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Nebude!
Veľká noc
nebude!

Tak by sa mohlo zdať, keď sa pozrieme
von oknom, začítame do správ, pozrieme televízne noviny a zistíme, že je tvrdý lockdown a
opatrenia, ktoré nám zabraňujú robiť mnohé
veci sú pre tieto sviatky tak príznačné. Zo správ
sa dočítame, že opatrenia pokračujú, a tak kostoly budú aj počas sviatkov zatvorené, návštevy
zakázané, z okresu do okresu, aj keď sme bordový, nemôžeme ísť...

Skutočne, pre mnohých to nie je ľahká
doba, v ktorej žijeme. No priatelia, ja verím, že
Veľká noc nie je len o tradícii, symboloch, návšteve kostola, alebo prežívaní týchto sviatkov
pri šibačke či návštevách. A áno, mnoho z toho,
na čo sme boli zvyknutí, čo sme robili rok čo
rok nám bude chýbať - aj mne. Je to však skutočne podstatné? Veď táto situácia nám dáva
nesmiernu príležitosť zastaviť sa, porozmýšľať
a pozrieť sa na udalosti, ktoré sa odohrali pred
dvetisíc rokmi na Golgote pod iným zorným

uhlom. To podstatné pre nás sa už stalo - tam
na kríži. Preto viem, že Veľká noc bude, lebo nezáleží na forme, ako si to budeme pripomínať
dnes. Avšak, aj táto doba je veľká príležitosť pre
každého z nás, lebo aj doma v komôrke a tichosti sa môžeme modliť, chváliť Ho a ďakovať
Mu, že vyriešil náš hlavný problém hriechu. Môžeme ďakovať Bohu, že poslal svojho Syna, aby
to zariadil za nás. Nechal sa ukrižovať a zomrieť
za každého jedného z nás, za mňa a za teba.

Preto dávam výzvu na zamyslenie: Ako
si chceš pripomínať a sláviť tieto udalosti ty?
Prosím zastav sa a porozmýšľaj!
Ja ti prajem, aby si tento vzácny čas,
keď si pripomíname, čo pre nás urobil Pán Ježiš, prežil v JEHO prítomnosti, lebo ON sa nechal ukrižovať. Zomrel, ale aj vstal z mŕtvych,
aby sme my mohli mať večný život – a na tom
záleží.
Jozef Šimek, predseda SEM
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Lebo tak Boh miloval svet, že svojho
jednorodeného Syna
dal, aby nezahynul,
ale večný život mal
každý, kto verí v
Neho. Lebo neposlal
Boh Syna na svet,
aby odsúdil svet,
ale aby ho spasil.
(Ján 3:16-17 )

Nové
logo

senie mystériom, ktoré každú myseľ
človeka, či už veriaceho alebo neveriaceho zamestnáva otázkami a premýšľaním: „Pane môj, ako si to dokázal? Ako
to je možné, že si vzkriesil svojho Syna?
Čo to znamená pre môj život? Naozaj
mám nový život vďaka Kristovej obeti?“

Čo?
Prečo?
Ako?

Pokojne sa zhodneme na tom,
že vstup do Kristovho hrobu a odvalený kameň sú dva prvky, ktoré nezlučiteľne patria k sebe. Keď sa povie prázdny
hrob, kultúrne nám to indikuje odvalený
kameň. Keď sa niekde povie odvalený kameň, intuitívne predpokladáme, že to má
niečo spoločné s prázdnym hrobom Ježiša Krista. Sú to dva prvky, ktoré sú navzájom prepojené významovo a kultúrne.

Téma vzkriesenia sa v komunikácii
slovenskej, ale aj medzinárodnej sfére kresťanských organizácií používa len veľmi málo.
Dominujú zobrazenia krížov a rôznych jeho
obmien. Je to paradox, ale práve vzkriesenie
Ježiša Krista, prázdny hrob, je najdôležitejším prvkom kresťanskej viery, bez ktorého
by Ježišova obeť na kríži nebola definitívnym víťazstvom nad hriechom. O čo dôležitejšie je práve na túto skutočnosť poukazovať! Je to voľný priestor, kde sa SEM môže
od ostatných organizácii výrazne odlíšiť.

