projekt práce

s dorastom a mládežou

o čo ide?

prinášať život

Anglické slovo „INSIDE“ v slovenčine znamená „vo vnútri“. To je to, o čo nám ide - o to, čo je vo vnútri,
v srdci človeka. To je totiž to podstatné, to na čom skutočne záleží.
INSIDE je názov, značka, nie skupina ľudí. Je to nástroj pre šírenie
zvesti Božieho Kráľovstva medzi mladými ľuďmi okolo nás. Je to
projekt práce s dorastom a mládežou organizovaný Spoločenstvom
evanjelickej mládeže v spolupráci s Bratislavským seniorátom ECAV.

Tibor jančík Miti kováč Noro Hajský
farár
Senec

Zmena je možná len vo vnútri.
A len z Božej milosti. Mládežnícky projekt INSIDE mi preto
od začiatku pripomína podobenstvo zo 4. kapitoly evanjelia
podľa Marka: “Tak je to s
kráľovstvom Božím, ako keď
človek zaseje zrno do zeme; v
noci spí, vo dne vstáva, a zrno
klíči a rastie, ani sám nevie ako.
Lebo zem sama od seba prináša
úrodu; najprv byľ, potom klas a
potom plno zrna v klase. A keď
úroda dozrie, hneď priloží
kosák, lebo nastala žatva.”
Stále sme svedkami, že
tieto slová Boh napĺňa pri
mladých, ktorí prichádzajú k
Ježišovi. My sejeme, On dáva
vzrast novému životu. Túžim,
aby každý mohol byť zasiahnutý a zmenený Jeho pravdou
vo vnútri. Lebo zmena je
možná len „inside“ - vo vnútri.

pracovník s mládežou
Bratislava-Legionárska

Keby som bol neveriaci poviem asi
toľkoto: INSIDE je dobrý projekt,
pretože sa snaží mladým ľuďom
vštepiť dobré morálne hodnoty v
tomto svete stupňujúceho sa morálneho chaosu. Ide im príkladom v
slušnom správaní, úcte k rodičom,
spoločenskej angažovanosti, učí ich
ako majú vyzerať láskyplné medziľudské i partnerské vzťahy, ako by mala
vyzerať kvalitná rodina, ktorá je
dobrým základom každej spoločnosti.
Vedie ich ku kolektívnemu duchu,
spolupráci, ľudskosti, kreativite,
empatii, nezištnej službe blížnym,
pozitívnemu prístupu k životu,
radosti. Ukazuje im cestu, ako žiť
kvalitný život na zemi. Už toto všetko
je veľa, ale INSIDE prináša ešte viac.
Viem to, lebo som človek, ktorý verí.
INSIDE mladých ľudí vedie ku Kristovi,
v ktorom sa ukrýva nový a večný život.
A to je hodnota, ktorá nezanikne, lebo
Ježiš Kristus je vzkriesenie i život. Kto
verí v Neho bude žiť, aj keby umrel.

farár

Bratislava-Prievoz
INSIDE má celkom iste veľký.
zmysel. Zatiaľ som nespoznal
lepší spôsob práce s konfirmačnou a pokonfirmačnou
mládežou. Osobne túto formu
považujem za veľmi pútavú pre
súčasných tínedžerov. Nemám
však na mysli len vonkajšiu
stránku našich aktivít. Dnešní
mladí totiž veľmi vnímavo
reagujú na osobný záujem, aj
keď to nie vždy dávajú najavo.
Práve aktivity, ktoré vytvára
projekt INSIDE nám umožňujú
nadviazať blízke vzťahy, priateľstvá. Vďaka nim môžeme
spolu s nimi tráviť ich voľný
čas, venovať sa im osobne.
Skúsenosť ukazuje, že to je
moment, kedy sa mladí
takpovediac otvoria - podelia
so svojimi myšlienkami,
názormi a očakávaniami.

čo vlastne robíme?

