
Vážený bratře kazateli, vážené staršovstvo! 

Ve dnech  14. až  16. května bude ve sboru BJB na Vinohradské 68, Praha 3, sloužit na semináři o Zjevení sv. Jana 
Brian Gemmell, který v Anglii pracuje na plný úvazek jako řečník na konferencích a seminářích s eschatologickou 
tématikou.

Věříme, že tento seminář uvítáte, protože poselství knihy Zjevení je pro naši dobu velmi potřebné.

Brian poslal ještě doplňující informace, které si dovolujeme zaslat s upřímným pozváním k účasti. 

V Praze dne 26. 4. 2010 Za pořádající: iniciátor konference Don Gawthorne 
 Zaštiťuje: sbor BJB Vinohrady 

Brian Gemmell
se narodil v rodině patřící k denominaci „Brethren“ (Křesťanské sbory) ve Skotsku v roce 1950. Základem jeho 
výchovy až do dospívání  byla zbožnost rodičů a Bible. Potom ho však přirozeně vzdorovité srdce a zrádná 
lákadla světa přivedly do hříšného víru života, což během studia na univerzitě vedlo ještě k větší neposlušnosti 
a bezbožnosti. Nicméně jeho dobrý základ v Božím slově a modlitby věřících v jeho rodině zvítězily. V červenci 
roku 1971 měl opravdové a usvědčující setkání s Pánem Ježíšem Kristem, takže padl na kolena a přijal Krista 
jako svého Spasitele, Pána a Boha. 

Brian byl přijat na postgraduální studium na královské vojenské akademii Sandhurst a stal se zde v sed-
mdesátých letech minulého století důstojníkem Britské zpravodajské služby. Jeho prioritou však zůstalo násle-
dování Pána Ježíše a svůj volný čas trávil zvěstováním evangelia a později pastorační službou mezi mladými 
lidmi. Zůstával dále v armádě, ale přijímal také pozvání kázat a vyučovat v různých sborech, až nakonec prožil 
povolání do služby pastora v nezávislém křesťanském sboru ve městě York v Anglii. 

Od té doby Brian vyučuje (v současné době s důrazem na Písmo vztahující se k posledním dnům) po celé Velké 
Británii ve sborech Baptistů, Bratří, nezávislých evangelických sborech a v dalších společenstvích a denomi-
nacích, kde sbory mají jasný evangelický charakter. 

V minulosti tedy při civilním zaměstnání hlásal evangelium a věnoval se pastorační službě, dnes slouží ve víře 
Pánu na plný úvazek. 

P r ů B ě h  k o n f e r e n c e  o  Z j e v e n í
  
Pátek 14. května / 19:00 – 21:00
LeKce 1 
Jazyk Bible obrazný, symbolický a doslovný. Jednoduchý přehled pravidel výkladu. 
Proč vlastně studovat proroctví? celkový pohled na biblické proroctví, jeho cíl a záměr. 

Sobota 15. května / 10:00 – 17:00
LeKce 2 
Kniha Zjevení, celkový přehled. Její spojitost s izraelskými proroky a Starým zákonem vůbec. 
Studium 1. kapitoly. 

LeKce 3
Kniha Zjevení, kapitoly 2 a 3. Prorocké vidění viditelné církve část 1: Od listu do efezu po list do Sard. 
Lekce k poučení. 

LeKce 4 
Viditelná církev část 2: List do Filadelfie a Laodikeje. „Neviditelná církev“. Aplikace pro  21. století 

Neděle 16. května / v rámci bohoslužby od 9:30
Jak najít důvěrný vztah k Pánu Ježíši (příklad ze života milovaného učedníka)   
Pán Ježíš se vrací, ať jsme připraveni nebo ne! 


