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Zamyslenie
Začala škola a každý nám hovorí, že sa máme učiť.
Pamätám si na tie strašné pocity, najmä po pekných
víkendoch, v nedeľu večer stres, čo treba do školy
v pondelok, aké budú písomky a skúšania.

N

eistota - či ma vyvolajú, alebo
ešte môžem odložiť učenie
o týždeň neskôr, a potom ešte
o ďalší týždeň...Možno, že si iný
človek a toto riešia len ľudia mojej
„krvnej skupiny“. Keď som si to
chcel sám v sebe zľahčiť, tak som
si hovoril: „Netreba sa učiť, treba
vedieť.“ Lenže to sa ľahko povie,
no bez makačiny nie sú vedomosti,
a vtedy sme nemali internet a pána
GOOOGLA, čo všetko vie. Nepochopte ma zle, ale všetko, čo som
sa naučil bolo na základnej škole,
potom sa to ďalej už len logicky
rozvíjalo a nabaľovalo...A čo som sa
naučil v tej ZŠ? Okrem čítania, písania a počítania som prišiel na to,
že keď veciam rozumiem, tak sa ich
potom neučím, len rozširujem to, čo
ma zaujíma...nie som expert na pedagogiku, tak to nebudem už ďalej
rozpisovať, lebo by som sa zamotal.
Vrátim sa na začiatok zamyslenia,
ako potom zvládnuť tie nedeľné
depky? Ako mať radosť z učenia

a chodenia do školy? Na to neviem
doteraz odpovedať, ale mám radosť,
že som sa niečo v živote naučil. Nie
je dôležité, aké budeš mať známky
(nepovzbudzujem ťa k lajdáckosti),
ale aký si človek. Zo školy si vôbec
nepamätám, kto bol aký žiak, aké
mal známky, ale aký to bol človek,
čo sme spoločne zažili, ako sme sa
k sebe správali.
Tak čo na záver. Tvoj čas v škole a aj v zamestnaní má okrem
naberania vedomostí a dosahovania vzdelania, zarábania peňazí
oveľa hlbší zmysel. Si tam preto,
aby Tvoji spolužiaci, kamaráti,
kolegovia mohli na Tvojom živote
vidieť KRISTA. Vidieť Božiu lásku
a milosť, a Ty sa popri tom môžeš
stať Ing., MUDr., Bc., Mgr., alebo
absolvovať maturitu, výučný list....
Končím a prikladám veršík, ktorý som sa snažil a snažím naplniť
v mojom živote.
Jano Vecan
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fest

BOD ZLOMU
ZLOMU
Začiatkom júla to vo Zvolenskej Slatine žilo Semfestom.
Po dvoch online ročníkoch sme sa, vďaka Pánu Bohu, mohli,
7. – 10. júla, opäť stretnúť osobne, na lúke so stanmi a všetkým,
čo ku Semfestu patrí, ale aj s novinkami, ako napr. Connection
stan pre teenagerov, alebo biskupský guláš!

T

éma bodu zlomu sa tak niesla
celým Semfestom. Neskončila
len pri hlavných rečníkoch a biblických postavách, ako je Mojžiš či
Ester. Niesla sa v ozvene bodu zlomu v každom jednom z nás – rečníkovi, seminaristovi, dobrovoľníkovi
i účastníkovi. Niesla sa skrze všetky postavené stany i skrze každý
jeden program – a že ho tento rok
bolo dosť!

6

Okrem hlavného programu sme
mali na výber z niekoľkých programov v už známych, ale i nových
stanoch. Asi obľúbený stan – PUB
stan – nás tento rok prekvapil
s vynikajúcimi palacinkami i novým popcornovačom. Zo stanov
samozrejme nechýbal detský stan
plný smiechu, hudby a bubliniek,
ktorý potešil nie len tých najmenších. Nezabúdame ani na relax stan,

v ktorom sme okrem premietania
filmov zažili niekoľko skvelých rozhovor či diskusií. Diskusie a semináre nechýbali ani v seminárnom
stane, kde sme si tento rok vypočuli množstvo zaujímavých tém ako:
Klamstvá o Bohu, ktorým si uveril,
Kresťanský influencer, či téma:
Kde je moja hodnota? Nemôžeme
zabudnúť aj na skvelú diskusiu
s biskupmi ECAV, ktorí nám okrem
iného navarili aj vynikajúci guláš.
Na Semfeste nás tento rok potešil
aj úplne nový stan pre teenegerov
pod názvom Connection, v ktorom
sa diskutovalo na vážne i smiešne
témy, zabávalo, tancovalo i spievalo. A vždy keď si mal chuť odletieť
do inej krajiny, hneď vedľa ťa čakal

