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príhovor
Ahojte,
moji mladší priatelia, a možno aj niekto starší. V tomto
čase sa opäť skloňuje covid-19 a ako to je na našom
rodnom Slovensku dobrým zvykom, máme tu veľa „odborníkov“ a „expertov“. Nejdem tu prinášať svoje
odporúčania, ale skôr by som sa chcel zamyslieť na čo
nám to môže poslúžiť.
Keďže patrím ešte k pamätníkom protikomunistického odboja a práce v ilegalite, terajšia situácia sa mi
zdá byť v niečom podobná. Aj my sme mali zakázané
sa stretávať vo väčších skupinách, na farách a v zborových priestoroch - tie boli vysoko rizikové a sledované...
Veľa vecí sme museli robiť tajne. Momentálny stav je
tomu v niečom podobný, dôvody sú iné ale obmedzenia tu predsa sú. Nechcem Vás nabádať k obchádzaniu
predpisov a nariadení krízového štábu, ale povzbudiť, aby
sme našu misiu svojim kamarátom a spolu-mládežníkom
prehodnotili, a to čo nás obmedzuje zmenili na výhodu.
Je to problém alebo je to vzácny čas aby sme mohli
žiť s Bohom viac osobne a niesť evanjelium?

1.
Prvé a podstatné je moje
osobné spoločenstvo s Bohom.

Tu začína to, čo potrebujem
na každý deň. Asi si toto počul už veľa krát, ale toto je
základ na ktorom stojí celý
náš život. Tu ťa neobmedzuje žiadne vonkajšie nariadenie, toto platí v každom čase.

Matúš 18, 19-20:
[A ]zase vám hovorím, že keď
sa dvaja z vás
zhodnú na zemi o akejkoľvek
veci, za ktorú by prosili,
stane sa im od môjho Otca,
ktorý je v nebesiach.
Lebo kde sú dvaja alebo traja
zhromaždení
v mojom mene,
tam som [i ]ja v ich strede.

Matúš 6,6:
Ale keď sa ty modlíš, vojdi
do svojej komôrky
a zavrúc svoje dvere modli
sa svojmu Otcovi, ktorý je
v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí
ti zjavne.

2.
Najmenšia cirkev (spoločenstvo) začína tam, kde sa
stretnú dvaja kresťania, možno
je to lepšie keď sú už traja.
Toto je začiatok každej cirkvi,
mládeže, keď sa vieme spolu modliť, povzbudzovať a
niesť svoje bremená. Nepotrebuješ k tomu ani budovy, ani šéfov, stačí že máš
spolubratov
a
spolusestry.
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3.
Prvá cirkev sa
stretávala po
domoch, a posledná to
potrebuje tiež. Veľmi
ľahko sa skryjeme za
náboženskú inštitúciu –
cirkev, ale prvá
Cirkev bola spoločenstvom ľudí, ktorí žili v
reálnych vzťahoch lásky
a prijatia.

Ján 13. 34-35
Nové prikázanie vám
dávam - aby ste sa
milovali navzájom; tak
ako som vás miloval, aby
ste sa aj vy tak milovali
navzájom. Po tom poznajú všetci, že ste moji
učeníci, keď budete mať
lásku
medzi sebou.

Skutky 1,46-47:
A každodenne zotrvávajúc
jednomyseľne v chráme a lámuc
chlieb po domoch brali pokrm v
plesaní a v prostote srdca,
chválili Boha a mali milosť u
všetkého ľudu. A Pán pridával
cirkvi zachránených každý deň.

Na záver len toľko, že takýmito krokmi neporušujeme
nariadenia UVZ (Úrad verejného zdravotníctva) a je to požehnaný čas milosti, ktorý sme dostali, aby aj naše spoločenstvá a cirkev boli „revitalizované“, obnovené na poslanie ktoré
máme, a to je niesť evanjelium. Neplačme, že nie sú „veľké“
akcie, ale majme radosť, že nás Pán Boh učí aby sme žili a
robili to, čo je najdôležitejšie.

Ján Vecan

PS1

2 mil

(poznámka na povzbudenie):

Na tieto stretnutia nepotrebujete žiadne povolenia, stačí na to
byt a keď sa dá, tak sa môžete stretávať aj vonku v prírode.
Dôležité nie je miesto ale vzťahy
ktoré sú medzi nami. Podľa mojej
skúsenosti stačí aj menej ľudí.
Rozdeľme
náš
zbor,
mládež do takýchto skupiniek po
domoch
(bytoch)
a
uvidíme ovocie (posledných 30 rokov aj keď nebol covid-19,
bolo takéto spoločenstvo základ pre to, čo robím a žijem).
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Cirkev v Číne mala pred nástupom
Mao Ce-tunga asi 2 000 000 ľudí.
Kvôli prenasledovaniu komunistickým
režimom musela celá prejsť do ilegality a pracovala v domácich skupinkách.
Po skončení Maoizmu v Číne mala
Cirkev (odhad 90te roky) 60 000 000
ľudí.