Príbeh nového loga

Celý tento infolist sa nesie v téme prázdneho hrobu s výzvou zažiť Krista. Nechceme však, aby tieto myšlienky ostali len
v období Veľkej noci. Chceme ich mať na mysli a na srdci každý
jeden deň, preto aj naše nové logo zobrazuje prázdny hrob a výzvu „zaži Krista“ sme vybrali ako hlavnú message SEMu. Pretože to
je to, o čo nám (a veríme, že aj vám) v SEMe ide... túžime, aby
mladí (aj menej mladí ;) ) ľudia zažili skutočné prijatie, radosť, slobodu, odpustenie, pokoj... to im však nedokážeme dať my
sami – iba Kristus. Ktorý vstal z mŕtvych, aby sme mi mohli žiť!
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Odvalený kameň pri Ježišovom
hrobe je práve to miesto, kde môže
každý z nás bytostne zažiť Krista v
Jeho veľkej sláve. Priesečník množiny hrobu a odvalených dverí (s fotografiou) prezentuje práve to miesto,
kde nachádzame a zažívame Krista.

Kristov hrob predstavuje ideálne
miesto pre mládežnícku organizáciu, kde by
každý človek, bez ohľadu na vek, mal zavŕšiť
svoj proces odovzdania svojho života Bohu
skrze obeť Ježiša Krista. Jeho hrob a odvalený kameň je práve tým miestom, kde všetci
bytostne zažívame Krista. Tu si uvedomujeme, že za naše viny Kristus zomrel a pre nás
porazil smrť, aby sme mohli mať nový život.
Vďaka aktivitám, ktoré SEM robí, sa symbolické odvalené dvere od hrobu Krista javia
ako ideálny východiskový bod pre ich prácu.
Pre každého človeka je Ježišovo vzkrie-

Prijímame pochybnosti, pretože
naša myseľ nedokáže fyzicky pochopiť,
ako sa to stalo, ale vierou prijímame to
nepochopiteľné, čo nám Pán Boh daroval.
Takto SEM nachádza zmysel v ozajstnom zažití Krista.
Samuel Kušnír
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Zaži Krista!
Raz keď som bola ešte menšia, išla moja maminka do bankomatu pre peniaze. Z nejakého dôvodu sa mi veľmi páčili kvetinky okolo banky,
tak mi mamina dovolila, že môžem pri nich počkať, ale nemám nikam ísť. Samozrejme, že som neposlúchla. Dokážete si predstaviť, čo asi moja mama
pociťovala, keď sa vrátila na miesto, kde som mala stáť, ale nestála som?
Čo asi tak cítila Mária Magdaléna, keď našla prázdny hrob?
Keď nenašla telo svojho Spasiteľa, ktoré tam malo ležať?
Pociťovala strach?
Zmätok? Smútok?
S plačom poprosila “záhradníka“, aby jej povedal, kam uložil Ježiša, kam uložil jej Majstra netušiac, že sa s Ním zhovára.
I ja mám niekedy pocit, že sa dívam na prázdny hrob, že stojím len tak
bezodne, sama, bez Ježiša. Neviem, kde je, rovnako ako to nevedela Mária či
učeníci. Cítim sa sklamane, pretože som dúfala v Jeho milosť a záchranu, rovnako ako v Neho dúfali Jeho učeníci. Ježiš je však aj v takých chvíľach stále pri
mne, no ja akoby hľadím cez Neho na ten prázdny hrob, ktorý môže symbolizovať mnoho – sklamanie z neúspechu, smútok zo straty, stres z nadmerného
množstva povinností, strach z toho, ako sa bude vyvíjať táto pandémia. A pritom prázdnota v hrobe predstavovala niečo iné ako stratu. Bola súčasťou veľkého plánu. Ja, my veľakrát vidíme iba beznádejnú situáciu, ale Ježiš už vidí ďaleko za ňu. Takisto ako v deň vzkriesenia ľudia videli iba prázdny hrob, Ježiš už
slávne stál nad ním s novou nádejou, novými možnosťami a milosťou. A preto,
prázdny hrob nepredstavuje bezvýchodiskovú situáciu. Ak sa aj všetko zdá byť
stratené, Ježiš mi pripomína, že On neumrel a nevstal z mŕtvych len tak pre nič
– za nič, ale aby sme mali život, a to v hojnej miere. A preto pre mňa otvorený
hrob predstavuje nádej a milosť, ktoré sa obnovujú každého dňa. I keď sa veci
zdajú byť stratenými, pretože sa mi vytráca z rúk moc a sila, pripomínam si, že
aj keď som slabá, On je silný. Prázdny hrob je symbolom víťazstva, nie prehry.