medzinárodný stan s mnohými zahraničnými rečníkmi, misionármi
či dobrovoľníkmi z mnohých krajín.
Ak si mal chuť sa zahĺbiť do štúdia
Biblie, bol tu Bible Study stan. Ak
si mal chuť si niečo vytvoriť vlastnými rukami, bol tu workshop stan.
Jednoducho si vždy vedel nájsť ten
správny stan pre seba.
A nakoľko by SemFest bez hudby nebol, tento rok sme si mohli
užiť niekoľko skvelých kapiel, ktoré
neraz roztancovali divákov. Kapela
Till I Get Home, Miťo Bodnár, Isaac Records, Slávka Tkáčová a mnohý ďalší tento rok postavili Semfest
na nohy.
Áno, taký bol Semfest 2022.
Katka Kubíková
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na
S

emfest oficiálne začínal 7. júla,
no my – dobrovoľníci – sme sa
do Zvolenskej Slatiny „nasťahovali“ už v piatok, 1. júla. (A vlastne,
„veľké“ programové stany a kopa
ďalších vecí, ešte pár dní pred
nami.) V piatok sme strategicky
obsadili farskú záhradu. Prvé dni
sme sa spoznávali ako dobrovoľníci, trávili čas chválami a premýšľaním nad Božím Slovom, ale
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feste
aj praktickou pomocou obci. Aj
miestna zmrzlina sa určite potešila našej prítomnosti, keďže sme
sa za tých pár dní stali pravidelnými zákazníkmi :D, ale pomocou
obci mám na mysli čas, kedy sme
natierali rôzne zábradlia, ploty, pleli
burinu a podobne. V nedeľu sme sa
vypravili do miestneho i okolitých
zborov na služby Božie, do ktorých
sme sa zapojili piesňami (niekde

aj kázňou) a pozvali domácich
na Semfest. A ak tieto slová čítate
práve vy, domáci zo Zvolenskej
Slatiny a okolia – ďakujeme za vaše
prijatie ♥ bolo nám u vás a s vami

parádne! A ďakujeme aj za trpezlivosť miestneho pána farára (ahm,
pardon za tú škvrnu od farby v garáži a upchatý záchod :D ).
Anet Chreňová

Pár odpovedí od Semfest
účastníkov aj dobrovoľníkov
Čo bol pre teba top zážitok?
Mojim top zážitkom bol určite koncert rapovej skupiny Isaac
Records, pretože aj keď sme sa my,
fanúšikovia, medzi sebou nepoznali,
boli sme schopní postaviť sa priamo pod pódium a spolu tancovať,
rapovať, povzbudzovať členov skupiny a chváliť Boha.
Terka Pelachová

Ako by si opísal Semfest
dobrovoľníctvo?
Na Semfeste som bol ako dobrovoľník prvý krát a aj napriek tomu,
že moje očakávania boli vysoké,
boli ešte ďaleko prekonané. Veľmi som chcel byť dobrovoľníkom
hlavne preto, že som chcel priložiť
ruku k tomuto super dielu. Myslím
si, že to, čo Semfest robí, je veľmi
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dôležité, a preto som bol veľmi rád,
že som mohol pomôcť a byť toho celého súčasťou. Byť dobrovoľníkom
je síce dosť zodpovednosti a tiež si
to vyžaduje aj vynaložiť veľa úsilia,
avšak stále sa našiel aj popri všetkej tej práci voľný čas na rozhovory
s ľuďmi, čo si myslím, že je ďalšie
plus pre Semfest dobrovoľníctvo a tiež to, že sme sa stretli ako
skupina ľudí s rovnakým cieľom
a s rovnakými hodnotami. Preto
tráviť čas s takýmito ľuďmi bolo
veľmi obohacujúce. Pre všetky tieto
spomenuté veci a aj pre mnoho
iných chcem ísť určite na Semfest
ako dobrovoľník aj ďalší rok a už
teraz sa teším! Priznám sa ešte, že
predtým ako som išiel na Semfest
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ako dobrovoľník som si myslel, že
nebudeme mať skoro žiadne voľno
a že budeme od rána do večera iba
drieť, no trochu som aj dúfal, že by
sa mohol nájsť aj čas na socializáciu
s inými ľuďmi, ale až tak som tomu
neveril. Ale realita bola ešte oveľa
lepšia, ako by som si to dokázal
predstaviť. Myslím si, že Boh to veľmi požehnával a vďaka Nemu sa to
celé mohlo takto výborne podariť.
Matej Filo

