IMPRIMATUR
Povolení tisku
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Na obrázku vidíte písemné povolení tisku knihy „Písmo svaté v obrazech“ od ŘK církve.
Dočkali jsme se „IMPRIMATUR“ i v knihách od adventního nakladatelství? Samozřejmě, je to přeci
chráněné logo církevního vydavatelství Advent Orion. Podívejte se, co se dočtete na oficiálních
stránkách CASD. „Církev má podporovat jen to, co produkuje církev, ať se to týká knih, časopisů, videí,

audia nebo webových stránek. Církev proto nepodporuje ani distribuci knih Ellen Whiteové, které nevydala
oficiální adventistická vydavatelství.“ (Bruno Vertallier) Stejné stanovisko zaujímá i CS Unie. Nejen že
nepodporuje, ale dokonce brání rozšiřování knih EGW, které jsou různě tištěny v mnohdy i primitivních
poměrech. Ale díky za to, máme spoustu knih, které nevydalo naše církevní nakladatelství, a dostaly se již do
rukou mnoha bratří a sester. Tyto knihy nenajdete nikde na stole traktátu. K modrému VSV se vedení církve
vyjádřilo následujícně: „...neporušuje tlačový zákon, t.z., že nie je protizákonné, ale žiaľ, nie je autorizované
cirkvou, a jedným z dôvodov je, že nebolo vydané v našom cirkevnom vydavateľstve. T.z. nemali sme
možnosť o.i. skontrolovať správnosť prekladu, ovplyvniť výber obálky atď....“ (IMPRIMATUR CASD)
Vracím se k prohlášení: „Církev má podporovat jen to, co produkuje církev,…“ V traktátu přece máme
knihy od Luxpresu, Juposu, České biblické společnosti, Maranathy, atd., které jsou nám církví doporučovány,
a přece nejsou vydány církevním nakladatelstvím Advent Orion, s.r.o. Budou se muset tyto knihy odstranit,
nebo budou omilostněny? Jedná se zde o účelové jednání církve, nebo jen o „manažerské selhání“ ve stylu
politiky?
Zpráva ze 7.12. 2012 jako odpověď br. Wilsona br. Pavlíkovi na jeho dotaz ohledně vydávání VSV:
„Existujú však aj niektoré súkromné skupiny, ktoré tlačia svoje vlastné preklady kníh Ducha prorockého,
z ktorých mnohé sú vo „verejnom vlastníctve“ (pretože boli napísané pred vyše 100 rokmi alebo sú bez
časového obmedzenia „verejným vlastníctvom“), čo znamená, že cirkev ani Ellen G. White Estate nekontroluje
vydavateľské práva týchto kníh, ak ich chce niekto vytlačiť.“

Bratr Wilson potvrdil, že práva na VSV nelze ukrást, protože patří do veřejného vlastnictví. A
co se týká odkazů na krádež překladů od br. Nowaka, je to také účelový nesmysl. Stačí jen překlady
porovnat. Vedení Unie se již také vyjádřilo: „…dokonce jste si nechali udělat nový překlad“. Co ale
šíří dále kazatelé a jim slepě věřící členové církve je, že jde o pirátské vydání, ukradené vydání
atd. Vedení církve ale mlčí.
Kdo má uši, slyší, a kdo má oči, vidí, co způsobuje evangelium a ti, kdo proti němu bojují.
Nezapomeňme, že jednou z velkých satanových lží je výzva k církvi: „Evangelizujme celý svět, ale
bez trojandělského poselství“! To ale určitě není náš úkol.
Jaroslav Jurica