Aďka Jankovýchová
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Zaži zmenu
Ako opísať zažitie zmeny?! Je to pre mňa často ako skok do neznáma.
Ocitnem sa v spleti všetkých možných emócií. Je tam kus všetkého. Veď kráčam
do niečoho, čo nepoznám. Aaaaaa, pomóóóc! Je to niečo nové - neznáme a
niekedy aj známe. Vždy sú tam tie 2 protichodné pohľady, s ktorými bojuje moja
myseľ a srdce. Keď sa môj život diametrálne mení, najprv to nechcem. Je to
ako stratiť súčasť seba samej, ale napokon som šťastná z tej zmeny, pretože mi
priniesla niečo oveľa lepšie. Môj život si prechádza takýmito zmenami aj dnes. A
hoci sa mi zdalo, že som všetko stratila, ostal mi pevný bod, ten najlepší. Boh. On
sa nemení. Hoci sa mi zmenili okolnosti života už nespočetne ráz, On nie. Akákoľvek zmena v mojom živote prišla, On ma istil a nezanechal. On najlepšie vie, čo je
pre nás dobré. Vidí naše plahočenie sa životom, keď to pre nás nie je dobré. Dáva
zmenu, keď je potrebná. A hoci Boh je nemenný, mení naše životy.
(Marcela Janíková)

Zaži zmenu, zaži odvahu,
zaži slobodu, zaži nádej,
zaži prijatie...
-10-
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Zaži odvahu
Odvaha pre mňa znamená, že sa dokážem rozhodnúť a prijať dôsledky
toho rozhodnutia. Odvaha so sebou prináša isté riziká, ale aj výhody. Odvaha je
pre mňa dôležitá a pre posúvanie sa v živote nutná. Odvahu možno zažiť aj v
bežnom svete, ale tú skutočnú odvahu môžeme nájsť len v Kristovi. Skrze vieru máme odvahu veriť, odvahu evanjelizovať, odvahu povedať hriechu nie... V
dnešnej dobe sme my kresťania pod väčším a väčším drobnohľadom okolia a
chce to naozaj tu pravú odvahu k tomu, aby sme dôverovali Pánu a mohli Ho
zvestovať nielen slovami, ale aj svojim konaním a správaním. Lebo prázdne slová
bez skutkov nemajú v dnešnom svete váhu. Pravú odvahu treba mať aj v momentoch, keď príde na pretras naša viera, v momentoch, kedy začíname pochybovať
a máme pocit, že strácame všetky istoty. Vtedy treba odvážne vykročiť z našej
pomyselnej loďky a ísť za Ježišom.
(Ján Findra)

Zaži slobodu
Rada som slúžila... asi ako Marta. „Za službu ma Pán určite odmení. Získam priazeň v
Jeho očiach. Ostatní kresťania ma budú obdivovať!“ vravela som si. Namiesto Božej dcéry som
bola radšej Božia služobníčka. A namiesto pokornej služobníčky som bola pyšná kráľovná. Myslela som si, že čím viac toho pre Pána spravím, tým viac bude ku mne milostivý. Poviem vám,
kamaráti, Boh musel pokoriť moju pýchu, aby som si uvedomila, že aj keď divoko rozsievam či
polievam, jedine On dáva vzrast. Kvôli svojej pýche som necítila slobodu, lebo ako služobníčka
som nebola dostatočná. Ja nedokážem byť ľuďom spasiteľ.
JEŽIŠ KRISTUS JE SPASITEĽ.
A vtedy som ja Božia dcéra.
A Pán je môj Otec.
Sloboda je zložiť sa k Ježišovým nohám ako Mária, vybrať si lepší podiel. Prestať si myslieť, že ma moje skutky povýšia v Božích očiach. Priznať si svoju slabosť. A prijať identitu Božieho dieťaťa. Kde som slúžila, slúžim ďalej. No už viac nenesiem jarmo služobníckeho otroctva.
Teraz beriem svoj kríž a nasledujem Krista.
-12-