Semfest je naozaj riadny záber (únava, čakanie
na sprchy, kadibúdky, zima
v noci v stane... veľa nekomfortu :D), stojí to celé za to?
Mal čas na Semfeste pre teba
osobne zmysel?
Nekomfort, ktorý som zažívala
nebol vôbec žiadna prekážka, aspoň
pre mňa osobne. Síce bola zima, ale
áno, stálo mi to za to. Cítila som sa,
že tu regeneruje moja duša a srdce pred samotným Pánom Bohom
a som rada, že mi dal tú možnosť
prísť a počúvať slová, ktoré zazneli

na seminároch alebo aj slova z piesní. Zažila som tu, alebo sa skôr
naučila to, že nie vždy musím niečo
robiť, aby som zabudla na bolesť,
nech je akákoľvek. Boh nám chce
byť práve vtedy, keď zažívame bolesť, oporou a pomôcť nám cez tú
bolesť prejsť. Niekedy jednoducho
potrebujeme odpočinok a vypnúť,
aby sme s Pánom Bohom mohli tak
naozaj byť sami (aj keď nie fyzicky). Práve v tom vnímam zmysel...
pre každého, kto si možno nie je
istý svojim vzťahom s Pánom, alebo
momentálne prežíva ťažké obdobie.
Pre mňa jednoducho Semfest
nie je o únave, hoci s ňou sa nám
možno často spája. Nevnímam ho
však ako udalosť, čo ťa má unaviť
a zničiť, práve naopak  môže ťa
povzbudiť a dať ti novú energiu,
aj keď sa po návrate cítime fyzicky unavene, no verím, že vnútorne
naplnení ♥
A inak, ja som vôbec nečakala
na sprchy, dokonca keď som sa bola
sprchovať, bola som tam úplne
sama :D.
Emma Fojtíková
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Desať

multikultúrnych dní v Nemecku
Na konci júna sa v Stuttgarte a jeho okolí uskutočnilo stretnutie
organizácií, ktoré majú nadviazané partnerstvo s nemeckým EJW
– Evangelisches Jugendwerk Württemberg. No a medzi nimi je,
vďaka Bohu, aj náš SEM. Zmyslom tejto 10-dňovej udalosti bolo
zistiť a vidieť, čo sa v jednotlivých krajinách deje, čo zažívame, čo
nás trápi, čo nás teší a ako si môžeme vzájomne pomôcť.

Z

a SEM sa tejto akcie zúčastnili Nika Galová, Miro Mudrák,
Hanna Stern – naša bývalá dobrovoľníčka z Nemecka – a ja, Samo
Hudák.

1

2

Všetko, čo potrebujeme a ešte
viac – Deň 1
Prvý deň vo veľkej miere tvorila
cesta z Púchova do mesta Sindelfingen, Pán Boh nás chránil počas celej cesty a vyhli sme sa akýmkoľvek
problémom na hraniciach, zápcham
či dopravným nehodám..
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Títo musia mať úplne iné
problémy ako my
na Slovensku – Deň 2
Ďalší deň sme vyrazili vlakom
do EJW Stuttgart. Tam sme skompletizovali našu slovenskú posádku. Tiež sme prvýkrát uvideli ľudí,
s ktorými sme sa mali najbližšie
dni stretávať – ľudia z Nigérie, Sudánu, Južného Sudánu, Rumunska,
Etiópie a Palestíny. Priznám sa, že
počas predstavovania sa mi preháňali hlavou rôzne myšlienky – jedna z nich bola: „Aha, tak títo musia

mať určite úplne iné problémy ako
my na Slovensku.“ Nuž, áno, aj nie.
Okolo obeda bol čas na stíšenie,
kde sme prvýkrát okúsili jednotu,
keď sa nám podarilo spievať Smieme kráčať vo svetle Božom v niekoľkých rôznych jazykoch. Následne
v sídle Spolkovej republiky nastalo
prvýkrát zdieľanie ohľadom našich spoluprác s EJW a odhalenie
našich slabých a silných miest. Tam
som pochopil, že vskutku sú krajiny, ktoré riešia iné problémy – víza,
zlá infraštruktúra, nedostatok potravín, ... – ale aj krajiny, o ktorých
by som nepovedal, že majú rovnaké
pozitíva a problémy, ako my.

