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

Ed

Education

VYCH

Výchova

MH

The Ministry of Healing

ŽNP

Život naplněný pokojem

PK

Prophets and Kings

OSU

Od slávy k úpadku

PP

Patriarchs and Prophets

NUD

Na úsvitu dějin

SC

Steps to Christ

CVP

Cesta k vnitřnímu pokoji

Zkratka

Anglický název

AH

The Adventist Home

DG

Daughters of God

EW

Early Writings

GW

Gospel Workers

PaM

Pastoral Ministry

SM

Selected Messages

T

Testimonies for the Church

Další materiály
Zkratka

Anglický název

BC

The Seventh-day Adventist
Bible Commentary

ST

Signs of the Times
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Vážení a milí přátelé,
pokud se opravdu upřímně zamyslíme, pak musíme s moudrým kazatelem pokorně přiznat, že
náš život na tomto světě nemá větší a dlouhodobější smysl. To není smutný povzdech, to je reálné
konstatování. Věci, které vybudujeme, po nás jednoho dne někdo zase zlikviduje. Vše, co řekneme či
uděláme, bude zapomenuto a vše, co napíšeme, jednoho dne lidé přestanou číst.
Mnoho lidí tento fakt vyhodnotí tak, že nemá smysl o nic usilovat nebo že je třeba dosáhnout maximálního uspokojení jen pro sebe sama – a po mně třeba potopa.
V Bibli je zřejmá ještě jedna zajímavá cesta. Hospodin často připomíná, že můžeme svůj život obrátit více k lidem kolem nás. Nemusím všechen čas a zdroje spotřebovat jen pro sebe, mohu se alespoň
pokusit dávat ho své rodině, dětem, lidem v rodině sboru, lidem všelijak potřebným nebo životem
zkoušeným.
Ježíš svým životem toto zvláštní tajemství vnitřního úspěchu představil velmi srozumitelně.
Jednou pronesl zvláštní větu o tom, že někdy stojí za to ztratit nebo jinak řečeno rozdat svůj vlastní
život, a tak objevit život nový. Zajímavý návrh i pro nás.
Marek Škrla
Církev adventistů sedmého dne financuje většinu svých projektů z vlastních zdrojů prostřednictvím různých sbírek. Každou sobotu proběhnou v našich shromážděních dvě pravidelné sbírky. Jedna
je určena na podporu různých celosvětových misijních projektů a druhá na provoz místního sboru.
Plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2019 shrnuje zaměření jednotlivých sobot a můžete
jej využít při plánování bohoslužeb. Všem dárcům děkuji 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

Duben
6. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.

4. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
15. 6.
22. 6.
29. 6.

Den modlitby a půstu
Sbírka na projekty Globální misie
Sbírka pro GM
15
Rozdávání misijních knih (20.–26. 4.)
Den služby lidem se zvláštními potřebami (neslyšící,
nevidomí...)
Květen
Den evangelizace prostřednictvím internetu
Modlitba za Adru Česká republika
Sbírka pro Adru ČR 22
Den zdraví
Den modlitby za ohrožené děti
Červen
Den biblických korespondenčních kurzů a sobotní školy
Den služby žen
Den uprchlíků
Sbírka 13. soboty pro Jihoamerickou divizi

Sbírka 13. soboty
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