(Ľubka Dekanová)
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Zaži nádej
Nádej je v týchto dňoch pre drvivú väčšinu ľudí aktuálna téma. Veľké množstvo ľudí živí v sebe nádej, že doba, v ktorej sa dnes nachádzame, nepotrvá večne.
Ani ja nie som výnimkou.Zažiť nádej pre mňa znamená posilnenie a povzbudenie
vo veciach, ktoré ma trápia, lebo verím, že nebudú trvať navždy, možno dokonca
ani nie dlho. Je to vidina niečoho lepšieho, príjemnejšieho ako sú záležitosti, ktoré
spôsobujú bolesť. Táto nádej však pramení z nádeje, ktorú zažívam ako kresťan – nádej, ktorú mi dal Ježiš Kristus. On osobne prišiel sem, do nášho sveta,
aby aj mne ukázal moju slabosť a chyby, no zároveň aby mi ukázal, že na nič nie
som sám a že On sa už o všetko postaral. Vďaka tejto nádeji verím a očakávam,
že všetko utrpenie, ktoré prežívam a budem prežívať, raz skončí a aj tá najväčšia
radosť, ktorú tu okúsim, bude len tým najmenším zlomkom z toho, čo ma čaká s
Ním.
(Samuel Hudák)

Zaži prijatie
Prijatie je jedna z vecí, ktoré boli v mojom živote vždy dôležité. Aj keď som
to ešte nedokázala presne pomenovať, vždy som cítila akúsi skrytú túžbu po
uznaní mojej hodnoty od ľudí, na ktorých mi záležalo. Ale je v tom aj niečo viac.
Prijatie pre mňa predstavuje vnútornú slobodu v tom, že môžem byť sama sebou
bez obavy, že ma ktokoľvek bude súdiť. Je to istota, ktorú cítim, keď niekomu
odhalím svoje vnútro, s vedomím, že čokoľvek tam ten človek objaví, nezmení to
moju hodnotu v jeho očiach a zároveň mu na mne nebude záležať o nič menej.
Takto ma prijal Boh. Najprv prostredníctvom ľudí na mládeži, ktorí boli ochotní
prijať ma medzi seba, zdieľať so mnou svoje vnútro, radosti aj bolesť. A potom
neskôr, keď som mohla na vlastnej koži pocítiť mocnú silu Jeho ospravedlnenia a
milosrdenstva. Je to pocit úplnej voľnosti a vedomia, že napriek všetkým svojim
nedostatkom a pokleskom som milovaná a dôležitá. Byť prijatá Bohom pre mňa
znamená, že napriek všetkému zlému, čo vo mne je, môjmu Pánovi na mne záležalo natoľko, že bol ochotný za mňa umrieť na kríži.
(Maťka Červočová)
-14-
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For better future

Friday faith five

(Eko project)

Náš eko projekt sme odštartovali začiatkom februára aj vďaka finančnej podpore
Svetového luteránskeho zväzu. Jeho súčasťou boli webináre aj dva online workshopy.
Vráťme sa však úplne na začiatok.
Pred našim prvým workshopom sme boli
riadne nervózne a očakávali sme, ako to
celé dopadne. Mali sme pripravených niekoľko ukážok toho, ako môžu využiť staré tričká namiesto toho, aby ich vyhodili.
Plné nadšenia a očakávania sme otvorili
Zoom stretnutie. Zrazu sme uvideli, koľko ľudí sa chce pridať na náš workshop a
musím povedať, že sme boli veľmi vďačné za všetkých 18 ľudí, ktorí sa k nám počas prvého workshop pridali. Každý jeden
človek mal možnosť zrecyklovať dve sta-

ré tričká a vyrobiť si z nich niečo pekné.
O dva týždne sa uskutočnil náš ďalší workshop, ktorý sa venoval téme zero
waste. V rámci tohto workshopu sme si
pripravili ekologický čistiaci prostriedok,
bez použitia chémie a zbytočných plastov.
Kartóny od vajec sme použili na výrobu
krásnych kvetov zdobiacich naše svetielka.
Dokonca sme našli využitie aj pre krabičku
od mlieka z ktorej sme si vytvorili krásny a
praktický Stojan na ceruzky. Cieľom tohto
workshopu bolo ukázať, že bežne vyhadzujeme veci, ktoré s trochou fantázie môžu
nájsť ďalšie využitie. Spolu s našou malou skupinkou tvorivých nadšencov sme si
užili kopu zábavy, vzájomne sa inšpirovali
no najmä naučili sa, že so zmenou môže-

me začať od seba, úplne malými nenápadnými krokmi.
Na semináre sme si
pozvali dve mladé, zaujímavé rečníčky, ktoré sa viac zaujímajú o témy udržateľného
životného štýlu, zero waste
a fast fashion. Vďaka týmto
prednáškam sme sa mohli dozvedieť viac o tom, čo môžeme
my ako jednotlivci zmeniť. Bol
to veľmi zaujímavý projekt vďaka, ktorému sme všetci o niečo
múdrejší a už teraz sa tešíme
na ďalšie zaujímavé webináre a workshopy. Snáď čoskoro nielen v online prostredí.