3

Zjednotení v Ňom – Deň 3
Sobotu sme začali v Sindelfingene kávou, koláčom a stretnutím
s Peturom. Uvedomujem si, aké je
vzácne mať priateľa, ktorý sa stará
o veľa dôležitých vecí, ale na druhej
strane si nájde na nás čas, sadne
si s nami a prediskutuje plány
do budúcnosti.

Ďalej sme sa presunuli na obed
do rodinného domu. Možno zvláštna predstava, že len tak niekomu
prídete na obed do domu; pani
domáca nám však vysvetlila, že
vždy, keď bola v zahraničí, rodina
v Kristu sa o ňu postarala. A preto
ona sama tiež rada pohostí, kedykoľvek má príležitosť (ak by ste
potrebovali obed v Nemecku, dajte
vedieť :D ).

4

Nemáme iba sedieť
na zadku a nič nerobiť
– Deň 4
Posledný deň týždňa sme začali
na službách Božích v Esslingene,
kde sme boli opäť srdečne privítaní
a tiež sme trochu priblížili, čo a prečo robíme v SEMe. Prvýkrát sme sa
stretli aj s kamarátmi z Rumunska.
Okrem faktu, že sa im podarilo bezpečne docestovať, sme sa potešili aj
tomu, že ide o mladých ľudí, ktorí
sú zapojení do služby Pánu Bohu
a šíria Jeho svetlo.
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5

Vymyslieť program
s Nigériou? – Deň 5
Nový týždeň sme začali v Stuttgarte prezentáciami na rôzne
témy – výmenné akcie, riešenie
problémov s utečencami, financie,
práca s verejnosťou, ... My sme si
zvolili Medzinárodné pobyty, ktoré
nám predstavil náš nový kamarát
Nicola z Palestíny. Poobede sme sa
pustili do príprav našich večerných
výletov – my konkrétne s Nigériou.
Prakticky išlo o poslúženie tým, že
sme pripravili program pre rôzne
mládeže. Príjemné bolo, že sme sa
v názoroch stretli a dopĺňali – aj
tu sa nám podarilo fungovať ako
spoločenstvo a rozdeliť si zodpovednosti ako tím.

6

Spolupráca s Nemeckom nám
pomáha pomáhať – Deň 6
Utorkové ráno nás opäť priviedlo do EJW Stuttgart, kde sa
teraz s nami stretlo aj vedenie
EJW. V krátkej prezentácii sme,
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podobne ako ostatné národy,
priblížili situáciu našej krajiny
vo všeobecnosti a informovali,
akými spôsobmi nám spolupráca
s nemeckou stranou pomáha, aby
sme aj my mohli pomáhať ďalej.
Počas diskusie sme potom hlbšie
prebrali problém vojny na Ukrajine a to, ako zasahuje nás, spomenuli sme aj stav našej politickej
scény.

7

Kto sme, čo sme – Deň 7
Poobede sme predstavovali
SEM ako taký. Vysvetlili sme, kto
sme, čo sme, objasnili sme naše
logo (otvorený hrob), ktoré zaujalo
mnoho ľudí, za čo sme boli vďační.
Tiež sme zmienili SEMfest, využili
sme skúsenosti našich nemeckých
kolegov, ktorí ho už zažili a pospomínali si aj na jeho začiatky. Ďalej
sme hovorili o konfivíkendovkách,
Helping Handoch, aj o našom
medzinárodnom tábore Love the
Difference.

8

Rešpekt – Deň 8
Štvrtok sme začali exkurziou
na základnej škole a v škôlke v Esslingene. Deti boli samozrejme zvedavé a na hodine sa pýtali mnoho
otázok. Na obed sme zavítali k Valerianovi – jednému z nemeckých
organizátorov – domov, kde sme
zažili príjemnú rodinnú atmosféru a cítili sme sa naozaj uvoľnene
a skvele. Vrátili sme sa do Stuttgartu, kde sme mali debaty v rôznych skupinách na rôzne témy. Aj
tu som mal možnosť vidieť, ako sa
naše názory na niektoré veci rôznia
a ako odlišne fungujeme.
Deň sme zakončili mládežou
vo Freundenstadte, pred ktorým
sme mali rešpekt, nakoľko nás
varovali pred plachými mladými.
My sme však zažili príjemný večer
v prostredí Schwarzwaldu so skvelými ľuďmi.
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Božie dielo je oveľa väčšie,
než si vieme predstaviť
– Deň 9
Po poslednom obede v EJW
Stuttgart sme zamierili do Fellbachu, kde sa mal konať hlavný večer.
Začali sme samozrejme prípravami,
keďže bolo treba urobiť mnoho vecí.
S Nikou sme si ešte zhruba prešli
naše povinnosti počas moderácie
a išlo sa na vec. Večer sa niesol
v pokojnom a kolektívnom duchu,
kedy sa jedni zaujímali o druhých.