PS2

:

Ak sa pred Covid-19 sa
na Slovensku k cirkvi hlásilo (n) ľudí,
po skončení karantény to bude
30x(n)???
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60 mil

som ktorý som
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SEMFEST
Ako sa ti tento rok páčil Semfest?
Určite to bolo niečo iné. Niečo pri čom si možno
trochu zlenivel, ale tak isto niečo pri čom si mohol mať požehnaný čas s Bohom, alebo so svojím
spoločenstvom. Tento rok sa nám situácia vyvinula tak trochu karanténne, ale napriek tomu
sme chceli priniesť aspoň časť atmosféry Semfestu priamo k tebe domov. Veríme, že to prinieslo
svoje ovocie a ty aj tvoje spoločenstvo ste mohli
mať požehnaný a Bohom naplnený čas na tomto
festivale, ktorý bol pre teba.
Pripraviť takýto festival, nebolo jednoduché,
chcelo to veľa síl a požehnania. Nakoniec, veríme, že sa nám to podarilo a viac ti povedia už
priamo ľudia, ktorí ho organizovali.
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naša úloha bola jasná..
Natočiť, postrihať a doručiť. Teda aspoň tak by to
malo pri videách fungovať. Vzhľadom na situáciu na
Slovensku sme však vedeli, že to nebude také úplne
„košér“, ako sa na prvý pohľad zdá. S Martekom sme sa
však úlohy hneď chopili, sadli do auta a tiahli smerom k
rečníkom.
Ako prvých sme navštívili Mikiho Liptáka a Miška Findru. Sme z jedného regiónu, takže nebolo ťažké
nájsť spoločný termín nahrávania. Dokopy sme mali asi
tri či štyri takéto výbehy do rôznych kútov Slovenska
a všetky dopadli na jedničku. Na mieste sme si rozložili techniku, áno trvalo nám to trochu dlhšie pretože
„detaily“, a potom sme popri kontrole kamier počúvali
témy, ktoré mali rečníci pripravené. Mali sme pri rečníkoch takú svoju malú premiéru a vždy to Slovo hovorilo
aj k nám. Navštívili sme Adamovské Kochanovce, kde
sme spoznali ducha Doby(ho), Žilinu, či naše hlavné
mesto. Cesty boli vždy zaujímavé, ale snažili sme sa
stihnúť čo najviac za daný deň.
Náročnejšie bolo strihanie, celé si to prechádzať a
synchronizovať. Ale Pán sa postaral aj o to a všetko sme
stihli. Bol to požehnaný čas a s Martekom sme radi, že
sme mohli aj takto poslúžiť a priniesť kúsok Božieho
kráľovstva aj cez nahrávanie videí pre Semfest.
MichalChripko
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SEMFEST KINO

Keďže sme sa tento rok nemohli osobne
zúčastniť Semfestu, rozhodli sme sa, že si taký
malý festival spravíme u nás vo farskej záhrade.
V piatok poobede sme poskladali stany,
prístrešok, rozložili aparatúru, vytiahli grill a začali
sme s pravou festivalovou atmosférou. Spoločne sme
ako dorast počúvali večerné chvály a slovo, ktoré pre
nás pripravili semfestoví dobrovoľníci. Čas medzi
programami sme si vypĺňali rozhovormi, piesňami,
ktorými sme chválili Boha, ale aj jedlom, športom
a hrami. V nedeľu sme Semfest ukončili ako to už
tradične býva - Službami Božími v našom chráme.
Zažili sme netradičný, ale o to lepší festivalový
víkend, kedy sme utužili priateľstvá, zažili kopu zábavy
acítili Božiuprítomnosťa za tovďačíme aj všetkým vám,
ktorí ste tohtoročný Semfest s láskou pripravovali.
Ďakujeme!
Dorast Veličná
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môj semfest 2020
Klasická semfesťácka atmosféra nám všetkým tento rok určite chýbala... tento rok to totiž
bolo všelijaké, len nie
také, ako po minulé roky.
Letné festivaly roku 2020
sa s tým museli popasovať
a naozaj to nebola ľahká
úloha. Myslím, že teraz, v
dobe covidu snáď každý
z nás dokáže naplno
oceniť všetky vymoženosti digitálnej doby v
ktorej žijeme. Keby sme
nemali možnosť online
prenosu, nič by tentokrát
zo Semfestu nebolo.
Organizačný tím festivalu to však nevzdal a
energia i úsilie, ktoré do
toho celého vložili, boli
vo výsledku viditeľné.
Online forma Semfestu
bola vzhľadom na okolnosti dostatočnou alternatívou, čo mi potvrdili aj moji priatelia, keď
sme sa spolu rozprávali o
hlavných témach. Ja sama
som mala jeden seminár,
môj životný príbeh, kde
som rozprávala o tom,

kedy som spoznala Boha a
ako som sa obrátila. Vďaka tomu som mala možnosť
nahliadnuť aj do zákulisia.
Tým, čo som mala možnosť
vidieť, som bola milo prekvapená. Všetko pekne
fungovalo veľmi presne a
načas. Ľudia boli zorganizovaní a každý vedel, kedy a
kde má aké povinnosti. Prišli sme trochu skôr, a tak sme
mohli vidieť aj to, ako to
vyzerá za kamerami a aká
tam bola príjemná atmosféra bez zbytočného stresu.
Napriek tomu, že bolo
zaujímavé
sledovať
aj
tohtoročnú formu festivalu,
dúfam, že na budúci rok sa
stretneme aj naživo, nie len
takto virtuálne, a zažijeme
spolu tú klasickú parádnu semfestovú atmosféru. Čo je však najdôležitejšie...tak ako aj v minulých
rokoch, tak aj tento zostalo
hlavné posolstvo Semfestu
zachované. Hlásať evanjelium do sveta a medzi ľudí.
Nikola Gurková

covid usmernenie
k organizovaniu aktivít SEM od 15.10.2020
Na základe opatrení vyhlásených Úradom verejného zdravotníctva
vydávame aktualizované usmernenie pre členov SEM k stretávaniu sa,
hromadným podujatiam a iným aktivitám platné od 15.októbra 2020.
Uvedomujeme si, že v tejto zhoršujúcej sa korona situácii je nutnosť
správať sa nanajvýš opatrne a zodpovedne.
Na základe vyhlásených opatrení Úradu verejného zdravotníctva pozastavujeme až do odvolania činnosť našich dorastov, mládeží či skupiniek
a všetkým SEMákom odporúčame presunúť sa do ONLINE priestoru.
Veríme, že aj napriek nemožnosti stretávania sa, budete kreatívni a využijete všetky prostriedky v ONLINE priestore na udržanie
vzájomných kontaktov. Odporúčame využívať dostupné nástroje na
vzájomnú komunikácia na internete. V prípade, že by ste potrebovali akúkoľvek pomoc kontaktujte nás – radi vám pomôžeme.