Keď si otvoríš Youtube a zadáš do neho tieto tri
slová, otvorí ti sériu videí. Už niekoľko týždňov sa objavujú
vždy v piatok o piatej popoludní. Stoja za ním dve nemecké
dobrovoľníčky Hanna a Ida, ktoré si hovoria dve_cestou. Zvyšok týždňa vždy trávia premýšľaním o téme
ďalšieho videa a o tom, čo nové priniesť mladým ľuďom.
Obsahom týchto Friday faith fives sú päťminútové zamyslenia týkajúce sa viery a toho, ako v nej ďalej
rásť. Každé video iným spôsobom rozpráva niektorý zo
známych Biblických príbehov týkajúcich sa života Ježiša Krista. Nielen dobrovoľníčky, ktoré tvoria tieto videá v
slovenčine si musia namáhať myseľ a prekonávať samé
seba. Na konci každého videa sa totiž nachádza úloha týkajúca sa Biblickej témy, snažiaca sa motivovať ku kreatívnosti a k aktivite. Pečenie, vyrábanie, tanečné aktivity
a mnoho iného. Tak si pozriete nielen videá, ale môžete si
nájsť dievčatá aj na instagrame dve _cestou a napísať im.

Paulina Kardokaites a Sarah
Martens
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Ida sturm a Hanna Stern
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zlomové
pravdy
Žijeme zvláštnu dobu, ktorá sa dotkla každého z nás.
Už niekoľko mesiacov nezažívame také naozajstné fyzické spoločenstvo. Dni sa nám možno trošku zlievajú dokopy.
Sme náchylní si nevšímať veci, ktoré sa okolo nás dejú, lebo
naša ostražitosť v domácom prostredí klesla. Teda, aspoň ja.
Ani sme sa nenazdali a je tu druhá Veľká noc, ktorú budeme musieť stráviť doma bez spoločenstva. A hoci to je škoda,
najväčšou ranou je práve to, aké ľahké môže byť prejsť tento čas
ako akýkoľvek iný týždeň. Výzvou pre nás je nedovoliť to, lebo
naše srdcia si potrebujú pravidelne pripomínať zlomové pravdy,
zvlášť v takomto čase nízkej ostražitosti. A Veľká noc ich je plná.
Veľká noc je časom, kedy sledujeme, ako Pán Boh
prichádza so svojím ultimátnym riešením pre náš pokazený
svet. Dáva svojho nevinného Syna ako obeť na kríži, aby sme
my mohli žiť. Sme konfrontovaní so svojou hriešnosťou ako
dôvodom Ježišovej smrti. Bolo by to kruté zavŕšenie Ježišovho pôsobenia plného zázrakov či uzdravení, keby Otec skončil tu. Ťažko by sa nám dúfalo v niečo pozitívne, keby sme
videli, ako biedne dopadol Boží Syn. Ale v tom všetkom prišiel v nedeľné ráno zlom. Ježiš je vzkriesený, hrob je prázdny.
Prázdny hrob je finálnym plot-twistom. Správa, ktorá
mení úplne všetko. Niečo absolútne šokujúce a nevídané, presahujúce svoju dobu. Z kríža, symbolu potupnej smrti, sa stáva symbol víťazstva a nádeje. Nádeje, že keď Pán Boh vzkriesil svojho Syna a nás označil za svoje deti, ak v Neho veríme,
budeme vzkriesení aj my. Pán Ježiš ukázal cestu, keď sa stal
prvotinou vzkriesenia. Tí, ktorí v Neho veria, budú nasledovať.
Vieme, že je o nás dobre postarané, vieme, že sme „za vodou“.
Nádej je presne to, čoho má svet okolo nás málo.
Kto iný, ak nie my, by mal byť jej nositeľom v chvíľach, ako
je táto. Preto tento rok nezabudnime na Veľkú noc, hoci je
ju možno ľahšie prehliadnuť, ako minulé roky. Dobime si
baterky nádeje pri pohľade na prázdny hrob, aby sme vedeli byť jej nositeľmi. Lebo to je naša úloha v čase beznádeje. Byť jej plní, lebo nás ňou naplnil Ten, čo porazil smrť.
Tomáš Sklárš
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Cross Počul si už
o ňom?

