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Milí přátelé,
jak jsme již avizovali v jarním 
Zpravodaji, Česká biblická spo-
lečnost se připojí k oslavám sté-
ho výročí založení našeho státu 
vydáním dvou unikátních Biblí 
v Českém ekumenickém překla-
du – ČESKO-SLOVENSKÉ BIB-
LE (slovenskou část tvoří Písmo 
sväté Starej a Novej zmluvy) 
a velkoformátové JUBILEJNÍ 
BIBLE se samostatnou přílohou 
Češi a Bible. O dalších novinkách 

z naší produkce se dočtete na straně 14 a 15.
Horké srpnové dny poznamenala obzvláště smutná udá-

lost. Ve věku 79 let nás opustil Jiří Lukl, dlouholetý ředitel 
České biblické společnosti. Milou osobní vzpomínku Jiřímu 
Luklovi věnoval na str. 12–13 Milan Hlouch.

Hlavní část podzimního Zpravodaje tvoří informace 
o Dnech Bible 2018. V letošním roce podpoříme tři projekty 
dvou biblických společností. 

Po dvaceti letech se „vracíme“ do Turecka. Pamětníci si 
možná vzpomenou, že jsme v roce 1998 organizovali sbírku 
pro Tureckou biblickou společnost a v Informačním bulleti-
nu jsme přinesli podrobnější zprávy o nelehkém životě tamní 
křesťanské menšiny. Situace v Turecku se doposud nezlepšila 
a nadále vyžaduje naši pozornost a podporu.

Před dvěma lety jsme díky Vaší štědrosti pomohli Biblické
společnosti pro Arabský poloostrov. Po konzultaci s odpověd-
nými pracovníky ze Spojených biblických společností jsme 
se rozhodli znovu přispět na aktivity této společnosti, která 
působí v oblasti s velice komplikovanými politickými a ná-
boženskými podmínkami. Například v Saúdské Arábii, ko-
lébce islámu, kde žije značný počet zahraničních pracovníků 
křesťanského vyznání, je šíření jiného náboženství přísně 
zakázáno. V letošním roce máte možnost podpořit dva pro-
jekty, které Biblická společnost pro Arabský poloostrov re-
alizuje, a to v Bahrajnu a Spojených arabských emirátech. 
Dnům Bible jsou věnovány strany 4–11.

Věříme, že podle svých možností přispějete i na letošní 
projekty. Upřímně Vám děkujeme za Vaše modlitby a ocho-
tu pomáhat při šíření Božího slova doma i ve vzdálených 
zemích.

Mgr. pavel novák,
ředitel České biblické společnosti
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Ohlédnutí za Dny Bible 2017
Rozhovor s Milanem Hlouchem
Milane, zatímco letos jsme 
připravovali Dny Bible společ-
ně, vloni byly cele ve tvé režii. 
proto se chci na tebe obrátit 
s několika otázkami.

Jaké bylo téma loňských 
Dnů Bible?
Mnoho našich čtenářů si 

jistě vybaví, že jsme podpoři-
li čtyři nové překlady Bible ve 
dvou afrických zemích: v Togu 
a Tanzanii.

proč právě tyto země?
Výběr zemí pro Dny Bible 

jsem vždy konzultoval se Spo-
jenými biblickými společnost-
mi (UBS), které mají nejlepší 
přehled o potřebách v chudých 
částech světa. Pokud jsem ale 
mohl ovlivnit výběr, snažil jsem 
se vždy o určitou pestrost a 
různorodost projektů, které 
jsme předkládali našim členům 
a příznivcům.

vzpomeneš si na témata 
Dnů Bible v předchozích 
letech?
V roce 2016 jsme podpořili 

projekty na Arabském poloos-
trově, ve většině předchozích 
let jsme se ale zaměřovali na 
africké země a jejich překlada-
telské projekty. Byla to Angola, 
Uganda, Sierra Leone, Eritrea 
nebo Zambie.

vraťme se k loňským 
Dnům Bible. proč je dů-
ležité překládat Bible do 
dalších a dalších jazyků?
Každý věřící křesťan dobře 

ví, jak důležitá je četba Písma 
svatého. V Listu Židům 4,12 
je řečeno: „Slovo Boží je živé, 
mocné a ostřejší než jakýkoli 
dvousečný meč; proniká až na 
rozhraní duše a ducha, kostí a 
morku, a rozsuzuje touhy i my-

šlenky srdce.“ Četbu Bible ne-
nahradí žádné kázání ani studi-
um nějakých komentářů. Je to 
pro nás až nepředstavitelné, že 
zatímco my máme už po staletí 
k dispozici řadu překladů Bible, 
v mnoha částech světa ještě mi-
lióny lidí nemají k dispozici ani 
část Bible ve svém jazyce.

a jak jsou na tom africké 
země Togo a Tanzanie?
Obyvatelé státu Togo mluví 

čtyřiceti domorodými jazyky, 
ale jen do několika z nich je 
přeložená Bible. A i když exis-
tuje překlad Bible do některého 
jazyka, z důvodu negramot-
nosti si mnoho lidí Bibli ani 
tak nepřečte. Proto Biblická 
společnost v Togu usiluje ne-
jen o překlady Písma svatého 
do dalších domorodých jazyků, 
ale současně realizuje projekty 
pro lidi, kteří neumí číst. Bible 

často bývá pro domo-
rodce první knihou, 
na které se učí číst.
Jaká situace je 
v Tanzanii?

Práce biblické spo-
lečnosti v Tanzanii 
není snadná. V zemi 
žije na 120 etnických 
skupin hovořících de-
sítkami domorodých 
jazyků. Vizí Biblické 
společnosti v Tanzanii 
je, aby každý člověk 
měl možnost číst Bibli 
ve svém mateřském 
jazyku. K tomuto úsi-
lí jsme v závěru roku 
2017 měli možnost 
přispět i my.
Jaký ohlas měly Dny 
Bible 2017?

Jsem velice vděčný 
za to, že naši členové 
a příznivci se zajímají 

o práci biblických společností 
v jiných částech světa. Tisíce 
jednotlivců, sborů a farností si 
v rámci Dnů Bible každoročně 
připomínají celosvětové biblic-
ké dílo, modlí se za křesťany 
ve vzdálených zemích a svými 
dary podporují překlady a ší-
ření Písma svatého. S radostí 
mohu oznámit, že výtěžek sbír-
ky Dnů Bible v loňském roce 
činil 2 632 249 Kč! Za to patří 
všem dárcům veliký dík!

Já chci poděkovat také tobě 
za léta práce pro Českou bib-
lickou společnost a za úsilí, 
se kterým jsi rozvíjel podporu 
misijních projektů. Jsem rád, 
že mohu na tvoji práci navázat 
a pokračovat v ní.