Niekoľko informácií z ÚVZSR:
Zákaz akýchkoľvek hromadných podujatí
Čo je hromadné podujatie?
“Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej
povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia,
výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy,
svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí,
nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by
vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje.”
Tj. hromadné podujatie je všetko, čo nie je priamo pomenované inak, alebo na čo nie je daná výnimka.

Zákaz zhromažďovania sa nad 6 osôb
Čo je zhromažďovanie sa na verejnosti?
Náhodné stretnutie na verejnosti. Napríklad stretnutie susedov
pred panelákom pri venčení psa. Rad pred potravinami atď.

Všetky aktuálne rozhodnutia a opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva nájdete na tejto web stránke:
https://w w w.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144

UPOZORNENIE: Organizovanie výletov, či stretávania sa skupiniek do 6 osôb nespadá do tejto kategórie, ale do zákazu organizovania hromadných podujatí (keďže v tomto prípade sa jedná o organizovanú činnosť a nie náhodné stretnutie).
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novinka
Sme Isaac records, rapové zoskupenie, ktoré
tvorí hudbu na chválu Boha. Sme štyria interpreti: Leumas, George Balga, Selah a Empo.
V spolupráci zo SEMom by sme sa k Vám v
najbližšom období prihovárali prostredníctvom podkastov. Keď sa v tomto čase
pandémie presúvame viac do online sveta, predstavili by sme Vám zopár tém, ku ktorým by sme sa radi
vyjadrili a zároveň odpovedali aj na vaše
otázky či témy.
Určite sa môžte tešiť na zaujímavých hostí,
či takisto na rôzne diskusie v rámci nášho labelu a bližšie info o našej tvorbe či životoch.

podcast
od
isaac records

naše leto
letné aktivity
semácke leto

tábor i m in
teenage english bible camp
splav hornádu
love the difference camp
tábor viac ako víťazstvo
mládežnícke leto marhaň

tábor i´m in
Dorastovo-mládežnícky tábor a letné prázdniny patria v
našom zbore už niekoľko rokov
neodlučiteľne k sebe. A my sme
nechceli, aby to tento rok bolo
inak. Vďaka Pánu Bohu, napriek
všetkým vonkajším vplyvom,
sme si aj tento rok mohli zbaliť
kufre a vyraziť smer Kováčová.
Už pri stretnutí v Raslaviciach na stanici, bolo nad slnko jasnejšie, že týždeň, ktorý
je pred nami, bude plný zábavy
a budovania vzťahov. Na tábore
nás bolo všetkých (vedúcich a
účastníkov) 34, čo sme vnímali,

ako veľmi požehnaný počet ľudí.
Mali sme hlavne veľkú radosť zo
záujmu našich dorasťákov.
Názov I am in je anglickou
frázou, ktorá znamená „idem do
toho“. Počas týždňa sme sa na
skupinkách a večerných témach
rozprávali o nasledovaní Ježiša a o učeníctve. Od pozvania
do života s Ním, nezáležiac na
tom, kto sme, pretože On nás
dokonale pozná a chce nás so
všetkými silnými ale aj slabými stránkami. Cez to, že nasledovanie si vyžaduje zanechať
všetko - dobré aj zlé v našom
živote. Nie je ľahké zanechať
predovšetkým dobré veci, ale ak
vieme prečo sa ich vzdávame,
tak často to prináša oveľa viac
požehnania do našich životov.

Vyskúšali sme si to aj na vlastnej
koži, pretože sme sa na jeden
deň museli všetci vzdať svojej
najobľúbenejšej veci, ktorú sme
mali na tábore. Pre viacerých to
nebolo ľahké, ale mnohým to nerobilo najmenší problém.
Pri téme o zanechaní zlého
sme sa zamerali na 3 praktické
kroky:

1. rozhodnutie robiť a nerobiť veci;
2. disciplína, ktorá je dôležitým a
náročným krokom po rozhodnutí
sa, a preto je dobré mať niekoho, kto o našom rozhodnutí bude
vedieť a budeme teda disciplinovanejší;
3. skúmanie seba samého v každodennom živote, pretože potrebujeme reflektovať náš život v Božom svetle.

