Použité zkratky
ČEP
PBK
ČSP
B21
SNC

Český ekumenický překlad
Překlad Bible kralické
Český studijní překlad
Bible, překlad 21. století
Slovo na cestu

Díla Ellen Whiteové
Zkratka
DA
ED
GW
MSS
SC
TM
(…)TT

Anglický název
Desire of Ages
Education
Gospel Workers
Rukopisy
Steps to Christ
Testimonies to Ministers and Gospel Workers
Testimony Treasures (2T – sv. 2 atd.)

Zkratka

Český název

CVP
TV
VDV
VYCH

Cesta k vnitřnímu pokoji
Touha věků
Velké drama věků
Výchova
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Sbírky v 1. čtvrtletí 2012
Misijní sbírky
V 1. čtvrtletí 2012 jsou finanční prostředky z misijních sbírek určeny na činnost oddělení a institucí, které
se zaměřují na zdravý životní styl, na mladé lidi, náboženskou svobodu a na práci sdělovacích prostředků.
K této práci je používána moderní technika. Ta je stále více neodmyslitelnou součástí života společnosti
v dnešním světě. Moderní zařízení a média zmenšují vzdálenosti mezi zeměmi a přibližují evangelium
do těžko přístupných míst. Prostřednictvím těchto médií, jako jsou rádio, televize, internet, mobilní telefony, je možné oslovit obyvatele naší planety přímo v jejich domovech a na pracovištích. Překonávají hranice států, náboženství i vládních systémů. Pracují pro spasení lidí navzdory diktátorů a nepřízni počasí.
Stojí to však určité prostředky a i letos na nich můžeme mít podíl i my.
Na odvodech do celosvětového misijního fondu se jednotlivá sdružení podílejí v roce 2012 takto:
České a Moravskoslezské sdružení
100 %
Slovenské sdružení
85 %
Zůstatek je určen Slovenskému sdružení na podporu vlastních misijních projektů.
Sbírka 13. soboty
Tyto finanční prostředky umožní podporu projektů církve v jednotlivých částech světa.
Finanční dary jsou v 1. čtvrtletí 2012 určeny pro Severoasijsko-Pacifickou divizi (NSD) se sídlem v Goyang
City, Jižní Korea. Tvoří ji země: Korejská lidově demokratická republika, Japonsko, Mongolsko, Čína včetně Hongkongu a Macaa, Jižní Korea a Tchaj-wan. Celkový počet sborů v této divizi je 2012, počet členů
628 032 a počet obyvatel 1 570 626 000.
V roce 2012 všechna sdružení odvádějí na tento účel 80 %. Ostatní prostředky jsou určeny na stavební
projekty Moravskoslezského sdružení.
Sbírka darů 13. soboty proběhne 31. března 2012.
Edvard Miškej, hospodář Česko-Slovenské unie
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