Snažíme sa byť vnímaví
na potreby okolo nás. Ide
o život každého jedného
človeka, nič viac ani nič
menej. Aj to najmenšie
stretnutie s modlitbou
má ten najväčší význam:
niesť Božiu lásku a moc
kam to len dokážeme.

víkendovky
Tri dni a dve noci prinášajú skvelú
príležitosť viac sa spoznať a
zároveň sa hlbšie venovať téme.
Pre mnohých je to dosť času na
to, aby zmenili svoj postoj ku
kresťanstvu a Bohu samému. A
Pán Boh nám viackrát ukázal, že aj
pre Neho je to dosť času na to, aby
spôsobil reálne zmeny v ľudských
srdciach. Víkendovka bola prvým
kontaktom s mnohými súčasnými
spolupracovníkmi.
Robíme víkendy pre mladší aj
starší dorast, víkendy pre tím
spolupracovníkov, služobníkov aj
víkendy modlitieb a pôstu pre
tých, ktorí cítia potrebu byť
takýmto spôsobom bližšie Bohu.

games

Tímové športy sú veľmi dobrý
spôsob ako dať dokopy čo najviac
ľudí. A zároveň je v tímových
športoch ukrytých veľa obrazov,
na ktorých sa dá ilustrovať život s
Bohom. Preto robíme jeden krát
v roku športový deň.
Cieľom Games je svedčiť o Bohu a
rozprávať radostnú zvesť o bezhraničnej Božej láske čo možno
najviac ľuďom. Zároveň chceme
cez Games získať kontakty a prelomiť pri tínedžeroch bariéru, že
kresťanské = nudné a trápne.
Preto sa snažíme Games robiť čo
najlepšie - atraktívne, dynamicky
a zároveň duchovne čo najhlbšie.

tábor

Jedno slovo, ktoré sa mi najviac
spája s našim táborom je slovo
„rodina“. Atmosféra lásky, ktorú
máme možnosť prežívať počas
siedmych dní v lete je len ťažko
opísateľná slovami. A my vieme,
že to nie je naša láska, ale Božia,
ktorú môžeme nechať s radosťou
pretekať cez nás. V tejto atmosfére lásky Pán Boh roztápa mnohé
zamrznuté srdcia. Na tábore sa
venujeme biblickej téme,
hráme hry a športy,
spievame táborovú
hymnu a hlavne
sme veľa spolu.

Podstatné je dlhodobé
budovanie tímu spolupracovníkov. Bez nich by to
nešlo. Tomu venujeme
tiež veľa času a modlitieb,
lebo sa to naozaj oplatí!

stromčeky

Investícia do budúcich vedúcich.
Neradi používame slovo vedúci,
alebo vodca, lebo Pán Ježiš
povedal, že nemáme (Matúš
23,10). Ale vieme, že potrebujeme
tých, ktorí potiahnu ďalších.
Potrebujeme služobníkov, ktorí
budú vzorom a inšpiráciou.
Takých, ktorí budú pevne stáť na
Božom slove a budú ako pevné
hlboko zakorenené stromy, o
ktoré sa môžu iní oprieť.
Pravidelné mesačné stretnutia
nazvané Stromčeky, sú práve o
výchove a raste týchto vzácnych
súrodencov. Vďaka Bohu, že si
takých stále povoláva.