CrossCamp predstavuje misijný projekt, ktorého víziou je prostredníctvom kombinácie športu a
letných táborov ponúknuť mladým ľudom
pozitívnu skúsenosť s Bohom.
Campy sú určené pre tínedžerov na
druhom stupni základných škôl a jedným z našich cieľov je dať každému účastníkovi možnosť zostať v
kontakte s kresťanským prostredím.

Rád by som Ti, milý čitateľ, vyrozprával príbeh o tom, ako táto myšlienka vznikla a
čo jej predchádzalo. Je to príbeh o tom, ako
Pán Boh začal čosi tvoriť a ja som mal tú možnosť byť toho súčasťou. Tento článok má byť

čo jej chýba? Na doraste sme pochopili, že
mladí v zbore ostávajú nie kvôli programu,
aktivitám, hrám, či dokonca, témam. Dôvodom boli vzťahy. Trvácne vzťahy. Hĺbka.
Prijatie. Spoločenstvo. Pojmy, ktoré nie sú
otázkou jedného dňa či týždňa. Tu potrebujú stretnúť Krista, aby to v nich zanechalo
stopu, z ktorej sa môže následne zrodiť rozhodnutie odovzdať Bohu svoju budúcnosť,
svoj život. Takúto som mal skúsenosť s
touto generáciou. Nadviazať s ňou kontakt skrze zážitok, kvôli ktorému spočiatku
mladý teenager prichádza. Zážitok ponúka priestor pre vytváranie vzťahov, vďaka
ktorým ostáva a v ktorých stretáva Krista.

akýmsi pozvaním. Pokiaľ ho teda dočítaš
až do konca a osloví ťa natoľko, že sa budeš chcieť stať súčasťou tohto príbehu.

Volám sa Jakub, ale kamaráti ma volajú Franky. Bol som roky súčasťou dorastového tímu a za ten čas som sa nie len vďaka Matúšovi (vedúcemu tímu) naučil veľa
o službe a o tom, ako pracovať s dnešnou
mladou generáciou. Ak ste s dnešnou mládežou pracovali, určite viete, že ide o generáciu, ktorá je presýtená informáciami. Je
plná impulzov a zaujať ju predstavuje výzvu
neslýchaných rozmerov. Dnešný svet je plný
zážitkov a je mu už takmer nemožné konkurovať. Čo však táto generácia potrebuje a