Otázky kladl 
Pavel Nápravník
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Název: 
Turecká republika; 
Türkiye Cumhuriyeti; 
Republic of Turkey

Rozloha: 783 562 km2

Hlavní město: Ankara

Obyvatelstvo:  
81 milionů; 
Turci 70–75 %, Kurdové 18 %, 
zbývající 7–12 % (Arméni, Ara-
bové, Řekové, Albánci, Gruzíni, 
Lazové, Čerkesové, Židé a další). 
Úředním jazykem je turečtina a 
jazyky ofi ciálně uznaných men-
šin (podle Lausannské smlouvy 
z roku 1923), kterými jsou Ar-
méni, Řekové a Židé. 

Náboženské složení: 
99,8 % obyvatelstva jsou mus-
limové (většina sunnité, men-
šina alevité), 0,2 % ostatní 
(ortodoxního, gregoriánského, 
katolického, protestantského 
a židovského vyznání). Řecký 
ortodoxní i arménský patriar-
chát sídlí v Istanbulu. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
O TURECKU

Turecko
V prvním století našeho letopočtu podnikal apoštol 
Pavel své misijní cesty po Malé Asii a šířil zde evan-
gelium. Na území současného Turecka se tak nachází 
řada památek spojených s počátky křesťanství; z No-
vého zákona známe např. Efez, Galacii či Smyrnu. 

HiSTorie
Dějiny současného Tu-

recka se začaly psát 29. října 
roku 1923, kdy Mustafa Kemal 
Atatürk (1881–1938) založil na 

troskách Osmanské říše moder-
ní republiku. 

Atatürk prosadil celou řadu 
reforem, včetně postupné seku-
larizace společnosti (islám pře-
stal být státním náboženstvím; 
přechod na gregoriánský ka-
lendář), úpravy tureckého jazy-
ka, zavedení latinky. Hlavním 
městem se stala vnitrozemská 
Ankara. Nová republika se oka-
mžitě začala zapojovat do me-
zinárodních organizací. V roce 
1948 patřilo Turecko k zakládají-
cím členům Organizace pro hos-
podářskou spolupráci a rozvoj, 
v roce 1952 vstoupilo do NATO 
a v roce 1999 získalo status kan-
didáta na členství v EU.

oSManSká ŘÍŠe – stát-
ní útvar, který v průběhu let 

1299–1922 zahrnoval území 
Malé Asie, Balkánu, Černomoří, 
Blízkého i Středního východu 
a severní Afriky. Tomuto ob-
rovskému území vládli sultáni 

z dynastie Osmanů. 
Kočovné turecké kme-
ny, které přicházely na 
území Malé Asie, za-
čaly, nejprve pod nad-
vládou mongolských 
panovníků, soupeřit 
o prostor s Byzant-
skou říší. Za zaklada-
tele Osmanské říše je 
považován Osman I. 
Gází (1299–1326), který 
se v roce 1299 prohlá-

sil za samostatného vládce. Moc 
Osmanské říše rychle rostla. 
V roce 1453 dobyl sultán Meh-
med II. hlavní město Byzant-
ské říše Konstantinopol a pod 
jménem Istanbul ji prohlásil 
za své hlavní město. Jedním 
z nejvýznamnějších osman-
ských panovníků byl Sulejman 
I. zvaný Nádherný (vládl 1550–
1566), který v roce 1526 porazil 
vojska českého a uherského 
krále Ludvíka Jagellonského. 
Armáda Osmanské říše v roce 
1683 oblehla Vídeň, avšak neú-
spěšně. Od počátku 19. století 
začala i přes reformní snahy ně-
kterých vládců osmanská moc 
upadat, stát musel čelit řadě 
protitureckých národních po-
vstání a postupně se rozpadal. 
O zemi se začalo hovořit jako 
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o „nemocném muži na Bospo-
ru“. V roce 1914 uzavřela Osman-
ská říše spojenectví s Němec-
kem a vyhlásila válku státům 
Dohody. Válka pro říši skončila 
30. října 1918 podpisem příměří. 
Území Osmanské říše bylo oku-
pováno vítěznými mocnostmi. 
V roce 1919 vydal válečný hrdi-
na Mustafa Kemal prohlášení 
o nezávislosti, avšak až v roce 
1922 došlo ke zrušení sultanátu.  
Smlouva z Lausanne v roce 1923 
vymezila hranice nového státu  
a Turecko se stalo republikou.

GeoGrafie
Turecká republika se roz-

prostírá na území Asie a jiho-
východní Evropy. Větší, asijská 
část leží na poloostrově Malá 
Asie (Anatolie) a od evropské 
části ji odděluje Marmarské 
moře a průlivy Bospor a Dar-
danely, které propojují Černé  
a Egejské moře. Turecko sousedí 
na severovýchodě s Gruzií, na 
východě s Arménií, Ázerbájd-
žánem (respektive s exklávou 
Nachičevan) a s Íránem. Na jiho-
východě hraničí s Irákem a Sýrií. 
Západní (evropská) část Turecka 
hraničí s Řeckem a severozápad-
ní část s Bulharskem. Na jihu je 
Turecko obklopeno Středozem-
ním mořem, na západě Egej-
ským mořem. Severní turecké 
břehy pak omývá Černé moře. 
Turecko je převážně hornaté  
s úzkými pruhy nížin při pobře-
žích. Na východě Turecka leží 
nejvyšší hora Ararat (5165 m  
n. m.). Ve východní části Turecka 
pramení také řeky Eufrat a Tig-
ris. Podnebí Turecka je poměrně 
rozdílné, liší se vnitrozemské, 
horské a přímořské oblasti.

SouČaSné Turecko
Turecko je prezidentská re-

publika se zastupitelskou de-
mokracií. Velký společenský vliv 
má v Turecku tradičně armáda 
a v minulosti také několikrát 
zasáhla do politického vývoje.  
V roce 2016 se část armády po-
kusila o státní převrat, který 

však skončil 
fiaskem. Pro-
běhlo maso-
vé zatýkání, 
čistky v ar-
mádě, poli-
cii, ve státní 
správě i ve  
školství, byl 
vyhlášen vý-
jimečný stav. 
Pokus o puč 
posílil ros-
toucí moc současného preziden-
ta Recepa Tayyipa Erdoğana a 
dovedl zemi až ke změně ústavy, 
kdy prezidentovi připadla kro-
mě ceremoniální funkce také 
moc výkonná. 

Kromě autoritářských snah 
současného prezidenta zůstává 
hlavním problémem součas-
ného Turecka nedostatečná 
ochrana lidských práv a práv 
národnostních a náboženských 
menšin a nezaručená svoboda 
projevu. Nevyřešené jsou vztahy 
s kurdskou menšinou. Meziná-
rodní vztahy komplikuje neo-
chota Turecka připustit vinu na 
genocidě Arménů během první 
světové války a také podpora 
separatistické Severokyperské 
turecké republiky.