skupinky

Snažíme sa dorastencom venovať
aj cez mnohé osobné stretnutia a
skupinky. Veríme, že to je to podstatné, to je spôsob, akým sa aj
Pán Ježiš venoval svojim dvanástim učeníkom. Na týchto stretnutiach sa snažíme byť úplne
otvorení a zdieľať aj hlboké veci
nášho vnútra. Často nesieme s
dorastencami ich bolesti a starosti, či už rodinné, školské, ale aj
iné a spolu ich v modlitbách predkladáme Pánu Bohu. Veď nás k tomu vyzýva aj Písmo: „Jedni
druhých bremená znášajte a tak
naplníte zákon Kristov.“ (Gal 6,2)

kluby

Cieľom našej služby je podporiť
miestne spoločenstvá, cirkevné
zbory. To sa snažíme dosiahnuť aj
cez kluby - poobedné stretnutia v
niektorom zo zborov, na ktoré
voláme aj ľudí aj z okolitých CZ.
Chceme priniesť povzbudenie,
ale aj prísť s evanjeliom k tým,
ktorí by inak nikam neprišli.
Kluby organizujeme
občasne podľa
aktuálnej
potreby
a situácie.

ako to vidím ja

Pamätám si ako som po
prvý krát videla Jožka. Veľmi
ma prekvapilo, že som sa mu
ani nemusela predstavovať a
on hneď vedel moje meno a s

Martinka

laluhová
Prvý krát som bola na INSIDE
víkendovke v roku 2013. Mali
sme to povinné z konfirmačnej prípravy. Síce som tam pár
ľudí už poznala, mala som
strach z toho či ma ostatní
príjmu a či zapadnem. Po
príchode do Častej sa moje
obavy úplne vyparili.

Privítali ma neskutočne
milí ľudia, ktorí sa so
mnou hneď chceli

rozprávať a ja som bola
unesená z toľkej
pozornosti.

radosťou ma privítal.

Už v prvý večer, keď

sme spievali chvály som
cítila taký prvý Boží
dotyk.

Bola som zmätená a
nevedela som čo to znamená
ale zároveň som mala v srdci
neskutočný pokoj. Teraz by
som si už život bez Pána
Ježiša nevedela predstaviť. S
pánom Ježišom je život plný
pokoja, radosti a lásky i keď
často veľmi ťažký.
Mám veľkú radosť, že som
aj prostredníctvom INSIDE
mohla spoznať množstvo
skvelých ľudí, na ktorých sa
môžem vždy obrátiť a s kto-

rými si môžeme byť oporou v

vec, ktorá na tejto zemi je.

ťažkých situáciách.

Vzťah s naším drahým a neko-

Som si na 100% istá, že nie

nečne milujúcim Ockom.

som jediná, ktorej INSIDE

Atmosféra na víkendovkách je

otvoril dvere do poznávania

neopísateľná, plná radosti,

Pána Ježiša. A mám veľkú
radosť, že môžem cítiť ako
hojne Pán Boh celé naše
spoločenstvo požehnáva, ako

bibi
fábryová

ktorou Duch Svätý, tešiteľ,
napĺňa naše srdcia. Mnoho

účastníčka víkendovky

ľudí však tieto neopísateľné
chvíle nepozná a INSIDE je

sa stará a ako častokrát až

INSIDE víkednovka nie je iba

presne to miesto kde ich

neuveriteľne dokáže premie-

tábor cez predĺžený víkend. Je

človek môže zažiť. INSIDE má

ňať naše životy, ak mu ich

to živé spoločenstvo, ktoré

určite veľký zmysel šírenia

odovzdáme.

túži velebiť a chváliť Najvyš-

Božej zvesti, ktorá uzdravuje

šieho. A to je tá najdôležitejšia

a napĺňa skutočnou radosťou.

Adam

Takáč

Zúčastnil som sa viacerých
INSIDE víkendov a každý z
nich ma viac a viac učil, ako sa
stretávať a rozprávať s Bohom

INSIDE znamená pre mňa

samotným a zároveň mi

veľa. Je ťažké vyjadriť slovami

neustále dopĺňa a prehlbuje

niečo, čo je niekde hlboko v

vedomosti vo viere v Pána

mojom vnútri. Vyjadriť pocity

Ježiša.

slovami je nesmierne ťažké.

Zároveň mi dáva odvahu

Prostredníctvom INSIDE som
spoznal Pána Boha a to aký je
dobrý. INSIDE je možnosť ako
sa s Pánom Bohom stretávať,
a stále viac Ho spoznávať.