Keďže Ježiš bol učiteľom,
tak aj my sa potrebujeme učiť od
Neho a tráviť s Ním čas. Ježiš z
nás nechce mať sluhov, ale priateľov, a preto chce, aby sme Ho
poznávali cez Bibliu, ktorá mení
naše srdce a postoje na Ježišovom príklade lásky, ktorá neškatuľkuje. Aj pri tejto téme sme išli
praktickým smerom a po tábore sme spolu začali čítať Bibliu
cez aplikáciu, a teda udržiavame
po tábore spoločenstvo aj týmto
spôsobom.
Posledný večer zaznela otázka: “Miluješ ma?” Tak ako sa Ježiš
pýtal Petra trikrát túto otázku po
všetkom, čo spravil, kedy sa nesprával ako Jeho učeník, tak táto
otázka bola adresovaná aj nám,
do našich problémov, starostí a
životov, nech sú v akomkoľvek
stave. V závere tábora sa niesla výzva: ”Nasleduj ma!” a preto
náš názov I´m in, teda idem do
toho, mal byť našim rozhodnutím
a zvolaním do budúcnosti, lebo
chceme byť Jeho nasledovníkmi.
Samozrejme, sme mali cez
deň nabitý program. Predpoludním sme mali čas v skupinkách
a neskôr sme ako skupinky proti
sebe súťažili. Mali sme 6 skupiniek: Morské pandy, Bludné ovce,
SaSoTiNiEj, Kosačky Nabaji, Secret
stars a Sestry v akcii. Práve v
týchto skupinkách študujeme Bibliu
a pokračujeme v tom, čo sme
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začali na tábore. Keďže učeníci
boli rybármi mnoho našich aktivít
bolo spojených s vodou, napr.:
vodný volejbal alebo vodné pištole.
Každý večer sme ukončili tzv.
enightami, ktoré boli tématicky ladené - námornícky, španielsky, farmársky, farársky a
night sky enight. Ich súčasťou
boli aktivity, ale aj veľmi vydarené a vtipné scénky. Boli sme
aj na prechádzku k neďalekému
Turovskému vodopádu. Na svoje
si prišli dievčatá, keď si počas
tvorivých dielní vyrábali látkové
gumičky do vlasov. Nezaostávali
ani chlapci, ktorí sa učili piecť bábovky a koláče. Nesmela
chýbať ani nočná hra, ktorú si
pre nás pripravili chlapci a ktorá potrápila naše hlasivky. Späť

domov sme odchádzali unavení,
ale aj s ťažkým srdcom, pretože nám bolo spolu veľmi dobre.
Strávili sme spolu požehnaný týždeň, plný Božieho vedenia vo všetkých smeroch. Sme
vďační za každého účastníka, ale
aj za prípravný tím, ktorého bolo
radosť sledovať pri službe či už
pred táborom alebo aj počas
neho. Je úžasné pozorovať mladých ľudí, ktorí len pred pár rokmi prišli na ich prvý tábor, ako
teraz slúžia a je pri tom vidno,
ako veľmi milujú Pána Boha a
túžia, aby Ho spoznali aj ostatní.

Soňa Šoltésová

zvláštne
leto v oc sem púchov

V auguste sme mali letieť na
Island a pokračovať v poslednom
ročníku medzinárodného projektu
Love the Difference so skupinou z
Nemecka a Islandu. Aj tento camp
sme presunuli do online priestoru.
Každý večer sme sa stretli na cca
2 hodinky a každý národ pripravil
program k téme Love the Difference with Community. Bolo zaujímavé pozorovať ako odlišné sú
programy jednotlivých krajín. To
čo bolo veľmi fajn (aj pri T-EBC
aj pri LtD) boli skupinky. Uvedomil
som si, že z určitého pohľadu to
bol ešte osobnejší čas ako v realite, lebo keď máš otvoriť ústa,
tak “musíš” hovoriť - inak je ticho.

Veríme, že leto 2021 už bude
“normálne”, čím Vás zároveň pozývame na:

Teenage English Bible Camp:
10.-16.7.2021

Love the Difference Camp:
9.-17.8.2021

Leto sme zakončili už klasickým splavom. Po niekoľkých rokoch
na Orave a Hrone sme teraz zvolili trasu na Váhu z Ružomberka
do Kraľovian. Bola to milá nenáročná trasa, pričom samozrejme
nemohla chýbať špliechajúca voda
a padajúci ľudia cez palubu :-).

Tak ako pre väčšinu z nás, aj pre nás toto bolo iné leto. Nechcem polemizovať, či dobré alebo zlé - bolo iné. Každoročne organizujeme Teenage English Bible Camp. Vždy príde skupina Američanov a prežijeme niekoľko na Božie Slovo a angličtinu zameraných
dní. V júli tohto leta to tak nebolo. T-EBC sme presunuli do online priestoru. Veľkým povzbudením pre mňa bolo vidieť ako sa tím
američanov zmobilizoval a z jedného miesta z New Mexico vysielal
program. Veľmi si vážim ochotu týchto ľudí hľadať spôsoby ako zvestovať evanjelium aj v čase, kedy osobné stretnutie nebolo možné.
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Miroslav Mudrák

Denný športový tábor

viac ako
víťazstvo

Lenka 13. - 17. 7. 2020
“No vďaka Bohu, ktorý nám
dáva víťazstvo skrze nášho
Pána Ježiša Krista!”
1Kor. 15, 57
Vďaka Božej milosti, ochrane i požehnaniu sme mohli prežiť
aj toto leto vzácny a
požehnaný čas na letnom športovom tábore.
Tento rok nás bolo
prekvapilo cez 70 ľudí,
z toho až 17 dobrovoľníkov
z
mládeže,
5 - ti dospelí. Tak ako
pominulé roky, aj tento
rok sa tábor niesol heslom “Viac ako víťazstvo”.
Túžime totiž, aby
tábor nebol len o športe,
len o nejakom svetskom
víťazstve
a
dočasnej
krátkej
radosti.
Chceme, aby si decká na

tomto tábore uvedomili, že
ako aj v športe, tak aj v živote ide viac ako o víťazstvo!
Tento rok sme sa zamerali na športové disciplíny ako beh, skok, hod,
zápasenie a päťboj. Témy
aj disciplíny to boli skutočne
zaujímavé.
Okrem
názorných
a
humorných
scénok, športových disciplínach, súťažiach a hrách,
sme sa mohli zamýšľať aj
nad kresťanskými hodnotami, ktoré práve ku daným
športovým
kategóriám
prirovnáva
apoštol
Pavel
vo svojich listoch v Biblii.