BiBlická SpoleČnoST 
v Turecku
Biblická společnost v Turec-

ku (Kitabı Mukaddes Şirketi) 
sídlí v Istanbulu a patří k nej-
starším biblickým společnostem 
na světě. Navzdory nepříznivým 
okolnostem nepřerušila nikdy 
svou činnost. Nevysoký počet 
křesťanů zavazuje biblickou 
společnost k další činnosti, aby 
byla silným hlasem v převážně 
muslimské zemi.

Hlavním posláním biblické 
společnosti v Turecku je nejen 
snaha o co nejefektivnější šíření 
Písma svatého, a to za dostupné 
ceny, ale i poskytování informa-
cí zájemcům o křesťanskou víru 
ve spolupráci se všemi církvemi 
a křesťanskými organizacemi, 
které na území Turecka působí.

Jaké jsou dlouhodobé plány 
biblické společnosti v Turecku?
• Rozvíjet služby v cestovním 

ruchu, které by se zaměřo-
valy na „biblickou turistiku“, 
tedy návštěvu míst na území 
Turecka spojených s Písmem. 
Příjmy plynoucí z této činnos-
ti by pak pokrývaly neziskové 
aktivity biblické společnosti.

• Věnovat se nadále uprchlí-
kům, mezi kterými je neza-
nedbatelný počet křesťanů, 
a poskytovat jim duchovní  
i materiální podporu.

• Pokračovat v překladu Bible 
do kurdštiny.

• Zúčastňovat se nadále kniž-
ních veletrhů.

• Oslovovat mladou generaci 
především prostřednictvím 
sociálních sítí.

• Budovat dobré vztahy s islám-
skými fakultami.
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Překlad Starého zákona do jazyka kabiye
Překlad Nového zákona do jazyka akposso

pŘeklaDY BiBle 
v Turecku
překlady 
do turečtiny
S prvním překla-

dem Bible do staré 
(osmanské) turečti-
ny se pojí zajímavý 
příběh. V roce 1610 se 
v Polsku do protestant-
ské rodiny narodil Woj-
ciech (Albertus) Bobowski, 
který působil jako varhaník ve 
lvovském kostele. V roce 1638 
byl zajat při nájezdu Tatarů 
a prodán do otroctví ke dvoru 
sultána Murada IV., kde konver-
toval k islámu a přijal jméno Ali 
Ufk i. Ve službách Muradových 
nástupců pak působil jako tlu-
močník, pokladník a hudebník. 
Ovládal údajně až 16 jazyků a stal 
se významným překladatelem 
světové literatury do turečtiny.

V roce 1657 byl propuštěn 
z otroctví a jako svobodný 
člověk žil v Egyptě. Později se 
vrátil do Polska a působil na 
královském dvoře v diplomatic-
kých službách pro Osmanskou 
říši. Zemřel nejspíš v roce 1675 
v Istanbulu.

V roce 1666 dokončil Bobowski 
překlad celé Bible do turečtiny, 
který si u něj objednal holandský 
ambasador. Rukopis překladu le-
žel 150 let v univerzitní knihovně 
v Leidenu, než se o jeho existenci 
dozvěděl baron von Diez, ruský 
velvyslanec v Konstantinopoli. 
V roce 1814 se mu podařilo pře-
klad získat. O pět let později vy-
šel v Paříži Nový zákon a v roce 
1827 byla vytištěna celá Bible. 
V Istanbulu byl překlad publiko-
ván v roce 1878. Tento překlad, 
známý jako Kitabı Mukaddes 
(Svatá kniha), byl dlouhá léta 
jediným tureckým překladem 
Bible (vytištěný v arabském pís-
mu, které se v Osmanské říši 

používalo). V nové 
turečtině (v latin-

ce) vyšel Bobow-
ského překlad 
poprvé v roce 
1941 a po něko-
lika revizích se 
v Turecku vy-

dává dodnes. 
Očišťování tu-

rečtiny od cizích vli-
vů však vedlo k tomu, 

že se i revidovaná verze Bobow-
kého překladu stávala postupně 
běžným čtenářům nesrozumi-
telnou, a tak byl ve spolupráci 
se Spojenými biblickými spo-
lečnostmi pořízen nový překlad. 
V roce 1989 byl vydán Nový zá-
kon (tzv. İNCİL: İncil‘in Çağdaş 
Türkçe Çevirisi – Současný tu-
recký překlad Bible). Starý zá-
kon byl představen v roce 2001 
(KUTSAL KİTAP Yeni Çeviri / 
Eski ve Yeni Antlaşma – SVATÁ 
KNIHA Nový překlad / Stará 
a Nová smlouva). V roce 2010 vy-
dal svůj překlad Nového zákona 
Thomas Cosmades (1924–2010), 
evangelikální pastor řeckého 
původu. V roce 2011 vyšel para-
frázovaný překlad Matoušova 
evangelia. Zjednodušený překlad 
Nového zákona do turečtiny vy-
šel v roce 2012 pod názvem Halk 
Dilinde İncil: Sadeleştirilmiş İn-
cil Tercümesi (Bible v obecném 
jazyce: Zjednodušený překlad).

Başlangıçta Söz vardı. Söz 
Tanrı‘yla birlikteydi ve Söz 
Tanrı‘ydı. Başlangıçta o, Ta-
nrı‘yla birlikteydi. 
(Jan 1,1 v turečtině). 

překlady do kurdštiny
Kurdové žijí v několika stá-

tech (kromě Turecka také v Irá-
ku, Íránu či Sýrii). Kurdština, kte-
rou používají, se dělí na tři hlavní 
skupiny (kurmándží, sorání 
a jižní kurdštinu). Uživatelé jed-

notlivých větví si však vzájemně 
příliš nerozumějí. V Turecku se 
hovoří především dialektem kur-
mándží, který se přepisuje upra-
venou verzí latinky. 

První překlad, který měli tu-
rečtí Kurdové k dispozici, byl 
pořízen již před více než sto pa-
desáti lety. Části Písma byly do 
kurmándží přeloženy už v roce 
1856. O rok později byla vydána 
evangelia. Celý Nový zákon vy-
šel v roce 1872 za podpory Ame-
rické biblické společnosti, a to 
v arménském písmu. V letech 
1940–1950 byl pořízen moderní 
překlad Nového zákona, který 
však nemohl být vytištěn. 

Práce na novém překladu Bib-
le do dialektu kurmándží byly za-
hájeny v roce 1993. V roce 2000 
vyšel kompletní Nový zákon a v 
roce 2011 jeho revidovaná verze 
(vyšla v latince i v azbuce). Pře-
klad se setkal s velkým nadše-
ním, a proto bylo rozhodnuto 
o pokračování projektu. Postup-
ně vycházely starozákonní knihy 
(2009 Rút, Ester, Jonáš; 2010 Pět 
knih Mojžíšových; 2016 Žalmy 
a Přísloví). K dispozici je také 
audioverze Žalmů a další knihy 
budou postupně nahrávány.