Veľmi zjednodušene by
sa dalo povedať, že

inside mi otvoril oči a
zmenil názor na
kresťanstvo.

rozprávať sa o Bohu

doma s rodičmi, babkou,

ale aj s kamarátmi
mimo nášho spoločenstva.
INSIDE je pre mňa možnosť
zdielať svoje vnútro v spoločenstve mladých ľudí, ktorí
mi rozumejú, chápu ma,
neodsudzujú ma ani keď
zlyhám. Vďaka INSIDE som

veľmi dobre vieme, že bez

spoznal ďalšie spoločenstvá v

Ježiša Nič nemôžeme činiť.

mojom okolí, ktoré mám

Vieme, že oči srdca otvára

možnosť navštevovať a stre-

len duch svätý a sme vďační,

távať sa s inými ľuďmi spolu s

že si na to používa aj inside.

Pánom Bohom. INSIDE je

(poznámka redakcie)

podľa mňa dôležitý aj pre
iných mladých ľudí, ktorí na
hodinách náboženstvá síce
počúvajú o Bohu a možno aj
čítajú Bibliu, ale osobne
nepoznajú živého a milujúceho Kráľa. Verím, že aj
prostredníctvom INSIDE Ho
spoznať môžu. V neposlednom rade mi dal INSIDE veľa
nových kamarátov, na ktorých sa vždy veľmi teším.
Veľmi rád sa s nimi stretávam

pracovník s mládežou

konseniorka

evanjelický zbor Dúbravka

bratislavský seniorát ECAV

INSIDE zohráva dôležitú úlohu
preto, že komunikuje biblické
pravdy mladým ľuďom im zrozumiteľným jazykom a spôsobom.
Mnohokrát slúži ako vstupná
brána do aktívneho zapojenia
mladých v lokálnom zbore. Čo je
asi ultimátnym cieľom každej
konfirmačnej prípravy: vychovávať tínedžerov, ktorí milujú Ježiša
viac než čokoľvek na svete a sú
súčasťou cirkvi. INSIDE je obrovskou pomocou menším zborom a
spoločenstvám, ktoré nemajú
personálnu kapacitu na to
zorganizovať si vlastné akcie, no
zároveň je prínosom aj pre väčšie
spoločenstvá, lebo to je miesto,
kde sa spoznávajú kresťania tínedžeri z rôznych zborov. Je to nástroj, vďaka ktorému môžu mladí
podrásť v poznaní Pána Ježiša.

Stretnutia Inside sú požehnanou
formou služby našim mladým. Je
úžasné ak na jedno stretnutie do
Častej príde aj 100 ľudí. Takto
práve oni počujú zvesť evanjelia,
príbehy obrátených ľudí, tých čo
za Ježišom neváhali ísť. To je aj ich
príbeh. Božie slovo, ktoré tam
počúvajú v rozličnej forme je pre
nich Záchranou. Veď ich vytrhuje
z rozličných pochybných vzťahov
a plánov, z neistoty, z hriechu.
Aj vďaka INSIDE je v našom
cirkevnom zbore chlapec, ktorý
mi pomáha pri dorastoch. Spolu
vieme viac. Je úžasné ak sa táto
služba prepája s prácou v cirkevnom zbore. Vďaka tomu môžeme
viesť našich mladých tiež k
dôležitej zodpovednosti za našu
cirkev. Takto nám v zboroch rastú
spolupracovníci, dôležití ľudia.

môj
názor

a rozprávam.

AĎKa
Lukačovská
Tomáš sklárš

V práci s dorastom a mládežou je pre
nás názor rodičov veľmi dôležitý.
Chceme, aby mohli rodičia vidieť
vplyv Božieho slova na ich deti, aby
mohli zažívať od svojich detí lásku
a úctu, ku ktorej nás Pán Boh vedie.
Každoročne organizujeme potáborové stretnutie
pre rodičov detí z tábora (ZRPŠ). Našim cieľom je
prezentovať našu prácu a byť v kontakte s rodičmi.