Po štyroch rokoch v tíme vo mne
začala rezonovať myšlienka Misijného
Dorastu. Túžba “vyjsť von” z našej klubovne a osloviť teenagerov aj z necirkevného
prostredia. Prvý rok s touto myšlienkou
bol plný premýšľania, plánovania, no bez
nejakého viditeľného výsledku. Celé sa
to začalo až jednoduchým florbalovým
krúžkom na osemročnom gymnáziu, na
ktorí pravidelne chodievalo zhruba 6 chalanov. Šport, florbal, sa stal mostíkom k
tým, ktorí sa na Dorast prísť nechystali.
Z rekreačného florbalového krúžku vzišiel nápad športového florbalového
campu. Prímestský camp je v dnešnej dobe
taktiež pre verejnosť zrozumiteľný koncept,
akým sa prihovoriť mladým teenagerom.
Jednou zásadnou výhodou campu je intenzívnosť zážitku, ktorý v porovnaní s krúžkami ponúka. Pre vzťahy predstavuje veľmi
dobrý štartovací bod. Dokopy teda 40 tee-
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nagerov, z ktorých väčšina bola z necirkevného prostredia, zažila pozitívnu
skúsenosť s kresťanmi. Po športovej
stránke sme každý deň absolvovali
florbalový tréning a zápasy. Ich súčasťou bolo dávanie si konštruktívnej
spätnej väzby. Počas obednej pauzy
sme hrali spoločenské hry, mali biblické zamyslenie a skupinky. Poobedia sme hrali rôzne netradičné športy
a deň sme končili v kruhu, spoločnou
modlitbou. Každý deň mal svoju myšlienku, niesol sa v nej tréning ako aj
obedňajšia téma so skupinkami. Športový svet ponúka množstvo metafor,
či podobenstiev, na ktorých je možné vysvetliť evanjelium zrozumiteľne.
Po campoch sme spolu s dorastovým tímom vytvorili plán Povýletoviek. Jednu sobotu každý mesiac
počas celého roka. Florbalové krúžky už mali byť nie na jednej, ale na
troch školách. Avšak, kým stihli krúžky či povýletovky začať, pandémia
sa vrátila a udrela oveľa silnejšie.
A my sme mali čas rozmýšľať, modliť sa, prehodnocovať a plánovať. A tak sa dostávame do momentu, v ktorom sa nachádzame
dnes, a v ktorom vzniká CrossCamp.
Možno si si všimol, že príbeh už
nerozprávam v jednotnom čísle. Pán
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Boh dal dokopy tím 10 odhodlaných
študentov z obišovského a košického
zboru, nadchol nám srdcia pre jednotnú víziu - skrze športové campy
zoznámiť mladých teenagerov s kresťanským prostredím. Ponúknuť im tak
základ pre dlhotrvajúci proces budovania vzťahov, v ktorých o Kristovi budú
môcť nie iba počuť, ale Ho predovšetkým zažiť. Tento rok chceme teda v
lete zorganizovať 6-týždňovú sieť, ktorá pozostáva z troch prímestských a
dvoch pobytových campov. Vieme poskytnúť už aj kvalitnú športovú úroveň
a campy sú určené tak pre profesionálnych hráčov, ako aj pre rekreačných
športovcov či začiatočníkov. Prosto
každému, kto má rád šport. Každú sobotu máme na pláne športové popoludnie, nie iba pre účastníkov táborov,
ale aj pre ich kamarátov. Chceme veľmi intenzívne spolupracovať s našimi
cirkevnými zbormi, aby každý teenager
mohol dostať príležitosť ostať s kresťanským prostredím v kontakte. Pokiaľ
chceš vedieť viac, pokojne čekni náš
web www.crosscamp.sk alebo pozri náš
Instagram či Facebook: CrossCamp.
Ak Pán Boh dá. Veríme, že táto
myšlienka pochádza od Neho, avšak
presahuje nás v mnohých aspektoch,
a preto sme na Neho úplne odkázaní.
Bude pandemická situácia v lete na-

toľko pod kontrolou, aby sa sa mohli
campy organizovať? Zoženieme dostatok financií, aby sme pokryli všetky
náklady? Dostaneme sa do povedomia natoľko, aby sa naplnili kapacity campov? Nemám istú odpoveď
ani na jednu uvedenú otázku. Avšak
po všetkých týchto skúsenostiach
viem, že ak projekt CrossCamp je výmysel Pána Boha, tak #dobrebude.

Na záver
Milý čitateľ, pokiaľ si sa dočítal až sem, a chcel by si byť súčasťou tohto príbehu tiež,
môžeš sa pridať jedným z nasledujúcich spôsobov. Budeme Ti veľmi vďačný,
1.
Modlitebne.
2.
Zdieľaním webovej adresy www.crosscamp.sk potenciálnym účastíkom campu,
resp. ich rodičom.
3.
Finančne alebo materiálne. Pre realizácie CrossCampu nám chýba v hotovosti
ešte suma zhruba vo výške 4500€ a množstvo športového materiálu (zhruba v hodnote
6000€).
Viete nás teda podporiť finančne prevodom ľubovoľnej čiastky na účet alebo materiálne
športovými potrebami (v takom prípade nás prosím priamo kontaktujte crosscamp@sem.
sk).
číslo účtu:
SK63 0900 0000 0000 8212 9157, VS 1011
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Bude
Pripravujeme

17.04. 2021
Webinár s Dagmar Mozolovou

Semfest
Bude, nebude? To je otázka,
ktorú si kladie, asi viacero z
vás. A odpoveď?? Áno, Semfest
bude, ale trochu inak ako sme
zvyknutí. Dokonca inak, ako minulý rok. Preto sleduj naše sociálne siete a už čoskoro sa
dozvieš viac.
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Obálka

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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