
Hľa, tu som, pošli ma...
Potom som počul hlas Pánov, 

ktorý hovoril: Koho pošlem, a kto 
nám pôjde? Vtedy som povedal: 
Hľa, tu som, pošli ma.“ (Iz 6,8)

Počas celého svojho života 
žasnem, ako to má Pán Boh všet-
ko dobre premyslené. Napriek 
tomu, že by mohol použiť svoju 
moc na to, aby sám zvestoval dô-

ležité veci, to najdôležitejšie a najkrajšie posolstvo zveruje ľuďom, ako hovo-
rí apoštol Pavol, hlineným nádobám. Uchvacuje ma a oslovuje, že Pán Boh 
nerobí rozdiely medzi ľuďmi, neobmedzuje sa len na určitý typ ľudí alebo na 
spoločenskú triedu, ale hľadá toho, kto má otvorené a ochotné srdce, aby 
šiel a splnil Jeho poslanie. Už v starozákonných dobách nepôsobil len cez 
jednu spoločenskú triedu, ale vidieť celú škálu ľudí, ktorí zastupujú všetky 
vrstvy. Daniel bol šľachticom, Izaiáš pochádzal z kráľovského rodu, Ámos 
bol pastierom, Zachariáš zajatcom a Elizeus roľníkom. Z toho pre nás vyplý-
va, že pre každého z nás má Pán nejakú prácu. Každý z nás sa má postaviť 
na svoje miesto a povedať: „Hľa, tu som, pošli ma.“ Na všetkých spočíva 
zodpovednosť ohlasovania evanjelia. Kto sa toho ujme, bude mať z toho 
osoh a pookreje na tele i na duši. Malomyseľný zabudne na seba, slabý sa 
stane silným, nevedomý zmúdrie a všetci nájdu neúnavného pomocníka 
v Tom, ktorý ich povoláva. 

Ak ťa dnes povoláva Pán, aby si zvestoval evanjelium, odpovedz slovami 
proroka Izaiáša a prijmi s radosťou úlohu, ktorá ti je zverená. 

Jozef Kučera, vedúci oddelenia zdravia SZ CASD 
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Bitkár Kornelius: 

Našiel som pokoj

Časopis Za obzorom
Keď nahliadnete do bežnej produkcie časopisov, ktoré 

sú dostupné v novinových stánkoch, asi budete dlho vy-
berať vhodný časopis nielen pre seba, ale pre celú rodinu. 
My pre vás pripravujeme časopis, ktorý sa nebude-
te hanbiť ponúknuť priateľom či svojim deťom. Je to al-
ternatíva k záplave všetkého negatívneho a povrch-
ného, čo na nás každý deň útočí zo všetkých strán. 
S časopisom Za obzorom sa nielen pozriete skutočne „za 
obzor“, ale veríme, že si tiež odpočiniete a trochu sa zastavíte. 
Časopis Za obzorom ponúka inšpiráciu z oblasti spoločnosti, 

psychológie, kultúry, médií, vedy, životného štýlu a humanitárnej činnosti.
Najnovšie číslo tohto časopisu nájdete vo formáte PDF na www.casd.sk a môžete si ho 

objednať vo vydavateľstve Advent-Orion, Vrútky za 0,30 eura.
Oddelenie osobnej služby pri ČS únii CASD

„Naše miesto v Božom podnikaní“
Milí spoluveriaci, bratia a sestry, deliť sa o kresťanskú nádej je naším hlavným poslaním 

na tomto svete. Najúčinnejšie však zostáva osobné svedectvo tam, kde trávime najviac času, 
čiže hlavne v zamestnaní. Pôsobíme v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a práve tam a tiež 
v našom susedstve môžeme dôveryhodne svedčiť o tom, čo Boh vykonal v našich životoch 
a čo ponúka všetkým ľuďom.

V dňoch 19. − 21. novembra 2015 sa bude konať v Bratislave ďalšie výročné stretnutie 
ASI, na ktoré vás srdečne pozývame. Budete počuť skúsenosti a získate povzbudenie do 
ďalšej svedeckej služby.

Čaká na vás bohatý program a inšpirujúci rečníci − Dwight K. Nelson, senior pastor 
Pioneer MemorialChurch na Andrews University BerrienSprings Michigan, USA, a Christian 
Berdahl, zakladateľ Shepherd‘ s Call ministry, Edgewood, New Mexico, USA − ktorých bude-
te môcť počuť na tradičných piatkových seminároch a počas sobotného programu. 

Svojou účasťou, modlitbou či darom budete mať možnosť podporiť misijné projekty v na-
šej únii na rok 2015.  

Pre viac informácií je pripravený on-line objednávkový formulár na webových stránkach 
www.asi-cs.cz. Celý program, stravovanie i výstavné stánky sa budú konať a nachádzať 
v hoteli NH OneGate v Bratislave. 