Di destpêkê de peyv hebû. 
peyv bi Xwedê re bû û peyv 
bi xwe Xwedê bû. 
(Jan 1,1 v jazyce kurmándží)

proJekT Turecké 
BiBlické SpoleČnoSTi 
unikátní křesťanské 
středisko v centru istanbulu 
Dlouhodobým projektem 

Turecké biblické společnosti 
je snaha o udržení provozu a 
rozvoj tureckého „Domu Bible“ 
– unikátního křesťanského stře-
diska v centru Istanbulu. Akti-
vity tohoto centra v rušné části 
velkoměsta jsou zásadní cestou, 
jakou může biblická společnost 

Turecko
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Překlad Starého zákona do jazyka kabiye
Překlad Nového zákona do jazyka akposso

oslovovat turecké občany v této 
muslimské zemi.

Sídlo Turecké biblické společ-
nosti (TBS) spolu s informačním 
centrem a knihkupectvím stojí 
v evropské části Istanbulu, neda-
leko náměstí Taksim, což je jedna 
z nejfrekventovanějších čtvr-
tí města. Nachází se zde mno-
ho hotelů, restaurací, kaváren, 
nákupních center, divadel, kin, 
barů, galerií, muzeí, velvyslanec-
tví i kostelů. V  blízkosti centra 
je stanice metra Şişhane. Kolem 
biblického centra denně projde 
obrovské množství lidí různých 
věkových kategorií, úrovní vzdě-
lání, zájmů i vyznání, což z něj 
činí unikátní prostor pro setká-
vání křesťanů i nekřesťanů, kteří 
nepřicházejí jen nakoupit knihy, 
ale také se dozvědět více o křes-
ťanské víře. Mezi návštěvníky je 
mnoho uprchlíků ze sousedních 
zemí, kteří hledají Bibli ve svém 
mateřském jazyce. Muslimská 
(sunnitská) většina má jen mini-
mální povědomí o víře křesťanské 
menšiny, i když mladá genera-
ce je na tom již podstatně lépe. 
I v této oblasti hraje křes-
ťanské centrum významnou
roli. S trochou nadsázky se dá říci,
že centrum působí jako „křes-
ťanský konzulát“ v ulicích rušné-
ho Istanbulu.

cíle biblického centra
Biblické centrum s knihku-

pectvím funguje od roku 1967 a 
od té doby se značně zmoder-
nizovalo nejen jeho zázemí, ale 
především se mnohonásobně 
rozšířila nabídka kompletních 
Biblí či jejích částí v různých ja-
zycích (v nabídce je až 600 pře-
kladů). K dostání je také další 
křesťanská literatura – odborné 
komentáře, populárně-naučné 
knihy pro děti i dospělé, průvod-
ce po křesťanských památkách 
v Turecku či drobné suvenýry. 
V roce 2009 prošlo centrum roz-
sáhlou rekonstrukcí a jeho atrak-
tivní prostory nyní navštěvuje 
mnohem více lidí. TBS prezen-
tuje svou vydavatelskou činnost 
na pravidelných knižních veletr-
zích, které se kromě Istanbulu 
pořádají např. také v Adaně, Bur-
se, Ankaře či Izmiru.

Touhou pracovníků Turecké 
biblické společnosti je rozšířit 
služby a nabídku provozované-
ho centra a knihkupectví tak, 

aby mohli ještě lépe a v širší 
míře poskytovat informace 
o křesťanské víře, aktivní čin-
ností dosvědčovat přítomnost 
křesťanské menšiny v Turecku 
a udržovat přátelské vztahy 
s potenciálními zájemci širokou 
nabídkou kvalitní literatury. 
S ohledem na atraktivní lokalitu 
je žádoucí prodloužit otevírací 
dobu centra, což však znamená 
rozšíření stávajícího personálu, 
a tím i vyšší náklady na provoz.

Pracovníci TBS hodnotí kaž-
dé pondělí výsledky prodeje za 
uplynulý týden a plánují akti-
vity na další období. Snaží se, 
aby výkladní skříň knihkupectví 
byla přitažlivá pro kolemjdoucí, 
a proto její výzdobu mění každý 
měsíc. Každý den navíc nalistu-
jí ve vystavené velkoformátové 
Bibli jinou kapitolu. Informace 
o své činnosti a nových knihách 
pravidelně zveřejňují prostřed-
nictvím sociálních médií.

Zpravodaj České biblické společnosti 7

MODLEME SE SPOLEČNĚ ZA SLUŽBU ISTANBULSKÉHO CENTRA, 
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MODLEME SE ZA NÁVŠTĚVNÍKY, KTEŘÍ DO CENTRA PŘICHÁZEJÍ 
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průlivem Bab-al-Mandab a Aden-
ským zálivem, na jihovýchodě 
Arabským mořem, na severo-
východě Ománským zálivem, 
dále na sever pak Hormuzským 
průlivem a Perským zálivem. Na 
pevnině probíhá severní hranice 
územím Iráku, jihovýchodní Sý-
rií a Jordánskem.

Z politického hlediska je do 
oblasti Arábie zahrnuto sedm 
států – šest monarchií a jedna 
republika: Kuvajt, Bahrajn, Saud-
ská Arábie, Katar, Omán, Spo-
jené arabské emiráty a Jemen. 
S výjimkou Jemenu tvoří zmí-
něné země Radu pro spolupráci 
arabských států v Zálivu. Toto 
sdružení udržuje silné politic-
ké, hospodářské, společenské 
a kulturní vazby mezi členskými 
zeměmi. Úředním jazykem ve 
zmíněných státech je arabština.

STáTY araBSkéHo 
polooSTrova

 kuvaJT
Malá pouštní mo-
narchie leží mezi Irákem a Sa-

údskou Arábií v se-
verovýchodní části 
Arabského zálivu. 
Kuvajtem neproté-
kají žádné řeky a prší 
tu jen výjimečně. 
Bývalý britský pro-
tektorát získal ne-
závislost v roce 1961. 
V roce 1990 čelila 

země agresi sousedního Iráku, 
která vyústila v mezinárodní in-
tervenci a vyhnání irácké armá-
dy ze země.

název: 
Stát Kuvajt; 
(Dawlat Al Kuwayt); 
State of Kuwait
Rozloha:  17 818 km²
Hlavní město:  Kuvajt
obyvatelstvo: 
Přibližně 4,2 mil., z toho cca 1,2 
mil. Kuvajťanů a 3 mil. cizinců: 
asi 800 000 Arabové (Egypt, 
Sýrie, Libanon, Irák); cca 1,8 
milionu tvoří občané Indie, 
Bagladéše, Filipín, Pákistá-
nu, Srí Lanky, Íránu a dalších 
zemí.
náboženské složení: 
islám: sunnité 70 %, ší‘ité 30 %

 BaHraJn
Moderní Bahrajn 
vznikl v roce 1971, 
kdy vyhlásil úplnou 

nezávislost na Velké Británii. 
Bahrajnské království se skládá 
z hlavního ostrova (Bahrajn) a 
skupiny menších ostrovů ležících 
v Perském zálivu, severovýchod-
ně od Arabského poloostrova. 
S pevninou (Saúdskou Arábií) 
spojuje ostrov Bahrajn silnič-
ní most krále Fahda (v délce 25 
km). Ostrovy jsou ploché a horké, 
s převážně chudou a neplodnou 
půdou. I když v zemi převažují 
ší‘ité, politickou moc drží sunnité.