Na tomto tábore sme
sa zameriavali na tieto ciele. Povzbudiť deti ku
športovým aktivitám, ktoré
by ich motivovali viac sa
hýbať a zaujímať o šport.
Aby našli v daných športovcoch svoje morálne vzory
pre súčasnosť. Aby sme sa
lepšie spoznali a dokázali
si pomôcť. Ale išlo nám aj
o to, aby decká pochopili, že v živote ide o “viac
ako víťazstvo”. Že nemusia
byť špičkoví športovci, aby
mohli skutočne zvíťaziť a
byť šťastní. Že je tu Niekto, kto nám rozumie, prijíma nás takých, akí sme

a túži nám pomôcť. Že je
tu Boh, ktorý nás miluje!
Je úžasné, ako sa Pán o
celý tábor postaral. Napriek
rôznym starostiam a strachu z covid-u 19 sme všetci boli v poriadku, v zdraví
a bez akejkoľvek ujmy.
Sme veľmi vďační za
všetku pomoc, ktorú sme
na tomto tábore mali.
Na tábore nám pomáhali aj rodina Bachmayerová z organizácie Atléti v akcii. Svoju pomocnú
ruku nám podal aj SEM,
za čo sme veľmi vďační!
Marcel Ištván
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mládežnícke leto 2020
Leto je obdobím, kedy
fungovanie mládeže prirodzene prechádza do prázdninového módu. Tento rok však nad
našimi stretnutiami visel otáznik. Chvála Pánu Bohu, že
sme napriek všetkému mohli
organizovať
naše
stretnutia
bez
väčších
obmedzení.
Prvá
prázdninová
mládež
bola
špeciálna,
pretože
sme privítali medzi nami druhákov
konfirmandov
tradične
– grilovačkou. Celým večerom
sa niesla téma spoločenstva
a jeho rôznych aspektov dôležitých pre náš život. Chceli
sme týmto vysvetliť našim novým členom, prečo je mládež
dobrým miestom. Odvtedy sme
sa rozrástli o 6 členov, ktorí k nám prichádzajú pravidelne, z čoho sa veľmi tešíme.
Nasledovali mládeže, kedy
sme spoločne sledovali Semfest
online alebo sme pokračovali vo
výklade Skutkov apoštolov. Túto
knihu sme začali preberať, ešte
počas karantény, kedy sme sa
stretávali len v online priestore.

Chceli sme vedieť viac o tom, ako
fungovala prvá cirkev a vrátiť sa
na začiatok kresťanských dejín.
V lete máme veľmi radi
„špeci“ mládeže, ktoré sú voľnejšie, viac zamerané na budovanie vzťahov medzi nami cez
spoločne strávený čas, najmä pri
rozhovoroch a piesňach. Jednu
takúto mládež sme mali aj teraz. Šli sme pozorovať hviezdy,
roj perzeidov. Aj keď počasie
nebolo zo začiatku priaznivé,
neskôr sa vyčasilo a prežili sme
spolu kvalitne strávený čas pod
holým nebom, kedy sme mohli
s úžasom pozerať na to, ako
predivne Pán Boh stvoril svet.

borovkách mohli vidieť skoro so všetkými účastníkmi.
Celé leto sme vnímali ako jedno veľké požehnanie. Už len kvôli tomu, že
sme mohli byť spolu. Veľkú
radosť nám prinášali aj naši
noví členovia, keď sme videli,
s akým nadšením prichádzajú
na mládeže. Z mnohých mládežníkov som mala pocit, že
sme si navzájom akosi bližší, ale hlavne, že rastieme aj
vo vzťahu s Pánom Bohom.

Soňa
Šoltésová

Po zvyšok prázdnin sme sa
stretávali na potáborovkách. Je
našim zvykom ich spájať s letným kinom. Tento rok sme pozerali Narniu na farskom dvore.
Avšak predtým, než sa zotmelo
sme sa spolu hrali, jedli a mali
zamyslenia, ktoré nadväzovali na tému tábora a boli jej
pokračovaním. Keďže tábor bol
pre dorast a mládež, boli sme
veľmi radi, že sme sa na potá-
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?

kedy
budeme
spokojní
-34-

Myslela som, že keď sa stane
to a ono, tak to príde. Život
bude jednoduchý a krásny. A
mnoho z toho a onoho sa stalo, no spokojnosť neprichádza.
Môj život nie je ani z ďaleka
taký jednoduchý ako by som si
vysnívala. Práve naopak, posledné týždne boli náročnejšie
ako som čakala. Nevidela som
zmysel vo veciach, ktoré robím
a o deficite radosti a nádeje ani
nehovoriac. Smútok a strach,
slzy a obavy. To boli moje dni a
ja som sa tomu nebránila, iba
som sa nechávala unášať prúdom emócií, ktoré len podporovali moju sebaľútosť.