Ďakujeme za váš čas a ochotu zdieľať nádej o Kristovom príchode so svojimi blížnymi. 
Tešíme sa na stretnutie s vami v Bratislave. 

Za ASI-CS Eva Kudrnová, predsedníčka
Za Slovenské združenie CASD – Bohumil Kern, predseda

Za ČS úniu CASD – Mikuláš Pavlík, predseda 
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Animované príbehy velikánov 
dejín /séria 20 dielov/

Milí rodičia a deti, aké ste mali prázdniny? Radi 
plníme záväzok spred prázdnin a prinášame vám 4. sériu, na ktorú sa, verím, tešíte☺
02 Marco Polo (1254 – 1324)
Marco Polo často udivoval svojich poslucháčov príbehmi o ďalekých krajinách plných 

vzácnych kameňov a zlata a o „mužoch s chvostmi“, ktorí hádžu na pocestných orechy veľké 
ako ľudská hlava. Opisoval veci, ktoré jeho krajania nikdy nevideli, a tak mu málokto uveril. 
Mysleli si, že príbehy sú výplodom jeho bujnej fantázie. A predsa, všade tam bol a reálne to 
zažil. Náš príbeh opisuje najvýznamnejšie okamihy Marcovej dobrodružnej výpravy do Indie, 
Číny a mnohých ďalších krajín, pre stredovekú Európu takých nedostupných. 
10 George Washington (1732 – 1799)
George Washington sa niekedy nazýva tiež „otcom Američanov“. Prinášame vám neoby-

čajný príbeh obyčajného muža, ktorý sa právom zapísal do dejín osídľovania Nového konti-
nentu nielen ako vojenský vojvodca, ale aj ako obratný politik. Vydáme sa po jeho stopách 
od chvíle, keď zazneli výstrely, ktoré „počul celý svet“ v Lexingtone, až po temné dni bitky 
o Valley Forge. Dozvieme sa aj o jeho zásluhách pri formovaní nového národa a naše puto-
vanie ukončíme víťazným oslobodením v roku 1783. Príbeh generála Washingtona je plný 
odvahy, odhodlania, skromnosti a odvážneho vlastenectva. 
13 Florence Nightingale (1820 – 1910)
Krymská vojna zúrila naplno a zranení anglickí vojaci po stovkách zomierali v neľudských 

podmienkach. Stav britských poľných nemocníc neposkytoval pacientom pomoc, naopak, 
ešte zhoršoval ich vyhliadky na uzdravenie. Do týchto zariadení, zamorených krysami a bl-
chami, vstúpila žena s neoblomným presvedčením, mimoriadnou dávkou trpezlivosti a že-
leznou vôľou. Vojaci ju nazývali „dáma s lampou“, podľa jej pravidelných večerných kontrol 
pacientov. Jej pričinením sa začali v zdravotníckych zariadeniach na mnohých miestach sve-
ta dodržiavať hygienické normy a bola zavedená odborná a praktická starostlivosť ošetrova-
teliek o pacientov.

BOLÍVIA 2016
Medzinárodný tím dobrovoľníkov vás pozýva na účasť na 10. jubilejnom ročníku dobro-

voľníckeho projektu stavby modlitebne v Južnej Amerike. V roku 2016 sa zúčastníme na sta-
vebných prácach na stavbe novej modlitebne v okrajovej časti jedného z veľkomiest Bolívie. 
Klimatické podmienky v horách tejto krásnej krajiny sú zaujímavé tým, že napriek tomu, že sa 
nachádzate v nadmorskej výške Gerlachovského štítu, všade vôkol vás rastie tropické ovo-
cie v jeho rôznorodej rozmanitosti. Staňte sa súčasťou tímu, ktorý bude obdarovávať rados-
ťou tváre i srdcia ľudí miestneho zboru CASD, tímu, ktorý bude zmierňovať utrpenie svojou 
účasťou na prácach na stavbe novej modlitebne. Projekt sa uskutoční na prelome mesiacov 
január a február 2016.

Podrobné informácie a prihlášky: miloslavjurecko@gmail.com, +421 905 294 472
Za medzinárodný tím dobrovoľníkov Miloslav Jurečko, http://bolivia.casd.sk/



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v októbri:

Ďalšie informácie zo SZ CASD môžete získať na adrese: Cirkev adventistov s. d.
Slovenské združenie, Cablkova 3, 821 04 Bratislava

e-mail: casd@casd.sk tel: 02/4341 5502 fax: 02/4341 5503 www.casd.sk

Upozorňujeme, že v pláne návštev môžu priebežne nastať zmeny. Aktuálnu informáciu 
vo svojom regióne si, prosím, vždy overte u svojho zborového kazateľa. 

8. Kazateľské stretnutie s Bruce Bauerom Bratislava
9. − 11. Old Pathfinder
9. − 11. Motivačné stretnutie s Bruce Bauerom Kroměříž
23. − 25. Výbor OZ KP
29.10 − 1.11 Konferencia o rodine Štrbské Pleso

Október 3. 10. 17. 24. 31.