Nad mieru nás prekvapili páni,
ktorí prišli za nami a povedali nám,
že spomínajú na chvíle, kedy sa
podieľali na výstavbe MEMC Ichtys
vo Veľkom Slavkove. Aj vtedy som
pochopil, že Božie dielo je oveľa
väčšie, ako sme my schopní si vôbec
predstaviť.
Pre nás bol tento večer aj časom
lúčenia, kedy sme porozdávali darčeky, ktoré sme priniesli zo Slovenska – samozrejme, naše SEMácke
tričká, perá, zápisníky, ďalej hrnčeky a magnetky so slovenským motívom a aj horalky a kofolu - prehodili posledné slová a dali si dočasne
zbohom.
Celý tento pobyt bola pre mňa
akcia nového rozmeru, akú som
predtým ešte nezažil. Pravda, ale je,
že ma táto akcia posunula. Posunula ma v pohľadoch na iné kultúry,
vo videní našich problémov (či už
v spoločenstve alebo mimo neho),
v nadväzovaní kontaktov alebo
vo vzťahoch k mojim zvyšným krajanom. Pochopil som, že nezhody
v našich zboroch a ťažkosti spojené
so službou nie sú dôvodmi na to,
aby som sa strachoval a stresoval.
Veľkým pozitívom boli práve pohľady našich bratov a sestier.

Samuel
Hudák
15

Leto
s Inside

Letná chata 2022
Po dobrej odozve z minulého roku sme sa rozhodli
opätovne pripraviť chatu pre starších a služobníkov
(17+). Po tom, ako nám minulý rok učaroval Liptov
sme sa naň vrátili a tentokrát naše kroky smerovali
do zariadenia Elpis v Liptovskom Trnovci.

V

ízia podujatia zostala rovnaká ako pred rokom- priniesť
priestor pre odpočinok, rozhovory, budovanie vzťahov a kvalitné
vyučovanie do toho, ako nasledovať
Pána Ježiša v každodennom živote.
Témami nám poslúžil Jožko Grexa
a veľa sme hovorili o zápase o našu
svätosť a túžbu dávať Pánu Bohu
celé svoje srdce.
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Okrem vyučovania sme si užili aj
krásne prostredie a príjemné počasie, ktoré sme využili na prechádzky
okolo Liptovskej Mary spojenú s kúpaním pre tých „chladuvzdornejších“
a tiež výlet do Kvačianskej dolinytieto aktivity boli dôležité práve preto, že pri nich vzniklo veľa priestoru
pre rozhovory, ktorý sme sa snažili
sprostredkovať touto akciou.

Letné
tábory

2022

Veľ kou novinkou a výzvou, pred ktorou sme toto leto
stáli, bolo rozhodnutie pripraviť miesto klasického
jedného turnusu hneď dva. A bolo to riadne
dobrodružstvo. Hoci pri prípravách mohlo vyzerať, že nás
budú čakať 2 rovnaké tábory, nebolo to ani trochu tak.

P

rvý turnus v tradičnom termíne sa nám podarilo naplniť za 90 minút, druhý ani za pár
mesiacov. Rozdielne bolo aj počasie,
keď sa horúčavy vystriedali s daždivým druhým týždňom. Boli to teda
dva veľmi unikátne týždne, ktoré
spájala hlavná téma Alabaster.
Centrálnym príbehom tejto témy
je príbeh o žene, ktorá dala všetko,
aby si uctila Pána Ježiša. Naším
cieľom pri voľbe tém bolo priniesť
príbehy zo života Pána Ježiša, ktoré
ukážu, kým Pán Ježiš je. Zámerne sme nechceli budovať nejakú
správnu kresťanskú kultúru, ale len
v jednoduchosti priniesť to, kým
je Pán Ježiš- lebo len prijatie toho,
čo pre nás On urobil (a stále robí),
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je niečo, čo dá správnym činom či
disciplínam zmysel.
A tak sme spoločne skúmali,
aký je Pán Boh- nie len v hlavných
témach, ale aj v hrách, diskusných
skupinkách, na seminároch či len
v jednoduchých osobných rozhovoroch. Ja osobne som silno vnímal

rozmer toho, ako nám prináša novú
identitu Božích detí, keď v Neho
začneme veriť, a táto identita
prevalcuje akékoľvek naše nálepky
z minulosti, lebo je od Boha. Chvála
Pánu Bohu, že aj tento rok sa dával
spoznať ďalším dorasťákom.
Tomáš Sklárš