Zpravodaj České biblické společnosti

Arabský poloostrov
Arabský poloostrov je krajinou velkých protikladů. Za posledních padesát let se zde život výrazně 
změnil. Díky příjmům z ropného průmyslu vyrostla z bývalých osad moderní velkoměsta plná lu-
xusních mrakodrapů. V řadě států neplatí občané daně a vzdělání i zdravotní péče jsou poskytovány 
bezplatně. Na druhou stranu několik původních kmenů se na poloostrově stále drží starodávného 
kočovného životního stylu svých předků.

obyvatelstvo
Na největším poloostrově svě-

ta (3 237 500 km²) žije téměř 78 
milionů obyvatel. Za výdělkem 
míří na Arabský poloostrov mi-
liony zahraničních pracovníků 
z více než 200 zemí celého svě-
ta, a tak výraznou část obyvatel 
představují zahraniční pracov-
níci (tzv. expatrianti, tj. cizinci 
se stálým pobytem, avšak bez 
státního občanství). Jejich počet 
převažuje nad rodilými státními 
příslušníky a pohybuje se mezi 
50–80 %. Většinu tvoří nekva-
lifi kovaní dělníci s omezeným 
příjmem, převážně z chudších 
asijských zemí.

Geografi cké 
a politické vymezení
Převážnou část poloostrova 

tvoří kamenité a písečné pouš-
tě. Na západě se zvedá pohoří 
Hidžáz, které na jihu přechází 
v Jemenské hory s nejvyšší ho-
rou celého poloostrova Nabí 
Šu‘ajb (3 666 m). Střed a jihový-
chod zabírá poušť Rub al-Chálí. 
Na jihozápadě je poloostrov ob-
klopen Rudým mořem, na jihu 
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obyvatelstvo: 
33,4 mil., z toho je Saúdů 20,8 
mil. (62,5 %) a cizinců s dlou-
hodobým pobytem 12,6 mil. 
(37,5 %). Arabové tvoří 90 %; 
Afroasiaté 10 % z celkové po-
pulace.
náboženské složení: 
Muslimové 100 %; většinu 
saúdské populace (85–90 %) 
tvoří sunnité wahábistické-
ho směru; 10–15 % tvoří ší‘ité. 
Statistický údaj nepočítá s ex-
patrianty, kteří žijí v Saúdské 
Arábii a vyznávají různá nábo-
ženství. Odhady hovoří o 1 mi-
lionu křesťanů (zejména Fili-
pínců). Veřejné projevy jiných 
náboženství jsou zakázány. 

 kaTar
Katar leží na poloos-
trově, který proniká 
do Perského zálivu 

z východního pobřeží Saúdské 
Arábie. Katar tvoří většinou 
poušť s minimálními srážkami. 
Nejvýznamnější zdroje zahranič-
ního obchodu představují velké 
zásoby ropy a zemního plynu. 
Stát Katar získal nezávislost 
v roce 1971. Hlavou státu je emír, 
který je vždy vybírán z rodu Al-
-Thani. Emír vykonává exeku-
tivní i soudní moc – jmenuje 
a odvolává vládu a soudce. 

název: 
Stát Katar; 
(Daulat Qatar);
The State of Qatar
rozloha:  11 437 km² 
Hlavní město:  Dauhá
obyvatelstvo: 
Celkem 2,5 mil.; Katařané tvoří 
12 %; cizinci 88 % (Egypťané, 
Syřané, Libanonci asi 30 %; 
Pákistánci 14 %, Indové 14 %, 

název:  
Království 
Bahrajn; 
(Mamlákat al-Bahrajn); 
Kingdom of Bahrain
rozloha:  665 km²
Hlavní město:  Manáma
obyvatelstvo: 
Celkem 1,5 mil., z toho Bah-
rajnci: 677 tisíc (46 %); cizinci: 
823 tisíc (ostatní Arabové: 4,7 
%; Asiaté: 45,5 %; Afričané: 
1,6 %; Evropané: 1,0 %; ostat-
ní: 1,2 %).
náboženské složení: 
muslimové:  70,3 % 
(převažují ší‘ité)
křesťané:  14,5 % 
hinduisté:  9,8 %  
buddhisté:  2,5 % 
židé:  0,6 % 
ostatní:  2,3 %

 SaÚDSká aráBie
Saúdská Arábie je 
islámské králov-
ství, které zabírá 

většinu Arabského poloostrova. 
Převážnou část tvoří poušť. Na 
území království leží asi 25 % 
světových zásob ropy. Saúdská 
Arábie byla místem zrození islá-
mu před 1400 lety a islám nyní 
ovládá téměř všechny aspekty 
veřejného i soukromého života. 
Nejvýznačnějšími městy pro celý 
islám jsou Mekka a Medína. Sou-
časná Saúdská Arábie vznikla 
v roce 1932.

název: 
Saúdskoarabské království 
(SAK); 
(Al-Mamlaka al-‘Arabíja 
as-Sa‘údíja); 
Kingdom of Saudi Arabia
rozloha:  2 149 690 km²
Hlavní město:  Rijád

Íránci 14 %; Bangladéšané, Fili-
pínci, Srílančané celkem 14 %;  
potomci černých otroků 1 %; 
Evropané a Američané 1 %).
náboženské složení: 
Mezi Katařany je 95 % mus-
limů (z toho 92 % sunnitů 
wahábistického směru, 8 % 
ší‘itů).   

 oMán
Absolutistický Sul-
tanát Omán je hor-
natá země na jiho-

východním pobřeží Arabského 
poloostrova. Většinu území po-
krývají pouště. Omán kontroluje 
Hormuzský průliv, tedy jakousi 
vstupní bránu do Perského záli-
vu. Součástí Ománu jsou exklávy 
Madha a Musandam. Omán byl 
původně britský protektorát. 
V roce 1970 se k moci  dostal 
sultán Kábús ibn Saíd, který je 
neomezeným vládcem Ománu 
dodnes a výrazně se zasloužil 
o jeho modernizaci. 

název: 
Sultanát Omán; 
(Salţanat ‘Umān); 
Sultanate of Oman
rozloha:  309 500 km2