Silvia Csémiová
mamička Tomáša a Lujzy

Celé sa to začalo víken-

neboja rozprávať o svo-

dovkou. Po víkendovke

jich problémoch a navzá-

bol môj syn veľmi nadše-

jom si pomáhajú. Som

ný a neskôr sa pripojila aj

veľmi rada, že aj v dneš-

dcéra. Odvtedy, pokiaľ sa

nej dobe sa nájdu ľudia

dá, stále navštevujú

venujúci sa mládeži.

podujatia INSIDE.
Keď som tam prvýkrát

INSIDE je vynikajúci
projekt a prajem rodi-

išla, bola som očarená

čom, aby zažili tú úžasnú

atmosférou, ktorá tam

atmosféru v INSIDE.

panovala. Venujú sa tam

Aj prostredníctvom

deťom ešte viac, ako býva

projektu INSIDE deti

v táboroch zvykom. A na-

dokážu ukazovať, aký

vyše ich vedú k pokore,

krásny je život s Ježišom

k viere v Boha. Deti sa

aj ďalším ľudom naokolo.

ECAV na Slovensku

spolupráca

v bratislavskom
senioráte

Sidónia Horňanová
seniorka

bratislavský seniorát ECAV
Z radov duchovných sme

INSIDE. Uvedomujeme si

vďační za projekt INSIDE,

nutnosť prepojenia vzájom-

ktorý vedie mladých za Pá-

nej spolupráce ordinovaných

nom Ježišom a do cirkvi,

a laických dobrovoľníkov.

ktorá je Kristovým viditeľným

V službe mladým sa máme

telom. Sme vďační za službu,

navzájom dopĺňať – odovzdá-

ktorú pre mladých v Brati-

vaním odborných vedomostí,

slavskom senioráte konajú

poznatkov a skúseností

dobrovoľní pracovníci a me-

a v spoločných rozhovoroch

dzi nimi osobitne koordi-

a modlitbách hľadať víziu

nátori poverení pre prácu

práce s mladými.

s mládežou: za duchovných

Projekt INSIDE môže aj v

brat Michal Koreň a za neor-

tomto roku počítať s podpo-

dinovaných brat Jozef Grexa.

rou Bratislavského seniorátu

Ako duchovní – farári

s farármi a tiež teológmi,

a farárky cítime veľkú
zodpovednosť za

mládež, ktorá je našou
budúcnosťou v

cirkevných zboroch.
Preto chceme aktívne vstupovať do procesu kresťanského vzdelávania a výchovy
mladých aj cez projekt

– s prehĺbením spolupráce
s poskytnutím zázemia v cirkevných zboroch ako aj s finančnou podporou jednotlivých aktivít.

Spoločnými silami

a poddaní Pánovi cirkvi
dokážeme viac!

Sme Pánu Bohu vďační, že v službe
mladým v rámci INSIDE dnes môže stáť
mnoho dobrovoľníkov - mládežníckych a
dorastových pracovníkov. Je skvelé
vidieť, že Pán Boh je verný a že aj dnes si
povoláva pracovníkov na svoju žatvu. Ich
ochotné srdcia sú odrazom Božej lásky a
dobroty. Len On môže dať toľko
vzácnych bratov a sestier. A to rozhodne
ešte nie sú všetci!

sarah

gallayová

Lucia

Tomáš

Tomáš

zuzka
kornel

Dávid zuzka

Ľubka

Je to veľká milosť a pre nás aj
veľký záväzok a zodpovednosť. Túžime robiť to, do čoho
nás Pán Boh volá čo
najlepšie, aby to
mohlo slúžiť na
oslavu Jeho mena.

dominika

Marek

Traja pracovníci dnes stoja v
službe v našom senioráte na
plný úväzok. Tí na
tomto mieste o sebe
napísali trošku viac.

