
Použité skratky

BC Seventh-day Adventist Bible Commentary, zv. 1
RaH Review and Herald
ST Sings of Times
ZVV Základné vieroučné výroky CASD

Knihy E. G. Whiteovej

1T – 9T   Testimonies for the Church
1SM – 3SM  Selected Messages 
1SG – 4SG  Spiritual Gifts
1MR – 21MR  Manuscript Releases
AA (SA)  The Acts of Apostles (Skutky apoštolov / Poslovia nádeje)
AC  Appeal to Our Churches
BE  Bible Echo
CE  The Colporteur Evangelist
COL (KP) Christ´s Object Lessons (Kristove podobenstvá)
CT  Counsels to Teachers
DA (TV)  The Desire of Ages (Túžba vekov / Cesta lásky)
Ed (VYCH)  Education (Výchova)
Ev Evangelism
EW Early Writtings
FCE Fundamentals of Christian Education
FW  Faith and Works
GC (VSV) The Great Controversy (Veľký spor vekov / Z tieňa do slávy)
GCB General Conference Bulletin
GW Gospel Workers
HS Historical Sketches
LS Life Sketches of Ellen G. White
MB (MB) Thoughts From the Mount of Blessing (Myšlienky z Vrchu blahoslavenstiev)
MH The Ministry of Healing (Cesta ku zdraviu a životnej harmónii)
MS Consecrated Efforts to Reach Unbelievers (MS.)
PK (PK) Prophets and Kings (Proroci a králi)
PP (PP) Patriarchs and Prophets (Patriarchovia a proroci)
PUR Pacific Union Recorder
RH Review and Herald
SC (CK) Steps to Christ (Cesta ku Kristovi)
SL The Sanctified Life
SP Spirit of Prophecy
SW Southern Watchman
TM  Testimonies to Ministers and Gospel Workers
TSW The Southern Work 
YI Youth Instructor

V citátoch uvádzame anglické originálne stránkovanie, okrem kníh, ktoré sú oficiálne vydané v češtine
alebo slovenčine a ich názov je uvedený skratkou českého alebo slovenského názvu. Novozmluvné 
biblické texty a verše zo Žalmov sú citované prevažne podľa prekladu Novej zmluvy a Žalmov, vyda-
ného Slovenskou biblickou spoločnosťou – v r. 1997 (SEkP), SZ texty (ak nie je vyznačené inak) podľa 
prekladu Biblie Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. z r. 1979 (SEvP). Možné výnimky sú označené skrat-
kami: Roh. – preklad profesora Roháčka, revidované vydanie z r. 1974; NPK – Nádej pre každého (NZ 
v modernom jazyku) z r. 1993.

Navštívte nás na webovej stránke: http://www.absg.adventist.org



Za materiály na štúdium sobotnej školy je zodpovedné Oddelenie sobotnej školy pri Gene-
rálnej konferencii (GK) Cirkvi adventistov siedmeho dňa a Oddelenie sobotnej školy pri Čes-
ko-Slovenskej únii. Text materiálov bol pri preklade upravený podľa pravidiel dohodnutých s 
Oddelením sobotnej školy pri GK. 

Citáty z Biblie sú použité z nasledujúcich prekladov
Roh – Preklad prof. Jozefa Roháčka (texty tohto prekladu sú upravené podľa súčasnej jazykovej 
normy)
SEkP – Slovenský ekumenický preklad
SEvP – Slovenský preklad Evanjelickej cirkvi a. v. 
NpK – Nádej pre každého
SKP – Slovenský katolícky preklad

Západy slnka
Poznámka k údajom o západe slnka:
Údaje o západe slnka sú prevzaté z hvezdárskej ročenky a zodpovedajú polohe 19° východne 
od nultého poludníka a 49. rovnobežke, čo je poloha mesta Martin. (Pre mesto Košice – 8 minút, 
pre Bratislavu + 11 minút.)

Zbierky vo 4. štvr�roku 2011

1. Misijné zbierky 
 Zbierky sobotnej školy v štvrtom štvrťroku 2011 sú určené pre Generálnu konferenciu, aby 

sa pokryli potreby misijných pracovníkov, ktorí pracujú s ľuďmi v ich domovoch, nemocni-
ciach a väzniciach. Sú to predovšetkým knižní evanjelisti, pracovníci cirkevnej opatrovateľ-
skej služby, dobrovoľníci na všetkých úrovniach cirkevnej činnosti. Ich práca je stále veľmi 
potrebná všade vo svete. Navštevovať ľudí z domu do domu, zanechávať v domovoch 
knihy, povzbudivé slovo, uprataný byt či chutné jedlo – a to všetko na základe dobrovoľnej 
služby, je stále najviac podobné činnosti prvých nasledovníkov Ježiša.

 Na odvodoch do svetového misijného fondu sa jednotlivé združenia podieľajú v roku 2011 takto:
 České a Moravskosliezske združenie  ............................................................. 100 %
 Slovenské združenie   ...........................................................................................  80 %

2. Zbierka 13. soboty
 Finančné prostriedky zo zbierky 13. soboty podporia plánované projekty cirkvi vo vzdiale-

ných oblastiach sveta.
 Vo 4. štvrťroku 2011 sú finančné dary určené pre Severoamerickú divíziu (NAD) so sídlom 

v Silver Spring v Marylande (USA). Tvoria ju krajiny: Bermudy, Kanada, ostrovy Saint-Pierre 
a Miquelon, Spojené štáty americké, Johnsonov ostrov a Ostrovy Midway.

 Celkový počet zborov v tejto divízii je 5 281, počet členov 1 120 856 a počet obyvateľov 
343 855 000.

 V roku 2011 všetky združenia odvádzajú na tento účel 75 %.
 Ostatné prostriedky (25 %) sú určené na podporu Domu pre seniorov, časť je určená na 

zabezpečenie práce knižných evanjelistov – Nadačný fond.
 Na záver každého roku je časť zbierky 13. soboty určená na podporu činnosti oddele-

nia knižnej evanjelizácie a časť na prevádzku Domu pre seniorov v Zlíne. Pokryť všetky 
náklady tohto zariadenia nie je ľahké, napriek tomu, že sa spájajú príjmy z niekoľkých zdro-
jov (poplatky klientov, dotácie štátnej správy, osobné dary a príspevok našej cirkvi).

 Moravskosliezske združenie, ktoré spravuje túto inštitúciu, musí ešte každý rok určitú časť 
nákladov uhradiť zo svojho rozpočtu. Zbierka podporí chod tohto zariadenia.

 Zbierka darov 13. soboty bude vykonaná 24. decembra 2011.
 V sobotu 12. novembra bude vykonaná zbierka modlitebného týždňa. Finančné prostriedky 

z tejto zbierky sú určené na projekty globálnej misie v celom svete. 
 Viac informácií nájdete na www.casd.sk
 Edvard Miškej, hospodár Česko-Slovenskej únie CASD