Hlavní město:  Maskat
obyvatelstvo: 
4,6 mil., z toho 2,5 mil. cizinců 
(zejména z ostatních arab-
ských zemí a z jižní a jihový-
chodní Asie) a 2,1 mil. Omán-
ců (tj. cca 54 % cizinců a 46 % 
Ománců).
náboženské složení: 
muslimové: 85,9 % (z toho 
většina ibádíjský směr, dále 
sunnitské i ší‘itské menšiny)
křesťané:  6,5 % 
hinduisté:  5,5 % 
jiná náboženství:  2,1 %
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 SpoJené araBSké eMiráTY
Stát vznikl v roce 
1971 po odchodu jed-
notek britské armá-

dy. Spojené arabské emiráty jsou 
federací sedmi emirátů rozkláda-
jících se ve východní části Arab-
ského poloostrova – Abú Zabí, 
Adžmán, Dubaj, Fudžajra, Rás 
al-Chajma, Umm al-Kuvajn, Šar-
džá. Větší část území je pokryta 
pouští, časté jsou písečné bouře.  
V čele státu stojí prezident, kte-
rým je podle ústavy vládce emirá-
tu Abú Zabí. Prezident je zároveň 
předsedou Nejvyšší rady, kterou 
tvoří vládci jednotlivých emirátů.

název: 
Spojené arabské emiráty (SAE); 

(Al-Imarát al-Arabíja 
al-Mutt ahida); The United 
Arab Emirates (U. A. E.)
rozloha:  83 600 km²
Hlavní město:  Abú Zabí
obyvatelstvo: 
Asi 9,4 mil.: 15 % představují 
Arabové z Egypta, Jordánska, 
Súdánu, Libanonu, Sýrie; 60 % 
zastupují občané dalších asij-
ských zemí (Indie, Pákistán, 
Filipíny, Bangladéš, Srí Lanka); 
asi 8 % tvoří Íránci a 5 % obča-
né z vyspělých zemí (např. 140 
tisíc občanů Velké Británie).
náboženské složení: Většina 
obyvatelstva se hlásí k sun-
nitskému směru, necelých 
5 % se hlásí k ší‘itům. Abú 
Zabí je sídlem katolického 
biskupa pro celou oblast 
Arabského poloostrova. Ná-
boženská tolerance však pla-
tí pouze pro vyznání, nikoliv 
pro aktivní šíření jiného než 
islámského náboženství. 

 JeMen
Jemen se rozkládá na 
jižním konci Arab-
ského poloostrova. 

Území zahrnuje horké pobřežní 
pláně, chladné hory i rozpálené 
pouště. Jedním z nejdůležitějších 
měst je strategický přístav Aden, 
který leží na březích Rudého moře. 
Republika Jemen vznikla v roce 
1990 spojením Jemenské lidově 
demokratické republiky (Jižního 
Jemenu) a Jemenské arabské re-
publiky (Severního Jemenu). Obě 
země spolu v minulosti válčily. Ani 
sjednocení nepřineslo obyvatelům 
klid. V současné době probíhá na 
území státu ničivá občanská vál-
ka, ve které se výrazně angažuje 
sousední Saúdská Arábie.  

název: 
Jemenská republika; 

(al-Džumhúríjja al-Jamaníjja); 
Republic of Yemen
rozloha:  527 970 km²
Hlavní město:  San‘á
obyvatelstvo: 28 mil.; vět-
šinu tvoří Arabové. Menši-
nu představují přistěhoval-
ci z Afriky, Asie či Evropy. 
V roce 2007 zde požádalo 
o azyl asi 124 000 uprchlíků 
(přes 110 000 Somálců, 11 000 
Iráčanů a 2 000 Etiopanů). 
Okolo 1 milionu Jemenců 
žije v Saúdské Arábii a téměř 
80 000 ve Velké Británii.
náboženské složení: Okolo 
65 % obyvatel jsou sunnité 
a 35 % tvoří ší‘ité. Sunnité 
jsou soustředěni převážně na 
jihu a jihovýchodě země. Asi 
1 % Jemenců nevyznává is-
lám. Je zde okolo 3 000 křes-
ťanů, dále židé a hinduisté. 

kŘeSŤané 
na araBSkéM 
polooSTrovĚ

Arabský poloostrov je koléb-
kou islámu a většina tamních 
kultur je islámem silně ovlivně-
ná. Islám je v zemích Arabského 
poloostrova státním nábožen-
stvím. Převažují sunnité, s výjim-
kou Bahrajnu.

Počet křesťanů, kteří žijí na 
Arabském ostrově je odhado-
ván na 2,3 milionu. Bohoslužby 
pravidelně navštěvuje asi půl 
milionu z nich. Podmínky pro 
působení církví a křesťanských 
náboženských společností se 
v různých zemích liší. V Saúdské 
Arábii jsou aktivity křesťanů za-
kázané. V ostatních zemích mají 
církve a náboženské společnosti 
dovoleno za určitých podmínek 
působit. I nadále platí, že dobré 
vztahy mezi jednotlivými círk-
vemi a ekumenická spolupráce 
v tomto regionu jsou velmi důle-
žité, stejně jako dialog o smírném 
soužití mezi většinovými musli-
my a křesťanskou menšinou. 

kŘeSŤané 

Arabský poloostrov

Zpravodaj České biblické společnosti
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Biblická společnost 
pro Arabský poloostrov
Potřebám křesťanů, kteří 

žijí ve zmíněných muslimských 
zemích Arabského poloostrova, 
slouží jedna biblická společnost 
– Bible Society of Gulf, tedy Bib-
lická společnost v Zálivu (tj. v Per-
ském zálivu). Protože se jedná o 
země ležící na Arabském poloos-
trově a protože Irák a Írán, kteří 
geograficky spadají do oblasti 
Perského zálivu, mají vlastní bib-
lické společnosti, budeme Bible 
Society of Gulf v následujícím 
textu označovat jako Biblickou 
společnost pro Arabský poloos-
trov (BSAP). Ústředí BSAP je na 
Kypru a kromě Saúdské Arábie, 
Kataru a Jemenu má své po-
bočky v jednotlivých zemích.

Hlavním posláním BSAP je 
snaha o posílení misijních aktiv-
it církví a náboženských organi-
zací, které v regionu působí, a to 
vydáváním Písma za dostupnou 
cenu, v jazyce, kterému cílová sk-
upina rozumí, a ve formátu, který 
je pro určenou komunitu ne-
južitečnější. Biblická společnost 
pro Arabský poloostrov se 
snaží, aby bylo Písmo přístupné 
všem křesťanům, zejména pak 
z řad expatriantů. Křesťané ze 
zahraničí, kteří dlouhodobě po-
bývají v zemích Arabského po-
loostrova, tvoří pestrou směsici 
lidí nejrůznějších národností, 
jazyků, kultur i úrovně vzdělání 
(mnozí jsou částečně nebo zcela 
negramotní).  

