Použité zkratky
ČSP
PBK
B21
BC

Český studijní překlad
Překlad Bible kralické
Bible, překlad 21. století
The Seventh-day Adventist Bible Commentary (1BC – svazek 1 atd.)

Díla Ellen Whiteové
Zkratka
AA
COL
DA
EV
GC
GW
MCP
MH
SM
T

Anglický název
The Acts of the Apostles
Christ’s Object Lessons
Desire of Ages
Evangelism
The Great Controversy
Gospel Workers
Mind, Character and Personality
(1MCP – svazek 1 atd.)
The Ministry of Healing
Selected Messages (1SM – svazek 1 atd.)
Testimonies (1T – svazek 1 atd.)

Zkratka
PNL
PM
TV
VDV
ŽNP

Český název
Poslové naděje a lásky
Perly moudrosti
Touha věků
Velké drama věků
Život naplněný pokojen
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Sbírky ve 3. čtvrtletí 2012
Misijní sbírky
Sbírky sobotní školy ve třetím čtvrtletí 2012 jsou určeny na podporu práce v institucích a odděleních
církve, které využívají letních měsíců k setkání, získávání nových zkušeností a upevňování dobrých
vztahů. Jejich práce se soustřeďuje na děti, manželské páry a celé rodiny. V závěru čtvrtletí je podpora
soustředěna na misijní činnost.
Dobré materiální zabezpečení, ale také kvalitní příprava vedoucích a jednotlivých pracovníků, je
předpokladem dobré a úspěšné práce. Vyhledávání a školení ochotných lidí je důležitý prvek pro naplnění vizí a plánů církve. Naše děti, mladí lidé i manželé potřebují být nejen seznámeni s potřebnými
informacemi, ale hlavně musí být získáni pro následování Ježíše.
Církev je misijně orientována a tím se osobní služba pro druhé dotýká každého z nás. Výzva ke sdílení
víry a naděje v Ježíši Kristu je určena všem. Svou účastí ve sbírkách v sobotní škole podpoříme výše uvedené programy. Výnos sbírek bude z větší části odeslán na projekty mimo naši republiku, aby pomohly
tam, kde je nedostatek finančních prostředků.
Na odvodech do světového misijního fondu se jednotlivá sdružení podílejí v roce 2012 takto:
České a Moravskoslezské sdružení
Slovenské sdružení

100 %
85 %

Zůstatek je určen Slovenskému sdružení na podporu vlastních misijních projektů.
Sbírka 13. soboty
Finanční prostředky ze sbírky 13. soboty jsou určeny na podporu plánovaných projektů církve v jednotlivých částech světa.
Ve 3. čtvrtletí 2012 podporujeme Jihoafricko-Indickooceánskou divizi (SID) se sídlem Jihoafrické
republice.
Tuto divizi tvoří země: Angola, Botswana, Komory, Kerguelenské ostrovy, Lesotho, Madagaskar,
Malawi, Mauricius, Mosambik, Namibie, Réunion, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Seychely, Jižní Afrika,
Svazijsko, Zambie, Zimbabwe, Ascension, Svatá Helena a Ostrovy Tristan da Cunha.
V oblasti je 2 583 692 členů naší církve, kteří se shromažďují v 8 231 sborech. Žije zde 164 195 000
obyvatel, což znamená, že na jednoho adventistu je zde 63 neadventistů.
Více informací naleznete postupně na www.casd.cz (aktuality-filmy ke stažení).
V roce 2012 všechna sdružení odvádějí pro tento účel 80 %. Ostatní prostředky jsou určeny na stavební projekty Českého sdružení.
Sbírka darů 13. soboty proběhne 29. září 2012.
Edvard Miškej, hospodář Česko-Slovenské unie
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