Tábor 100+
ČEJDŽNI TO (16.7. – 22.7.2022 Vyšná Slaná)

A

si každý z nás už videl motýľa. Krásne stvorenie. Ale
čo bolo pred tým? Pred motýľom
s krásnymi krídlami bola húsenica. Pohľad na ňu už tak človeka
veľmi nepoteší. Náš tohtoročný
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tábor s netradičným názvom nám
hovoril o veľmi podobnej zmene.
O premene. O premene hriešneho vnútra na krásnu bytosť, keď
zasiahne Boh. V prvý deň sme aj
my museli ísť úplne na začiatok.

Známy príbeh stvorenia a následného pádu človeka. Postupne každým
dňom sme však objavovali cestu,
ktorá nám pomôže preniknúť z pút
hriechu. Odpoveďou bola a je tá
správna odpoveď z besiedky: Pán
Ježiš. Zaoberali sme sa, ale aj veľmi
dôležitými bodmi ako: čo je hriech,
boj medzi dobrom a zlom, veľká
Božia láska, spoločenstvo a mnoho
ďalších. S otázkami prichádzali samotní dorásťaci na dopoludňajších
zamysleniach. Rozmýšľali oni, ale
aj vedúci boli zastavovaní a donútení rozmýšľať o tých „základných
pravdách“ kresťanského života.

Mohli sme byť svedkami toho, ako
jeden týždeň spojil mladých spod
Tatier a Ukrajiny do nového spoločenstva. Samozrejme nemôžeme
zabudnúť na to, že to bol tábor mladých ľudí. Veľké hry, spoločenské
aktivity, spievanie chvál, opekačka
pri ohni. A medzi tým veľa hluku
a večierka, ktorá bola len na papieri.
Celý týždeň však bol kladený dôraz
na dôležitosť života s Pánom, aby
po skončení tábora neboli jediné
spomienky len na kamarátov a zábavu. Pripomínať im to bude táborové tričko s motýľom, symbolom
dokonalej premeny.
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Biblecamp
English

Hello, I‘m Esra[17] from Germany and I was a leader
at English bible camp this year. But let‘s go back to
Christmas 2017. Because around that time Miro came
up to me and asked if I would be open for a new and
adventures experience.

I

said yes. And so, half a year later
I was in Slovakia attending my
first english bible camp. And adventures it was, because I couldn‘t
understand a word in slovak and
had to rely on the others speaking
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English with me. Luckily most of
the time they would do their best
to speak english with me. In my
opinion the camp was a harmonious combination of both spiritual
(worship/Bibel study) and physical

(sports, games and activities)
contend. And because I had such
a good time in the previous camps, this year I decided to be part of
the leader team. The only problem
was that I had a broken foot at
the time. This would turn out to
be a real challenge for me, both
physically( because I couldn‘t do the
easiest everyday things) and also
mentally. But that challenge made
me think about the topic „Who am
I“ even more. Who am I, when I‘m
not at full health, and can‘t do the
things everyone else does. For me
the answer was „I am a child of
god“.As I would find out during
the camp, even with that broken
foot, god can use me for his plan.
In total this year‘s camp turned
out to be an even deeper and more
emotional time. And if I‘ve learned
2 things, it would be that

1. You sometimes have to jump
over your own shadow and say yes
to things, and
2. You always have to be spontaneous if you work with Miro ;)

Why should you attend the
English bible camp?
For me the English bible camp
always provided a special family
feeling like no Other camp.
Here you can at anytime
talk to somebody and
they would have an open
ear for you that doesn‘t
judge you.
Esra
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Leto

s Helping Handom
Aj tento rok v rámci SEMu, najmä počas leta,
prebiehal projekt Helping Hand. Konkrétne išlo
o 34 akcií na 30 rôznych miestach, pričom sme sa opäť
(s radosťou ;) ) nevyhli ani zahraničiu.

