čím 

lepšie ju vieme, tým viac ľudí nám rozumie a my 
môžeme mať viac a viac kamarátov. Za ten krát-
ky čas, čo sme tu, sme už mnoho vecí stihli, ale 
stále máme kopu plánov, ako napríklad otvoriť 

klub pre rusky hovoriacich ľudí, precestovať celé 
Slovensko či navštíviť Prahu a Budapešť. Tešíme 

sa na to, čo tento rok ešte prinesie.

Darya Neskorodyanaya

Ahojte!
Moje meno je Valera. Mám 24 rokov a pochá-
dzam z mesta Brest v Bielorusku. Vyštudoval 

som právnictvo, avšak mojím veľkým snom 
je študovať réžiu. Prišiel som tiež ako súčasť 

programu Erasmus+, za čo som veľmi vďačný. 
V rámci tohto programu sa môžeme rozvíjať, 

ale aj pomôcť druhým rásť. Moja dobrovoľníc-
ka služba sa sústredí v Púchove. Spolu s mojou 

manželkou Dášou, organizujeme v miestnej ško-
le lekcie komunikácie v angličtine a ruštine. Zú-
častňujeme sa stretnutí pre deti (víkendoviek), 
kde pre nich pripravujeme hry. Navštevujeme 
tiež DVK, ktoré je pre nás vynikajúcou príleži-

tosťou lepšie porozumieť Biblii. Sme veľmi radi, 
že sme na Slovensku a môžeme prispieť k rozvo-

ju SEM.
 

Valera Neskorodyany
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Pripravujeme
SEM-Cup

SEM Cup je turnaj v  ľadovom hokeji, kto-
rého sa zúčastňujú výhradne amatérski ho-
kejisti. Tento turnaj organizujeme od roku 
2017 a  koná sa v  Dolnom Kubíne. Cieľom 
je zmerať si sily v  športe, ktorému sa s  nad-
šením venujeme v  našom voľnom čase. Ne-
očakávajú sa žiadne profesionálne výko-
ny, aj keď úroveň z  roka na rok stúpa. Ide 
hlavne o  zábavu a  hru v  rámci fair play.
 
 Keby však bol hokej naším jediným cie-
ľom, bolo by to trochu málo. Sem Cup má pre-
dovšetkým slúžiť na zvestovanie Ježiša Krista. 
Súčasťou programu je stretnutie na chválach 
a výklad Božieho Slova. Snažíme sa apelovať 
na to, aby sa tejto časti programu zúčastnili 
všetky tímy. Iste, veľmi dobre vieme, že nie 
všetci účastníci už poznajú Boha a  sú zno-
vuzrodení, ale práve pre tých to robíme naj-
viac. Snažíme sa ľuďom prinášať evanjelium 

aj prostredníctvom takého populárneho 
športu, akým hokej na Slovensku jed-
noznačne je. Tak nám Pán Boh pomáhaj.
 
 Turnaj nie je nijako denominač-
ne ohraničený. Vítaný je každý mi-
lovník ľadového hokeja a  nášho Pána. 
Z  Božej milosti bude SEM Cup 2020 
už štvrtý ročník a  všetci ste srdečne 
pozvaní. Už či ako účastníci alebo ako 
fanúšikovia. Príďte a  vytvorme spolo-
čenstvo Božích detí pri športe, ktorý 
nám je taký blízky. Bližšie informácie 
budú časom uvedené na Facebooku, 
resp. internetovej stránke SEM Cup-u.

Marian Tomko         
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Ahoj. Slúžiš? 

Chcel by som ťa pozvať na jedno miesto. Určite si už 
bol vo Veľkom Slavkove. 

Rád chváliš? 
To je dobre, aj to tam budeš môcť… Avšak to nie 
je ten hlavný dôvod,  prečo ťa tam chcem pozvať. 
Vieš, čo je tvojou úlohou, však? Nebudem tu cito-
vať toho vplyvného muža, ktorého misijný príkaz 
už máš v  pamäti ako všetky albumy skupiny Rend 
Collective. Poviem ti však, že pôjdeme do hĺb-
ky Božieho Slova. Príď načerpať, porozprávať sa 
a  získať nové skúsenosti, s  ktorými sa môžeš po-
deliť vo svojom zbore. Vlastne, nevieš kam ťa po-
zývam. Predsa na Stretnutie vedúcich mládeží.

svm
Stretnutie 
vedúcich mládeží

16 Michál Chripko
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V Volám sa Ján a  pochádzam z  malej 
dediny Lazy pod Makytou. Aktuálne slú-
žim, pracujem a  žijem so svojou man-
želkou a  dcérou vo Veľkom Slavkove.