Kern B. R Piešťany Beskydy - 
KM Prešov Š. Pleso - 

KD
Márföldi D. Vaďovce Ježonky - 

KD
Spiš. N. 

Ves Lučenec PB - kaplani

Bielik S. Gerlachov R - školenie Bánovce 
n. B Rakúsy Košice 1

Kolesár F. Ostrava Kroměříž A A Piešťany

Kučera J. B. Bystrica 
2

Soós B. Levice B. Štiavnica

17 Alexander Graham Bell (1847 – 1922)
Alexander Graham Bell a jeho kolega Thomas Watson sa rozhodli zlepšiť telegrafný sys-

tém. Ich novátorské myslenie a odhodlanie nakoniec vyústili do objavu, ktorý zmenil svet. 
Jedného dňa sa Alexander so slzami v očiach díval na malého nepočujúceho chlapca, s akou 
námahou sa učí rozprávať. Vtedy sa rozhodol vymyslieť prístroj, ktorý zosilní zvuk a umožní 
nedoslýchavým počuť aspoň čosi. Hodiny strávené s nepočujúcimi deťmi mu pritom dodávali 
energiu a túžbu dokončiť začatú prácu. Výsledkom tohto vytrvalého úsilia bol okrem iných 
objavov aj telefón. 
1 príbeh /1xDVD/        9,90 €
4 príbehy /zľava 25 %/     29,70 €
Na uvedené novinky si môžete uplatniť štandardnú 20 % zľavu do 15. 11. 2015 pri 

objednaní prostredníctvom vášho traktátnika alebo priamo na našej adrese:  Štúdio 
Nádej, Cablkova 3, 821 04 Bratislava,tel.: 02 4363 3181, studionadej@casd.sk, www.
studionadej.sk.

Bronislav Soós
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Keď sa život stane ťažký a do našich životov 
sa oprie mrazivý vietor búrok, v mysli sa 

vynorí otázka: “Ako to zvládnem?” Prečo 
sú niektorí ľudia úplne zdevastovaní život-
nými nešťastiami, ktoré si privodia oni sami 
alebo tí druhí, zatiaľ čo iní s nimi dokážu úspeš-
ne bojovať?

Pre Borisa Cyrulnika sa z každej negatívnej uda-
losti môže stať semienko víťazstva, ak … …. ces-
ta človeka ktorý je zranený životom sa križuje 
s cestou významného človeka alebo ľudského 
vzoru. Takýto človek nám dokáže, či už si to 
uvedomuje alebo nie, pomôcť a vzbudiť v nás 
novú aktivitu.

Odolnosť nie je statická – je dynamická a rastú-
ca a vedie k obnoveniu životného smerovania, 
k nájdeniu zmyslu prostredníctvom a napriek 
utrpeniu a k úspešnému stanoveniu si ďalších 
cieľov. Nadobudnúť odolnosť znamená rozhod-
núť sa vedome bojovať so zraneniami, nočnými 
morami a zničujúcimi negatívnymi zážitkami z 
minulosti. Znamená to vydať sa na boj, v kto-
rom meníme ťažkosti na príležitosti.

Odolnosť poskytuje mechanizmus ako 
úspešne reagovať, poučiť sa, opäť sa učiť, 
objavovať nové možnosti, dôverovať, či 
znovu začať veriť.

Jacques Lecompte to vyjadril takto: “Ná-
dej v lepšiu budúcnosť je pre nás nevy-
hnutné záchranné koleso, inak budeme 
pohltení vlnami zúfalstva.” Takže od 
dnešného dňa je všetko možné skrze 
dôveru a vieru s presvedčením, že aj 
tunel sa raz skončí svetlom.

Céline Rossetti-Aurouze
Operačná sestra
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Nehody, pohromy, zneužívanie 
a dokonca opustenie naj-

bližšími patria medzi rôzne život-
né skúšky, ktoré môžu vyústiť do 
hlbokých fyzických a morálnych 

zranení. Ako sa dá po takýchto 
traumatických skúsenostiach zno-
va “naštartovať”? Ako je možné 
opäť nájsť svoje životné nasmero-
vanie a radosť? Odolnosť predsta-
vuje naučenú schopnosť úspešne 
prekonávať životné úskalia. Ide o 
dlhodobý a dynamický proces, 
ktorý je podporený kombináciou 
viacerých faktorov, akými sú vie-
ra, rodinné väzby, podpora priate-

ľov, sila vôle, vytrvalosť a niekedy 
aj lekárska starostlivosť. Tragická 
udalosť nemusí znamenať koniec 
zmysluplného života. Môže pred-
stavovať podnet vystúpiť ešte vyš-
šie a dosiahnuť ešte väčšie ciele 
napriek problémom. 

Céline Rossetti-Aurouze
Operačná sestra
Clermont- Ferrand, Francúzsko

www.secretsofwellness.org

Začať sa dá
už dnes!
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