Ewinka
Erika

AnetkaJakub
lenka

Janko

Tomáš

Ivet

Juditka

kaja

pracovníci

Mám rada objavovanie krásy
ľudí. Mám rada východy slnka.
Mám rada byť svedkom chvíľ,
keď Pán Boh mení srdce. Mám
rada kvety. Mám rada tiché chvíle, v ktorých môžem počuť Jeho
hlas. Mám rada, keď môžem
objavovať zákutia sŕdc mojich
malých sestier. Mám rada
dávanie darčekov. No odkedy v
15 rokoch Pán Boh vstúpil
naplno do môjho života učí ma
MILOVAŤ. Vďaka tomu, že
napĺňa moje srdce milujem ľudí,
a objavujem stále viac a viac, čo
to znamená celým srdcom, dušou, mysľou a silou milovať Jeho
samého. A táto láska robí môj
život veľkým dobrodružstvom.
Vďaka Nemu som doštudovala
Sociálny rozvoj na Ekonomickej
univerzite. Mám 25 rokov a úžasného podporujúceho manžela;
už rok pracujem v SEM-e v
projekte INSIDE. Zapájam sa do
činností viacerých zborov a
mám skupinky s dievčatami, kde
poznávame šírku, dĺžku, výšku a
hĺbku Kristovej lásky, ktorá
prevyšuje každé poznanie.

grexa
Grexa

jožko
Jožko

barok

šimon

Mám 20 rokov a som absolvent
Hotelovej akadémie v Bratislave
v odbore kuchár. Avšak varím iba
keď je to nevyhnutné.
Pán Boh začal meniť môj život v
roku 2011 a po dvoch rokoch mi
ukázal cestu, ktorá má zmysel.
Tou Cestou je Ježiš Kristus. Boh
zmenil moje zmýšľanie, zahodil
staré veci a vzal môj starý život a
dal mi nový. Nový život s Ním,
ako dieťa Kráľa. Boh ma v roku
2013 povolal do práce s vtedy
rovesníkmi, dnes do práce s
mládežou. Ukázal mi, že je
dôležité zvestovať druhým
evanjelium Ježiša Krista, lebo
mnohí mladí, dnes smerujú tam
kam nemajú. Preto som Mu
povedal svoje áno. On vedie
moje kroky a verím, že On sám
svieti aj skrze môj život a, že On
prináša aj skrze mňa svoje veci
na zem. Píše sa, že z tých, ktorí
Ho milujú potečú prúdy živej
vody a ja verím, že to tak je aj v
mojom živote.

Pred asi ôsmymi rokmi som raz
čítal proroka Nehemiáša a Pán
Boh mi dal porozumieť, čo vo
mne spôsobovalo silný nepokoj.
Podobne ako dal Boh do srdca
Nehemiáša zápas za Jeruzalem,
aj do môjho dal zápas za cirkev a
obzvlášť mladých ľudí okolo
mňa. Ukazoval mi ich duchovnú
biedu, to ako chcú „ŽIŤ“ tam,
kde nie je žiadny Život. A dal mi
do srdca túžbu s tým niečo robiť.
Odvtedy sa zo mňa stal softvérový inžinier, začal som na plný
úväzok robiť v SEM-e ako vedúci
oblastného centra Bratislava a
koordinátor pre prácu s dorastom a mládežou v Bratislavskom
senioráte ECAV. Pán Boh mi dal
úžasnú manželku a nádherné tri
deti, cez ktoré ma Duch Svätý
účí a formuje tak ako nikdy
predtým. Dnes spolu s rodinou
žijeme v Modre a Božia túžba
prinášať Jeho lásku, prítomnosť
a moc k mladým ľuďom v nás
horí z Božej milosti naďalej.