BSAP v současné době posky-
tuje Bibli ve více než 50 jazycích. 
Biblická společnost dále vydává 
naučnou křesťanskou literaturu 
a další pomůcky, které pomáhají 
porozumět biblickému poselství. 
Trvalým cílem BSAP je zdůraz-
ňování významu Bible coby spo-
lečného dědictví lidstva.

Projekty Biblické společnosti 
v Bahrajnu a Spojených 
arabských emirátech
Biblická společnost pro Arab- 

ský poloostrov je v neustálém 
kontaktu s představiteli církví, 
které v regionu působí, a tak 
může rychle reagovat na poža-
davky jednotlivých společenství 
a navrhovat nové projekty. Ak- 
tuální projekty Biblické společ- 
nosti pro Arabský poloostrov se 
týkají situace v Bahrajnu a Spo-
jených arabských emirátech.

Bahrajn a Spojené arabské 
emiráty v posledních letech 
vyvíjejí značné úsilí o rozrůznění 
svých ekonomik, třebaže hlav-
ním zdrojem příjmů i nadále zů-
stává zisk z ropného průmyslu. 
V obou zemích sídlí řada zah-
raničních firem a na vzestupu je 
také stavební průmysl, což láká 
migranty z rozvojových zemí. 
Přicházejí zejména z Nepálu, Pá-
kistánu, Bangladéše, Srí Lanky 
a Indie. Většinou jsou nekvali-
fikovaní a pracují jako námezdní 
či stavební dělníci, ženy často 
jako domácí služebné. Příchozí 
mají jediný cíl – vydělat v krátké 

době dost peněz na to, aby mohli 
podporovat své rodiny doma a 
poskytnout jim alespoň trochu 
slušnou životní úroveň. Zároveň 
se chtějí co nejdříve vrátit do své 
země a žít z naspořených úspor.

Realita je pro mnohé z nich 
však šokující. Pracovní pod-
mínky jsou mizerné, např. staveb-
ní dělníky spaluje drsné vedro. 
Právní jistoty jsou nulové. Ani 
plat není tak vysoký, aby se z něj 
dalo něco rychle ušetřit. Mnozí  
z příchozích si navíc musí na 
cestu půjčit, takže podstatná část 
výdělku jde na splátku dluhu. 
Většina se tedy rozhodne i přes 
nevýhodné podmínky zůstat  
a obětovat se pro štěstí svých 
rodin. 

Mezi migranty je mnoho 
křesťanů různých vyznání. Řada  
z nich má však jen chabé vzdělání, 
mnozí jsou dokonce negra- 
motní. Přesto patří v místních 
sborech k velmi činorodým čle-
nům a chtějí se ještě více zapojit 
do činnosti křesťanského spole- 
čenství a šířit evangelium mezi 
dalšími expatrianty. Aby mohla 
biblická společnost využít jejich 
schopností, rozhodla se vyškolit 
několik desítek pologramotných 
a negramotných zájemců ve vy- 
právění biblických příběhů. Tak- 
to vyškolení instruktoři budou 
schopni vysvětlit podstatu křes- 
ťanské zvěsti na základě vyprá-
vění klíčových biblických příbě- 
hů. Biblická společnost bude pro 
vybrané účastníky pořádat work- 

shopy a další 
vzdělávací ak- 
tivity, aby vy-
pravěči získali 
sebedůvěru a jis- 
totu a mohli 
své posluchače 
přesvědčit o bo-
hatství, které se 
ukrývá ve vyprá- 
věných příbě-
zích.
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670 Kčkat. č. 1116 K dispozici jsou 
i starší vydání 
v oranžovém 
a zeleném 
provedení

Vzpomínka
Dvakrát zazněl vyzváněcí tón 
a pak se ozval příjemný me-
lodický hlas Jiřího Lukla: 
„Česká biblická společ-
nost“. Psal se rok 1999 
a v té době jsem se 
zabýval překlady 
teologických tex-
tů z angličtiny. 
S nabídkou svých 
překladatelských 
služeb jsem v Čes-
ké biblické spo-
lečnosti nebyl 
úspěšný. Ředitel 
Lukl mi vysvětlil, 
že biblická společ-
nost se vydáváním 
přeložených knih ne-
zabývá, že se soustředí 
na distribuci Biblí. Hned 
však navázal a přišel s jiným 
návrhem: „… a nechtěl byste se 
u nás zaměstnat? Právě se nám 
uvolnilo místo na fundraisingu.“ 
Přiznám se, že jsem si tehdy 
neuměl představit, v čem by 
ta práce spočívala, ale milému 
hlasu Jiřího se téměř nedalo 
odolat. Domluvili jsme se na 
pracovní pohovor a za pár dní 
už jsem seděl na židli po Miri-
am Bartošové, která odešla na 
mateřskou dovolenou.

Právě v případě fundraisin-
gu jsme mohli pozorovat jednu 
z vlastností Jiřího Lukla – a tou 
je velkorysost. Zatímco většina 
nově vznikajících biblických 
společností v zemích bývalého 
sovětského bloku spoléhala na 
podporu Spojených biblických 
společností, Jiří Lukl již krát-
ce po založení České biblické 
společnosti začal organizovat 
sbírky na pomoc biblickým 
společnostem v chudých ze-
mích světa.

Jiřímu však bylo jasné, že bez 
pomoci z vnějšku biblickou prá-
ci v Československu naplno ne-
rozjede. Byl otevřený podpoře 
ze strany Spojených biblických 
společností nebo od některých 
národních sesterských organi-
zací. Snad největší pomocí byl 
dar Holandské biblické spo-
lečnosti, která nám věnovala 
velký tiskařský stroj. Ten Čes-
ká biblická společnost po čase 
prodala a za získané fi nanční 
prostředky zakoupila pozemek 
Praze 8 – Kobylisích na pláno-
vanou výstavbu Domu Bible.

Když se Jiří Lukl na různých 
mezinárodních konferencích 
pohyboval mezi pracovníky 
Spojených biblických společ-
ností nebo řediteli národních 
biblických společností, nehrál 
si na vážného diplomata. Dve-

ře k mnoha přátelstvím otvíral 
svým dobráckým úsměvem a 

přirozeným chováním. Ve 
volném čase si s ostatní-

mi zajel na výlet nebo 
si s některými z nich 
zahrál tenis. O ředi-
teli jedné významné 
biblické společnosti 
s úsměvem vyprá-
věl: „Nechal jsem 
ho v tenise vyhrát 
– vždyť nám přislíbil 
fi nanční dar na vý-
stavbu Domu Bible.“

Dodnes nechápu, 
jak se Jiřímu Luklo-

vi podařilo vybudovat 
Dům Bible. Jiří si prostě 

řekl, že Česká biblická spo-
lečnost bude mít svůj dům 

– a s vírou šel za touto vizí. 
Společně s ekonomem Vladi-
mírem Francem a jeho man-
želkou Stanislavou Francovou 
postupovali krok za krokem 
– od projektové dokumentace 
až po konečnou realizaci. 21. 
září 2002 byl Dům Bible slav-
nostně otevřen za přítomnosti 
vrcholných představitelů církví 
i veřejného života. Ke slavnost-
ní atmosféře přispělo odhalení 
plastiky Desatera i hudební 
vystoupení pěveckého sboru 
Církve československé husitské 
Vyšehrad a Žesťového souboru 
hudebních tříd Gymnázia Jana 
Nerudy v Praze.