Aký bol môj život? 
 Keď nad tým premýšľam, napadne 
mi - bol tradičný. Ako dieťa som vyras-
tal v  dedine. Mal som tam ako malý cha-
lan veľa možností, ako tráviť čas. Stavanie 
bunkrov, vozenie sa na motokárach, ktoré 
sme si sami stavali a  super zážitky s  ka-
mošmi. Nedeľu som pravidelne trávil na 
detskej besiedke v  našom zbore. Neskôr, 
ako dorastenec som sa prirodzene pre-
sunul do spoločenstva pre starších - mlá-
dež, kde som našiel aj svoju prvú partiu. 

 Víkendovky, tábory, mládeže boli 
super, ale Pán Ježiš bol len okolo mňa. 
Nebol som pre Neho rozhodnutý v  mo-
jom srdci. Časom som sa okrem spo-
ločenstva ocitol aj  v  krčme. Postupne 
som sa alkoholu vôbec nebránil. Môj ži-
vot sa začal uberať iným smerom. Zo-
pár zásad mi síce zostalo, ale iba zopár...
Božie Slovo som počul veľakrát, ale ni-
kdy to nebolo niečo, čo by ma zastavilo. 

 Pán Ježiš však už vtedy na mojom srdci postupne 
pracoval. Pamätám si na večer, kedy som sa rozhodol, že 
už nechcem viac žiť dvojtvárny život, ale žiť pravdu. Bolo 
to zároveň aj vyznanie pre priateľov zo spoločenstva, 
že som ich klamal. V  tej chvíli som tiež pochopil aj výz-
nam spoločenstva, ktoré za mňa bojovalo v  modlitbách.

 Po tom, ako som sa rozhodol, že vo svojom živote budem 
nasledovať Ježiša začala v mojom živote vojna mojich pri-
orít a priorít, ktoré som videl v živote Ježiša. Na začiatku to 
nebol problém. Dokázal som sa rýchlo vzdať alkoholu  aj  ka-
marátov, s ktorými som čas pri alkohole trávil. Postupne ma 
však Pán Ježiš volal riešiť aj iné stránky môjho charakteru.

 ,, Preto ak  je niekto v Kristovi, je novým 
stvorením. Staré veci pominuli, nastali 

nové.“  (2 Kr 5,17)

     
Dnes pre mňa život s Kristom znamená víťazstvo a pokoj.
Víťazstvo, ktoré zažívam v  každodenných zápasoch. 
Pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, a  ktorý nachá-
dzam len u  Neho. Som vďačný za každý deň a  Jeho ne-
konečnú milosť, ktorú som od Neho prijal ako dar.

Jan Malovec
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Dobro-
voľníctvo 
v Nemecku

SEM hosťuje dobrovoľní-
kov v  rámci Európskej dob-
rovoľníckej služby (EDS). 
V  rámci tohto istého progra-
mu sme začali vysielať dob-
rovoľníkov aj do zahraničia. 
V  tohtoročnom programe 
sme vysielali do Nemecka.

“Je to výzva! Nové prostredie, 
noví ľudia, cudzí jazyk. A  či 

„Ajhľa, ja som s te-
bou a budem ťa 

ochraňovať všade, 
kadiaľ pôjdeš...“ (1 

M 28, 15a)

už človek vycestuje s očakáva-
niami, alebo bez nich, hlavne 
musí vykročiť  s  vierou. Prvý 
mesiac strávený v Nemecku je 
pre mňa dobrou lekciou dô-
very Bohu! Prvé stretnutia 
s ľuďmi, nové ubytovanie a ne-
smelosť v  službe. Na jednej 
strane všetko neznáme, ale na 
druhej strane akoby všetko vo-
pred pripravené a  požehnané.

Pracujem prevažne s  deťmi 
a mládežou v lokálnom cirkev-
nom zbore na detskej besiedke, 
konfirmačnej príprave, a  tak-
tiež dva dni v  týždni s  deťmi 
v  škôlke. Všetko chce svoj čas. 
Či budovať vzťahy, alebo bližšie 
porozumieť nemčine, no som 
vďačná Bohu, že tu môžem byť 
a  som vďačná za ľudí, ktorých 
som tu mohla doteraz spoznať.
Prvý mesiac bol dobrým začiat-
kom do celej služby a  predo-
všetkým požehnaným štartom 
do niečoho nového v mojom ži-
vote. Modlím sa, aby som mohla 
byť na tomto mieste prínosom, 
požehnaním a  zároveň, aby to 
bolo požehnaním aj pre mňa.”

Monika Lipovska



22Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014-
2020”, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Spoločenstvo evanjelickej mládeže
Zvonárska 23, 

040 01 
Košice

semsem.sk
tel./fax: 055/622 00 96