žehnanie. No chcem Ťa povzbudiť! Pripomínaj si to. Zahľaď sa na
Ježiša.
,,Na toto si upriam srdce,
to si však vezmi do
hlavy, na toto čakaj: Na
prejavy Hospodinovej milosti,
že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy Jeho zľutovania. Každé ráno sú nové.
Nesmierna je Jeho vernosť.“
Žalospevy 3,21-23

A tak, napriek tomu, že moje
okolnosti sa nezmenili, v mojom
srdci vládne pokoj. Nie žeby som
zabudla na búrku, ktorá zúri okolo mňa... pamätám si veľmi dobre
Až som raz povedala: ,,Dosť!“ ten pocit, keď som narazila na
dno. Ale jednu vec si pamätám
,,Pripomínať si svoju silnejšie a tá je zdrojom mojej nábiedu je palina a jed.“ deje – Božia láska ku mne. Nikdy
Žalospevy 3,19 nekončiaca milosť. Môj podiel je
Hospodin, vraví moja duša a ja
Utápať sa vo svojej bolesti je
som (s)pokojná v Ňom.
doslova pomalá samovražA Ty môžeš byť tiež!
da. Je ľahké zabudnúť komu
patrím, kto drží tento svet (aj
Marianna Kucháriková
môj život) v rukách a má moc
premeniť aj ťažké veci na po-
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zmenení samotou
-37-36-

ahojte,
Naša kapela dostala pozvanie zúčastniť sa projektu Zmenení
samotou a myslím, že sme nad
tým veľmi neváhali - však pohoda, natočíme. Natáčanie však
prebiehalo v čase, keď na Slovensku nejaké väčšie stretnutia v
skupinách nefungovali a o víruse sme mali len chabé informácie, takže sme sa trochu aj báli.
Viete, pri natáčaní je prítomných
viac ľudí, tak rozmýšľaš: mať
rúška-nemať rúška, ako urobiť
aj túto službu bezpečnou – také
normálne ľudské obavy. Zároveň ale
cítiš vnútri volanie, aby si poslúžil
hudbou aj v čase, keď sa možno niekto cíti osamelý, keď hľadá

zmysel celej situácie, keď ľudia
majú viac otázok než odpovedí.
My sme tiež nemali odpovede, a doteraz nemáme. Máme
ale nádej, že Pán Boh na svoje deti nezabúda, že nás ľúbi a
že nás chce učiť, aby sme sa
radovali aj v časoch, ktoré nie
sú príjemné. Videla som a stále
vidím túto situáciu ako príležitosť hľadať nové cesty pre šírenie Jeho lásky a svetla, aby sme
nezaháľali a dali priestor nadprirodzenej kreativite. Nedá sa
nepoužiť
slovo
„nadprirodzená“ – pretože aj pri spolupráci so SEMákmi, aj v službe v
našom zbore sme naše rôz-

ne
doterajšie
technicko-hudobné obdarovania mohli rozšíriť o akoby novú dimenziu,
ktorú
sme
doteraz
nezažili.
Nebolo to úplne jednoduché a na prvý raz ani až tak
príjemné. Veľa sme sa z natáčania ako kapela naučili. Určite
oveľa viac oceňujeme tých, ktorí
vedia „pracovať s kamerou“ nie je to až také ľahké a nie
všetko, čo si myslíš, že vyzerá
dobre a prirodzene, naozaj také
je. No najmä ste nám chýbali
vy, vaša prítomnosť pri chválach a modlitbách, vaše reakcie. Chýbalo nám vidieť priamo na vlastné oči, že sa vás

(aj nás) Pán Boh dotýka, keď Mu
spoločne spievame. Pozerala som
do kamery a len som sa modlila,
aby si sa aj TY na druhej strane, za obrazovkou, na gauči či vo
svojej posteli, vo svojej komôrke, nechal premeniť Božím Slovom.
Nesmierne sa teším, keď
budeme môcť chváliť Hospodina
spolu na jednom mieste.
Držte sa (Krista)!

Ria
L+ Band

európska
dobrovoľnícka
služba
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Ako každý rok, ani minulý sme nezaháľali a boli sme súčasťou
projektu EDS. Počas roku 2019 sme okrem hosťovania dobrovoľníkov z Bieloruska aj jednu dobrovoľníčku vyslali. Monika
bola minulý rok v Nemecku a na Slovensko sa vrátila len nedávno. O tom ako tam bolo a čo všetko zažila vám už prezradí sama.

a som opäť doma
Mám za sebou rok
plný nových skúseností, i
prekonaných výziev. Myslím, že s niečím „novým“
sme sa tento rok stretli
väčšina z nás, kedy sa
začal šíriť Covid 19, ktorý
nám
„trošku“
pozmenil
naše naplánované týždne,
či mesiace. Aj mne sa
úplne zmenila náplň mojej práce v rámci projektu, kedy sme rozbehli
službu viac cez internet
a sociálne médiá. Začali sme robiť napr. rôzne
povzbudivé obrázky alebo
krátke videá na instagram, s mládežou sme sa
stretli pri online kvízoch,
alebo sme pre deti z
detskej
besiedky
pripravovali materiál, ktorý
sa im potom rozposielal.
S postupným uvoľňovaním opatrení sme sa
vracali i k našim aktivi-

tám. V júli, kedy sa končil
môj projekt, sa opatrenia natoľko uvoľnili, že sme
sa mohli vrátiť k väčšine
našich aktivít, za čo som
veľmi vďačná. Rozbehla sa
opäť detská besiedka, škôlka už fungovala viac-menej normálne a s konfirmandmi (aj keď konfirmácia
bola preložená, a vyučovanie
bolo ukončené) sme mali
možnosť zopárkrát sa ešte
stretnúť pri Božom slove.
Ak sa ešte vrátim na
začiatok, pred samotným
vycestovaním do Nemecka
som si do motivačného listu vybrala verše z Evanjelia podľa Matúša, kde Peter,
aby sa priblížil k Ježišovi,
vykročil z lode a kráčal po
vode za Ním (porov. Mt 14,
28-29). Tento príbeh mi
ukazuje, že ak chcem v živote zmenu, a ak sa chcem viac priblížiť k Ježišovi,