Jiným příkladem Jiřího vizi-
onářského přístupu byl projekt 
Ručně psaná Bible. Vzpomínám 
si, jak se Jiří vrátil ze zahra-
ničí a hned na nás „vyklopil“ 
svůj plán: „Budeme organizo-
vat projekt Ručně psaná Bib-
le.“ Nadšeně nám vyprávěl, jak 
v některých zemích už tento 

2 | 2018
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na Jiřího Lukla
projekt běží. Musím se přiznat, 
že jsme z kraje Jiřího nadšení 
nesdíleli, ale on se nedal odra-
dit. Pustili jsme se tedy do pří-
prav. Nechali jsme natisknout 
speciální archy, přizvali jsme 
k účasti církve a 13. dubna 2000 
jsme projekt slavnostně zaháji-
li ve velké aule Karolina. Ohlas 
z počátku nebyl velký a my 
jsme si už dělali starosti, jestli 
se vůbec podaří Bibli opsat. Pak 
se k pisatelům přidal tehdejší 
prezident Václav Havel – a to 
se stalo novým impulzem, kte-
rý „rozhýbal“ média i veřejnost. 
Výsledkem projektu nakonec 
bylo, že se Bible opsala dokon-
ce dvakrát: jednou včetně deu-
terokanonických knih, podruhé 
bez nich.

Jsem rád, že jsem mohl ně-
kolik let pracovat v České bib-
lické společnosti pod vedením 

Jiřího Lukla. Budu na něj vzpo-
mínat jako na hluboce věřícího 
křesťana, přátelského člověka a 
především jako vizionáře, který 

dokázal řadu neuvěřitelných 
věcí.

Na Jiřího Lukla 
vzpomínal Milan Hlouch

Slavnostní otevření Domu Bible

Jiří Lukl 
(1939–2018)

• absolvoval Evangelickou 
 bohosloveckou fakultu 
 v Praze
• studoval v Anglii na London 
 School of Theology
• od roku 1974 kazatelem 
 Církve bratrské
• v roce 1990 pověřen 
 obnovou České Biblické 
 společnosti v Praze; do roku 
 2004 působil jako její ředitel
• od roku 2005 působil jako 
 administrátor sborů CB 
 a kazatel v Letovicích 
 a v Brně
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kat. č. 1306kat. č. 1305 kat. č. 1307 kat. č. 1308

měkká vazba se zipem, 
malinová, 
orientační výřezy  

měkká vazba se zipem, 
čokoládová, 
orientační výřezy  

pevná vazba, 
oranžová

• čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible
• převádí do současné moderní češtiny teologické 
 výrazy a obraty,  které by mohly být dnešnímu 
 člověku vzdálené
• pomáhá čtenáři pochopit myšlenky 
 a smysl původního biblického textu
• moderní grafi cká úprava, dvoubarevný tisk
• světově proslulé ilustrace od Annie Vallottonové

Nové vydání kapesního formátu 
ve čtyřech variantách –  v pevné 

vazbě, v měkké vazbě se zipem 
a v luxusním provedení 

se stříbrnou ořízkou 
a pevným pouzdrem

Novinkywww.bibleshop.cz

kat. č. 1184

kat. č. 1186

kat. č. 1185

690 Kč

490 Kč

690 Kč

BIBLE Slovo na cestu

měkká vazba, 
černá kůže, 
stříbrná ořízka, 
pevné pouzdro, 
orientační výřezy

kat. č. 1194

890 Kč

2 | 2018
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měkká vazba se zipem, 
malinová, 
orientační výřezy  

pevná vazba

měkká vazba, 
černá kůže, 
zlatá ořízka, 
pevné pouzdro, 
orientační výřezy

• vychází v roce 100letého výročí založení společného státu 
• je výrazem hluboké historické, kulturní i náboženské 
 vzájemnosti Čechů a Slováků
• přehledná grafi cká úprava knihy vedle sebe klade 
 hlavní biblický text obou použitých překladů bez poznámek 
 a odkazů, a tak maximálně usnadňuje vzájemné 
 porovnávání obou textů 
• kniha je velmi vhodná pro samostatné čtení 
 každého z překladů například ve smíšených česko-slovenských 
 rodinách, sborech či při rozmanitých 
 kulturních akcích

• spolu s Kralickou Biblí je považován 
 za jeden z nejpřesnějších překladů 
• jedinečná příležitost proniknout 
 do hloubky biblického poselství
• kvalitní soudobá čeština

Dotisk oblíbené kapesní varianty 
bez poznámkového aparátu

z naší produkce

kat. č. 1139

kat. č. 1164

1 480 Kč

980 Kč

Česko-slovenská Bible

BIBLE Český 
studijní překlad
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Jak můžete podpořit 
biblické dílo
 MoDliTBaMi. Modlete se za klid a mír v zemích, kde se válčí 
nebo kde není náboženská svoboda. Modlete se za křesťanské sbory 
a farnosti, za křesťanské rodiny i jednotlivce v těchto zemích. Modle-
te se za pracovníky biblických společností a za jejich úsilí šířit Písmo 
svaté. Modlete se za překladatele Bible do domorodých jazyků.
 finanČnÍM DareM. I malý příspěvek pomůže. Může se stát kap-
kou, ze které se stane řeka a nakonec i moře. Pomocí variabilního sym-
bolu sami určujete, na jaký účel bude Váš dar použitý.

Své příspěvky můžete zasílat na účet ČSOB: 129876273/0300
Variabilní symbol označuje účel daru:
  6930 = příspěvek na domácí projekty ČBS
  9999 = příspěvek na zahraniční projekty (Dny Bible)
  3318 = členský příspěvek člena ČBS na rok 2018
  2222 = příspěvek člena „klubu“ Bible každý měsíc
Specifi cký symbol identifi kuje dárce. Jedná se o evidenční číslo 
dárce, které se uvádí u adresy vlevo. Noví dárci specifi cký symbol 
nevyplňují.
Konstantní symbol: 0308

Potvrzení pro fi nanční úřad (odpočet z daní)
Svůj dar můžete uplatnit jako odčitatelnou položku ve svém daňovém 
přiznání. V případě zájmu si u nás vyžádejte potvrzení o darech pro 
fi nanční úřad. Potvrzení Vám pošleme poštou v druhé polovině ledna.


