POUŽITÉ ZKRATKY
Biblické překlady
Standardně je v lekcích Průvodce studiem Bible používán Český ekumenický překlad (ČEP).
Pokud je použit jiný překlad, je u odkazu verše uvedena následující zkratka:
B21 Bible, překlad 21. století
BK
Bible kralická
ČSP Český studijní překlad
SNC Slovo na cestu

Díla Ellen G. Whiteové
U českých překladů knih Ellen G. Whiteové je uváděno nejnovější vydání z nakladatelství
Advent-Orion.
Zkratka Anglický název
Zkratka Český překlad
AA

The Acts of the Apostles

PNL

Poslové naděje a lásky

COL

Christ´s Object Lessons

PM

Perly moudrosti

DA

The Desire of Ages

TV

Touha věků

GC

The Great Controversy

VDV

Velké drama věků

Zkratka

Anglický název

Ev

Evangelism

LDE

The Last Day Events

MR

Manuscript Releases

SM

Selected Messages

SP

The Spirit of Prophecy

T

Testimonies for the Church

TM

Testimonies to Ministers
and Gospel Workers

YI

The Youth’s Instructor

Další materiály
Zkratka

Anglický název

BC

The Seventh-day Adventist Bible Commentary
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Vážení a milí,
zní to neuvěřitelně, ale další rok života je za námi. Mnoho lidí stojí na prahu nového roku s mnoha
předsevzetími, možná s mnoha nadějemi, že to bude rok dobrý a ještě lepší. Tento čas určitého nadšení
pro změnu k lepšímu provází lidi pravidelně každým přelomem letopočtu. Za pár týdnů nás realita
všednodennosti většinou přivede k poznání, že tento „nový“ rok bude podobný všem těm předcházejícím, a nakonec budeme rádi, když nebude horší než ten rok minulý. Mnoho lidí přijme nakonec
podobnou rezignaci na své naděje jako určitý životní program.
Hospodin se na to dívá možná trochu jinak. Má totiž jinou definici slova lepší. Na mnoha místech
v Bibli naznačuje, že slova lepší život mají více rozměrů. Někdy mi svět nedá moc příležitostí mít reálně
lepší život než včera, ale vždy lze najít alespoň malou příležitost, kdy mohu z Boží milosti udělat lepší
život někomu druhému. Možná to stojí alespoň za úvahu v našich modlitbách.
Marek Škrla, hospodář Česko-Slovenské unie
Církev adventistů sedmého dne financuje většinu svých projektů z vlastních zdrojů prostřednictvím různých sbírek, které mají určitý systém. Každou sobotu proběhnou v našich shromážděních
sbírky dvě. Jedna je určena na provoz místního sboru a druhá na podporu různých celosvětových
misijních projektů.
Plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2019 obsahuje témata jednotlivých sobot, která lze
využít při plánování bohoslužeb v tomto roce. Každou sobotu máme v rámci sobotní školy sbírku pro
potřeby celosvětové misie.
Všem dárcům bych chtěl poděkovat za jejich ochotu podporovat práci církve v naší zemi i v prostoru světa kolem nás.
Informace pro pokladníky sborů – misijní sbírky jsou odeslány na účet příslušného sdružení a sbírky se zvláštním určením mají uvedenu první část variabilního symbolu ve sloupci VS, druhá část
variabilního symbolu je číslo sboru.

Plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2019
Termín Téma soboty

Sbírka

VS

Sbírka DNS

4

Leden
5. 1.
12. 1.
19. 1.
19. 1.
26. 1.

Den modlitby a půstu
Den zdraví
10 dní modliteb za vylití Ducha svatého (9.–19. 1.)
Den náboženské svobody
Únor

2. 2. Den osobní evangelizace
9. 2.
16. 2. Národní týden manželství (9.–16. 2.)
23. 2.
Březen
2. 3. Modlitební den žen
9. 3. Den adventistického rádia AWR
Sbírka pro AWR
16. 3. Den dětí
23. 3. Modlitební týden mládeže (16.–23. 3.)
Sbírka MTM
23. 3. Den křesťanského vzdělávání
30. 3. Sbírka 13. soboty pro Jihoafricko-Indickooceánskou divizi Sbírka 13. soboty

9
110
13