potrebujem
„vystúpiť
z
lode“. Potrebujem v dôvere
vykročiť
z
toho,
čo poznám, do akéhosi
neznáma. Takýmto krôčikom bolo pre mňa práve
Nemecko, ktoré ma učilo dôvere a odovzdanosti. Dôvere, že Pán Boh
sa o mňa postará, nech
už sa nachádzam kdekoľvek. A
odovzdanosti,
že Pán Boh nepotrebuje náš výkon, ale naše
srdce, a to, ako si nás
vie On použiť. Tieto dva
„body“
ma
sprevádzali počas celého môjho
pobytu i mojej služby.
Či už od začiatku, kedy
som postupne spoznávala okolie a ľudí, kedy
som si hľadala to svoje
„miestečko“ v službe, alebo kedy sa šírili aj nie
veľmi
pozitívne
správy
spojené
s
pandémiou.
Spätne
vidím,
že
ročný dobrovoľnícky projekt je dobrou školou
naučiť sa dôverovať Pánu
Bohu. Častokrát ide možno len o maličkosti, ale
verím, že keď sa naučíme
dôverovať
aj
v
malom, môžeme sa neskôr
v dôvere ľahšie postaviť
do niečoho nového, čo
nám Pán Boh pripravil.
Monika Lipovská
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blíži sa naše
dobrovoľníctvo ku koncu?
Chcem povedať, že sme neboli celkom štandardní dobrovoľníci.
A tento rok sám o sebe nebol celkom obyčajný. Jedno však môžeme povedať naisto: všetko, čo sme
sa naučili, všetci ľudia, ktorých sme
spoznali, to všetko nás urobilo lepšími, urobilo nás tými, kými sme teraz.
Bez toho, aby sme to vedeli, podnikli
sme v roku 2019 krok do nového života
a tento krok sa ukázal ako obrovský
skok v roku 2020. Zmeny v našom živote
sa neudiali okamžite a ani v okamihu.
A môžem s istotou povedať - stále
sa dejú. Čo sa stalo počas tejto doby?
Dobrovoľníctvo je pre mladých ľudí
vždy výzvou. Je to spôsob, ako lepšie
pochopiť seba, ostatných ľudí, schopnosť cestovať a spôsob, ako byť užitočný. To pre nás nebolo výnimkou.
Aj keď, chcem povedať, pre nás ako
rodinu sa to ukázalo ako neoceniteľná skúsenosť vo vzťahoch. Keď sme
sa rozhodli stať dobrovoľníkmi, stanovili sme si ciele, ktoré budú užitočné
pre ostatných a odhalia náš potenciál.
Najskôr chcem povedať, že najdôle-
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žitejšou vecou, ktorá sa nám
stala, bolo zoznámenie sa s
Bohom z novej stránky. Boli
sme tu naučení rozprávať o
Ňom a s hlavne Ním. Spoznali
sme ľudí, s ktorými to dokážeme. Sme nesmierne vďační za
možnosť zúčastniť sa rôznych
konferencií a seminárov, možnosť pripraviť biblické témy pre
mládež a Rojal Renžer. Vďaka podpore našej organizácie
sme sa mohli naučiť nový jazyk - slovenský jazyk, zdokonaliť sa v angličtine. Chceme
povedať, že to výrazne prispelo k našej adaptácii v novom
kultúrnom prostredí. Mohli sme
bližšie spoznať ľudí okolo nás.
Počas karantény sme sa naučili, ako používať veľa nových
moderných technológií. Pretože všetci boli online a z diaľky, zvládli sme ZOOM, Kahoot a
tak ďalej. Natáčali sme kultúrne
videá, natáčali sme vzdeláva-

cie videá pre skautov, organizovali
sme medzinárodné kultúrne večery.
Ukázalo sa, že to bola neoceniteľná skúsenosť, ktorá bude
pre nás v budúcnosti užitočná.
Naše dobrovoľníctvo nám dalo impulz do našej budúcnosti. Vďaka
tomuto ročníku mohol Valera realizovať svoje nápady na videozáznamy a ako režisér nastúpil aj
na univerzitu v Banskej Bystrici.
Rád by sa tam naučil všetky základné informácie a v budúcnosti
pracoval pre BBC. Ja stále budem asi 2 mesiace dobrovoľníčkou.
Po dobrovoľníctve by som si tu
rada našla prácu, aby som podporila Valeru a našu rodinu. Budúci rok sa tiež chcem pokúsiť
vstúpiť na univerzitu, ale zatiaľ si
nie som istá svojou špecializáciou.
Hlavná vec je, že som si za tento
rok uvedomila, že Pán je so mnou
a On vedie náš život s Valerom.