Z

načnú časť tvorili zborové akcie,
avšak súčasťou boli aj SEMfest,
Campfest a niekoľko súkromných
akcií.
Asi všade, kam sa s Helping Handom zavítalo, prichádzali otázky, koľko máme akcií, vzhľadom
na v minulosti covidom obmedzené
podmienky. Bolo vidno, že sa aj ľudia na všetkých miestach stále spamätávajú z tejto skúsenosti. Nejde
to ľahko, nejde to rýchlo - ale IDE
TO! A tak som všade, kam som
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prišiel ja, vnímal vďačnosť za to, že
je možné riešiť spoločné stretnutia
a zažívať spoločenstvo aj v takýchto
rozmeroch.
Miesta, kam sme prišli, sa líšili svojou polohou, obyčajmi, štýlom akcie,
počtom ľudí a mnohými inými vecami. Ale 2 veci mali všetky miesta spoločné. Prvá vec - všade, kam sme prišli, bolo o nás postarané. Dostali sme
všetko, čo bolo potrebné. A čo nebolo
pripravené... to sa vyriešilo pohotovo,
za pochodu. Nemali sme nedostatku,
lebo Hospodin je náš pastier.
Druhá spoločná vec - vždy, keď
sme odchádzali, či bola akcia rýchlejšia/pomalšia, mnohopočetná/menej
početná, naplánovaná do detailov/improvizovaná, ... vždy som cítil vďačnosť od domácich za to, že sme prišli
a poslúžili. Na základe toho vnímam
a som rád, že niečo takéto má stále
zmysel robiť, lebo aj skrze tieto veci
sa svetu ukazuje Pán Boh.
Samuel Hudák

NOVÁ posila

v

e

September je v mnohom mesiacom nových začiatkov.
Mnohí začínajú na novej škole alebo minimálne s „čistým
štítom“ na tej starej. Opäť sa po letnej prestávke rozbiehajú
konfirmačné prípravy, dorasty a mládeže a my čelíme novým
výzvam. Tento rok sa pre nové dobrodružstvo v SEMe rozhodol
aj Matúš, ktorý bude najbližší rok pôsobiť v OC Púchov. A ak
chceš Matúša spoznať trochu viac prečítaj si náš rozhovor.
Ahoj Matúš, skús sa nám v krátkosti predstaviť. (Odkiaľ si, Koľko máš rokov, záľuby....)
Volám sa Matúš – údajne moje
meno znamená dar Boží. Pochádzam spod Tatier – takže som
zimou a snehom scelený. Nevyštudoval som ešte nič – ale stále študujem na Evanjelickej bohosloveckej
fakulte UK. Nemám manželku, ani
deti – ale mám ochotu slúžiť. A aby
som nezabudol - vzhľadom na moju
vyšportovanú postavu viem s istotou povedať, že šport nie je mojou
záľubou.
Keby si sa mal opísať 3 slovami
na A aké by boli?
Autentický, Autonómny,
Analytický

Čo pre teba znamená služba?
Ako si sa k nej dostal?
K službe som sa dostal tak,
že som videl vnútorný hlad ľudí
po Kristu. S mnohými, s ktorými
som sa stretával opisovali, ako im
niečo chýba, ako potrebujú niečo
zmeniť...atď. A pritom som videl, že
jediná vec, ktorá im chýba je Pán
Ježiš a jediná zmena, ktorú potrebujú je ísť cestou k Nemu. Preto aj
služba pre mňa znamená prinášať
Krista.
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Najbližší rok budeš slúžiť v OC
Púchov, ako bude vyzerať tvoja
služba? (vízia, konkrétne veci,
čo budeš robiť)
Ako bude vyzerať moja služba
je celkom zložité opísať. Máme
plány a víziu lenže už po mesiaci
vidím, ako sa niektoré veci menia,
pretože je ich potrebné prispôsobiť
aktuálnym potrebám OC Púchov.
Ale taká pravidelná služba, ktorú
budem robiť je založená na stretávaní sa s dorastom a mládežou
v cirkevných zboroch (či už na ich
stretnutiach alebo na spoločných
stretnutiach, ktoré sú organizované
Sem-om alebo seniorátom). Tam budem slúžiť témami, prípravou hier
a zdieľaním sa v rozhovoroch.
Okrem toho chodím raz do mesiaca na víkendy do CZ Tornaľa, kde
potrebujú pomoc. Tam sa zameriavam hlavne na pomoc so vzdelávaním konfirmandov, so stretnutiami
mládeže a so Službami Božími.
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Čo považuješ za najväčšiu výzvu
v službe pre teba do najbližších
mesiacov?
Najväčšia výzva je hlavne
správne rozlíšiť aktuálne potreby
ľudí, ktorým slúžim. Aby tak mohli
platiť slová: „On (Kristus) musí rásť
a ja sa umenšovať“!
A na záver by som rád všetkých
ochotných ľudí poprosil aj o podporu. Pre svoju službu potrebujem finančnú podporu, ktorou mi
môže každý podľa svojho uváženia
pomôcť v tom, aby som sa naplno
mohol venovať činnosti v rámci SEM-u. Prispieť mi môžete
cez stránku SEM-u. Zároveň ma
podporiť môžete aj vašou praktickou pomocou. Budem rád za všetkých ochotných ľudí, s ktorými
vytvoríme spoločnú misijnú skupinu (hudobníci, rečníci, zabávači...),
pretože si uvedomujem, že sám to
nedokážem. A v neposlednom rade
vás prosím aj o modlitby za mňa
a za ľudí, s ktorými budem slúžiť,
lebo: „Ak Hospodin nestavia dom,
márne sa namáhajú stavitelia.“