zmenené

srdce je

viac

Jožko Grexa

koordinátor projektu inside

ako projekt

Často prehodnocujem našu

nášame ovocie, vyhodia nás ako

prácu, premýšľam aký má dopad

odlomený výhonok z vínneho

a vplyv na mladých ľudí, či sa nám

kmeňa. Sú to vážne slová a my ich

darí napĺňať víziu s ktorou to

aj veľmi vážne berieme. Ale čo je

robíme, či zodpovedne a verne

to ovocie? Ako vieme, že priná-

stojíme v Božom povolaní. Dalo by

šame ovocie?

sa nájsť veľa kritérií, podľa

Odpoveď na túto otázku vysvetľ-

ktorých hodnotiť. Návštevnosť

uje, prečo je celá naša služba

podujatí, kvalita programu,

VIAC ako nejaký projekt pre

obľúbenosť, kvalita propagácie,

mladých.

rast mládeží a dorastov, zapájanie
sa mladých do činnosti cirkevných zborov... je dôležité venovať
pozornosť aj týmto veciam, ale sú
len vedľajšie.

Podstatná je otázka, či

Ide tu oveľa viac ako
o dobre vyzerajúce

stretnutia a „lajky“ na
fejsbúku. Ide o zmenu
ľudského srdca.

prinášame ovocie.

Každý z nás sa narodí do tohto

Ovocie každodenného života

sveta s túžbou byť pánom samým

viery v Pána Ježiša Krista. Ovocie

sebe. Na tróne ľudského srdca od

Božieho Ducha žijúceho v nás.

narodenia sedí „JA“. A život

Nemyslím tým projekt INSIDE.

každému ukáže, že to nie je

Myslím tým ľudí, ktorých sa týka.

najlepší vládca. Je to veľký sebec

Pán Ježiš povedal, že tým sa

a život s ním je ťažký! Je to život

oslavuje Jeho Otec, keď priná-

v hriechu, lebo hriech znamená

šame veľa ovocia a my chceme

míňať Boží cieľ a zámer s našim

osláviť nebeského Otca. Povedal,

životom. A my sami si chceme žiť

že ovocie môžeme prinášať, len

podľa seba, nie podľa Boha

ak zostávame v Ňom, ale tiež, že

a zostávame v hriechu. Hriech

ak nezostávame v Ňom a nepri-

znamená byť duchovne mŕtvy,

spôsobuje večnú smrť a odde-

zabitý. A potom zvíťazil nad

Toto je to podstatné a o toto nám

lenie od Boha. Život v hriechu je

smrťou, vyšiel z hrobu a žije!

ide. A toto je ďaleko viac ako len

veľmi biedny život.
Ale Pán Boh to tak nenechal.
Poslal na zem Pána Ježiša, svojho
jediného syna, aby ukázal príklad
dokonalého života vo vzťahu s
Bohom. Ježiš žil to, čo počul od
svojho Otca. Ale poslal Ho hlavne
preto, aby priniesol dokonalú
obeť. My sa totiž z nášho zajatia
v hriechu sami od seba dostať
nevieme.

Žiadne pevné rozhodnutie
alebo novoročné

predsavzatie nepomôže von
zo závislosti zvanej
„hriech“.

Lebo odmenou za hriech je smrť
a mŕtvy sa môže rozhodovať
koľko chce, že ožije, neožije. Lebo
je mŕtvy. Skrátka potrebujeme
pomoc. Dokonalú obeť za hriech.
Aby niekto zomrel namiesto nás
a tým nás oslobodil pre život.
V Biblii je napísané, že práve Ježiš
sa stal hriechom namiesto nás
a bol pribitý na kríž. Umučený,

A všetky hriechy zostali

pribité na kríži. Ten, kto
tomu verí, vyznáva svoje
hriechy a prosí

o odpustenie, má nový
život.