Dáša a Valera
Neskorodyanaya

nová posila
Na začiatku Septembra sme v SEMe v rámci projektu EDS privítali novú dobrovoľníčku z Litvy. Paulina je veľmi kreatívna a zapálená pre prácu s mládežou. Na jej službu sa veľmi tešíme a dúfame, že bude prínosom nie len pre
nás, ale aj pre ňu. Viac sa o Paulíne dozviete v rozhovore nižšie.
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Ahoj, prosím povedz nám pár slov o sebe.
Ahoj, moje meno je Paulina Kardokaitė pochádzam z Litvy a budem
mať 19 rokov. Počas posledných
rokov som vyskúšala veľa aktivít a
medzi moje najmilšie, pri ktorých
som zostala patria maľovanie, grafika, herectvo, organizovanie podujatí
a cestovanie.
Prečo si sa rozhodla pre rok dobrovoľníctva na
Slovensku?
Vždy som srandovala, že po ukončení gymnázia pôjdem do Austrálie. Nakoniec som sa rozhodla, že
to nie je dobrý nápad, pretože by
som sa tam bála o svoj život, kvôli
konkrétnym malým živočíchom. No
pocit, že chcem po maturite na rok
odísť vo mne zostal. Počas obdobia
karantény som absolvovala niekoľko pohovorov s organizáciou, ktorá
vysiela dobrovoľníkov do zahraničia
v rámci projektu Európskych zborov
solidarity (ESC). Táto možnosť ma
veľmi zaujala pretože som si uvedomovala, že ešte nie som rozhodnutá čo chcem ísť ďalej študovať,
a preto sa mi rok dobrovoľníctva v
zahraničí javil ako výborná príležitosť.
A prečo Slovensko?
Slovensko má prekrásne hory a
projekt v SEMe, ktorý ma zaujal.
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Vedela si niečo o našej krajine kým si sem prišla?
Pravdupovediac nie. Nevedela som
čo je to za krajinu. Na mape som
ju našla, ale to je asi všetko. Preto dúfam, že sa mi počas tohto roka podarí Slovensko poriadne
spoznať.
Takže toto je tvoja prvá návšteva Slovenska?
Áno aj nie zároveň. Slovensko bolo
mojou tranzitnou krajinou. Bolo
celkom vtipné zistiť, že moja cesta do Grécka viedla priamo popri
Oravskom hrade a Dolnom Kubíne.
Aké sú tvoje prvé dojmy zo Slovenska?
Iba pozitívne. Vaša krajina má prekrásnu prírodu a v mojej organizácii je na mňa každý veľmi milý a
prívetivý, vďaka čomu môžem byť
sama sebou a cítiť sa ako doma.
Máš nejaké očakávania pre tento rok?
Medzi moje najväčšie očakávania patrí získať skúsenosti v medzinárodnej komunikácii, naučiť sa
vás jazyk, organizovať cool podujatia a vidieť tie najkrajšie kúty Slovenska.
Paulina Kardokaitė
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Udalosti v Bielorusku sa stali stredobodom pozornosti mnohých svetových médií.

„Posledná skutočná diktatúra Európy praská
vo švíkoch.“

„Revolúcia alebo represie?
Bielorusko sa ocitlo na križovatke“,

„AlexAnder Lukašenko
- autoritársky vodcA sovietskej éry“
...to sú len niektoré z
titulkov západnej tlače.
Bol vystavený morálny a
politický bankrot Lukašenkovho režimu. Všetci
traja potenciálni kandidáti na tento post boli
uväznení alebo im bolo
odoprené
právo
zúčastniť sa na voľbách.
V srdci Európy sú tisíce
demonštrantov napriek
výbuchom blesku a slznému plynu opäť proti autoritárskej vláde.
Nie je možné predpovedať, ako sa udalosti
v Bielorusku budú vyvíjať v nasledujúcich mesiacoch alebo dokonca
dňoch. Ale zlom nastal. Nespokojnosť ľudí
bola brutálne potlačená. Nikdy predtým však
nebola túžba po zmene taká hmatateľná a
prejav krutosti voči demonštrantom taký bez-

ohľadný. Na skutočnosť,
že jednoducho kráčali ulicami svojho mesta
alebo požadovali poctivý
počet hlasov, už trpelo asi 12 000 tisíc ľudí.
Tisíce zmrzačených životov, stovky ľudí, ktorí prišli o zdravie, bojovali za právo na to,
aby boli nazývaní ľuďmi,
pričom práva majú zakotvené aj v univerzálnej
deklarácii ľudských práv.
Vedúci predstavitelia EÚ
oprávnene odsúdili volebné porušenia. Dôležitejšie však je želanie
bieloruskej
spoločnosti
vytvoriť systém a moc
zodpovedajúcu ich túžbe
po slobode a pluralite.
To nie je otázka pritiahnutia Bieloruska do
Európskej
únie
alebo
spojenectva s Ruskom.
Ide o odmietnutie zdiskreditovaného režimu v
záujme obyvateľov kra-

jiny, v záujme jednoduchých ľudských slobôd.
Dnes píšem tento článok po 41 dňoch pokojných protestov v Bielorusku, kde počas celej
tejto doby bola rozbitá
iba jedna výkladná skriňa a aj to
bola rozbitá políciou. Kde po
demonštrácii ľudia po
sebe upratujú a hlavným spôsobom vyjadrenia protestu sú národné
piesne, tance či vlajka.
Ale zároveň sú títo mierumilovní demonštranti
naďalej
zadržiavaní a väznení na 10 dní.
U nás už niet ľudí, ktorí by za mrežami nemali žiadneho zo svojich
známych. V tejto situácii sa musíte obrátiť k
nebu a Bohu. A prosím
vás, aby ste sa modlili za každého nevinného
odsúdeného, modlili sa
za jeho príbuzných a aby
boli noci teplé, aby títo
ľudia neochoreli. Modli-

te sa za každého, kto
spácha zločin proti svojim vlastným bratom a
sestrám, aby Boh otvoril
ich srdcia a nechal tam
preniknúť lásku. Modlite
sa za Svetlanu Tichonovskú a jej plecia, ktoré apelujú na súčasnú
vládu pre dialóg. Modlite sa a ďakujte Bohu
za to, že vedie každého
Bielorusa k slobode - k
slobode, ktorá z Božieho daru urobí z každého Bielorusa najšťastnejšieho, otvoreného a
mierumilovného Božieho syna či dcéru. Modlitba za Bielorusov je
dnes posledným štítom,
ktorý zanechali „chodiaci“ ľudia na uliciach.
Dáša
Neskorodyanaya

modlitby
za bielorusko
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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.
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