Zoznámte
sa
s Deborou
– novou dobrovoľníčkou

v

e

Volám sa Deborah Müller, mám 20 rokov a pochádzam
z Nemecka, presnejšie z malej dedinky v Čiernom lese.

R

ada čítam, kreslím, počúvam
hudbu a trávim čas s priateľmi.
Minulý rok som sa rozhodla absolvovať dobrovoľnícku službu na Slovensku. Možno sa pýtate, ako som
na tento nápad prišla. Už dlho som
vedela, že chcem ísť do inej krajiny,
aby som spoznala novú kultúru
a tiež iný spôsob života. Nejakým
spôsobom som narazila na EJW
WELTDIENST/ Evanjelickú mládežnícku službu vo svete, ktorá
ponúkala možnosť ísť na Slovensko.
Pôvodne som sa spýtala, či posielajú dobrovoľníkov aj do iných krajín.
Počas telefonátu ma však pozvali
na partnerské stretnutie, ktorého
som sa rozhodla zúčastniť. Tam
som sa zoznámila s niektorými
ľuďmi, ktorí pracujú v SEMe, s ich
spolupracovníkmi a ďalšími mladými ľuďmi. Veľmi sa mi to páčilo

a rýchlo som sa s tamojšími ľuďmi
cítila dobre. O niekoľko týždňov neskôr mi v hlave skrsla jednoduchá
myšlienka „Prečo nie Slovensko?“,
a preto som sa prihlásila do tejto
dobrovoľníckej služby. Veľmi dúfam,
že sa mi podarí zapojiť sa do rôznych skupín, do školy a že budem
môcť ukázať, ale aj naučiť sa, ako
môže vyzerať život s Kristom. Ďalším očakávaním pre tento rok je,
že preskočím svoj tieň a vyskúšam
nové veci.
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Pozývame:
P

o dvojročnej prestávke sa vracia späť SEM
Konferencia a veruže nebude len tak obyčajná. Budeme mať to privilégium osláviť neuveriteľných 30 rokov SEMu, ktorých súčasťou si
aj ty. Preto ak si vedúci mládeže alebo súčasťou širšieho tímu vedúcich, si viac než vítaný.
Nezabudni si poznačiť termín 17.-20 novembere
a vidíme sa v MEMC Ichthys .

Viac info
a registračný formulár nájdeš na:
https://sem.sk/projekty/konferencia-sem/

26

ROKOV

30

SE

M O S L AV U J E

SPOLU

V RODINE
V SPOLOČENSTVE
V CIRKVI

Srdečne Ťa pozývame na ďalšiu Konferenciu SEM, ktorej hlavnou témou bude myšlienka
SPOLU - spoločný život v rodine, cirkvi či spoločenstve. Možno to nevieš, ale aj v SEMe
sme spolu už 30 rokov! Príď s nami osláviť narodeniny a zároveň zažiť konferenciu plnú
inšpiratívnych myšlienok, skvelého programu a požehnania v spoločenstve.
Tešíme sa, že budeme SPOLU!

17. - 20. 11. 2022
MEMC ICHTHYS, VEĽKÝ SLAVKOV

NEVÁHAJ A
REGISTRUJ
SA UŽ DNES

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

www.konferencia.sem.sk

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou,
ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
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