Večný život. Je novým stvorením.
Má nové srdce. Srdce, ktorému
vládne Ježiš. Srdce, ktoré napĺňa
Boží Duch a prináša ovocie.
Ovocie Ducha je láska, radosť,
pokoj, zhovievavosť, nežnosť,
dobrotivosť, vernosť, krotkosť,
zdržanlivosť. Je to ovocie, ktoré
vidieť aj cítiť. Ovocie života tých,
ktorých Pánom je Ježiš.

A my dnes môžeme
vidieť, ako Boh

premieňa srdcia.
Ako tvorí nové. Ako naokolo rastú
mladí ľudia, ktorí prinášajú
ovocie v každodennom živote.
Chvála Pánu Bohu za to, lebo je to
JEHO PRÁCA!

nejaký projekt. Ako nejaké
aktivity, činnosť alebo organizácia podujatí. Veríme, že naša
služba je vytváraním priestoru
pre Božie konanie. Prinášaním
Božej lásky kamkoľvek ju len
vieme priniesť. A Pán Boh sa k
tomu priznáva a my môžeme
vidieť, ako rodina Jeho detí rastie.

Lebo Boh je ten istý

verný Boh aj dnes! A aj
dnes má otvorenú náruč

pre každého. Aj pre vás!
Aj pre teba!

pomôžte nám ísť ďalej
zapojte sa do projektu INSIDE

Chceme, aby sa zvesť o Božej
láske dostala čo najďalej. Stále je
okolo nás veľa mladých ľudí, ktorí
potrebujú niekoho, kto im Božiu
lásku prinesie.
V prvom rade je to duchovný
modlitebný zápas o to, aby srdcia
ľudí boli pripravené a Božie slovo
sa v nich mohlo zakoreniť. Tiež
zápas o to, aby mladí kresťania
ustáli život v tlakoch tohto sveta a
aby mohli byť oni tými ďalšími,
ktorí ponesú svedectvo Pána
Ježiša.
V druhom rade potrebujeme aj
finančnú pomoc. Projekt INSIDE
je zastrešený Spoločenstvom
evanjelickej mládeže a pracovníci
sú financovaní výhradne zo
sponzorských darov a grantov.
Preto vás aj touto cestou pozý-

modlitebne

Veríme, že modlitby majú veľkú
moc a Pán Ježiš nám zasľúbil, že
ak o niečo prosíme v Jeho mene,

Týmto spôsobom vás pozývame

dá nám to. To, o čo potrebujeme

do finančnej podpory konkrét-

prosiť a za čo sa prihovárať sú

nych ľudí - pracovníkov na plný

hlavne srdcia ľudí, ktorí Ho

úväzok. Veríme, že je to dobrý

nepoznajú. Ale tiež za naše cir-

spôsob, ktorý spája dve strany:

kevné zbory a stretnutia mládeže,

pre nás pracovníkov je to veľký

aj za tých, ktorých Pán Boh volá

záväzok a motivácia do často

do služby. Ale máme aj iné

neľahkej služby a pre vás darcov

konkrétne námety k modlitbám.

dobrý spôsob ako sa osobne

Ak sa chcete pridať do modlitieb,

zapojiť do služby v cirkvi a do

napíšte nám na inside@sem.sk.

toho, na čom aj vám záleží.

Ak sa rozhodnete finančne podporovať niektorého z našich pracovníkov, ozvite sa nám mailom na inside@sem.sk alebo telefonicky na
0904 205 570 (Jožko Grexa).

Lucia Gallayová
Variabilný symbol:
1019

vame pridať sa či už finančne
alebo modlitebne podporovať
túto službu mladým. Veríme, že
to má obrovský význam.

finančne

Šimon Barok

Variabilný symbol:
1003

Účet SEM-u pre finančené dary:

SK71 1100 0000 0029 2989 4217
BIC: TATRSKBX
Variabilný symbol: viď nižšie.

Jožko Grexa

Variabilný symbol:
1002

