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Vážení příznivci České 
biblické společnosti,
jako každý rok,  i letos Česká bib-
lická společnost společně s křes-
ťanskými církvemi v České repub-
lice vyhlašuje sbírku na biblické 
překlady v chudých zemích, na 
sociální programy a další projekty 
biblických společností po celém 
světě. Sbírka Dny Bible se letos 
uskuteční již po sedmadvacáté.

Hlavním tématem Dnů Bib-
le v roce 2017 byly africké země Togo a Tanzanie a společně 
s Vámi jsme shromáždili 2 632 249 Kč. V roce 2018 jsme se vě-
novali Turecku a dvěma projektům na Arabském poloostrově. 
V Turecku jste svým darem přispěli na provoz křesťanského 
centra v Istanbulu. Na Arabském poloostrově jsme se zaměřili 
na Bahrajn a Spojené arabské emiráty, kde jsme podpořili pro-
gram na školení vypravěčů biblických příběhů. Celkový výnos 
sbírky činil 2 137 244 Kč. Děkujeme Vám!

Podtitul letošních Dnů Bible zní: „Napříč světadíly“. Předsta-
víme Vám několik projektů, abychom ilustrovali, jak široký zá-
běr má činnost biblických společností na všech kontinentech. 
Váš fi nanční příspěvek tak může směřovat např. k Rwandské 
biblické společnosti, která se snaží pomocí audio programu 
s biblickou tematikou léčit hluboké rány, které ve rwandské 
společnosti způsobila genocida v roce 1994. Guatemalská bib-
lická společnost potřebuje podporu pro svůj projekt „Druhá 
šance“, který je věnován problémové mládeži v této středo-
americké republice. Díky darům ochotných dárců budou moci 
pokračovat překladatelské projekty např.  v Papui Nové Gui-
neji, kde se hovoří asi osmi sty dialekty, nebo v Nepálu. Zde 
se Nepálská biblická společnost odhodlala pomoci malému 
etniku Sonahů a připravuje překlad Nového zákona do jejich 
mateřského jazyka. O tom, že podmínky pro práci biblických 
společností nejsou jednoduché ani v Evropě, svědčí článek 
o Moldavské biblické společnosti. 

Věříme, že podle svých možností podpoříte také letos pro-
střednictvím Spojených biblických společností (United Bible 
Societies, UBS) činnost biblických společností na celém světě. 
Děkujeme za Vaše modlitby a ochotu,  s jakou napomáháte 
šíření Božího slova. 

Mgr. Pavel Novák, ředitel České biblické společnosti
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Guatemala  Druhá šance

Středoamerická Guatemala 
sousedí s Belize, Salvadorem, 
Hondurasem a Mexikem.  
Název: Guatemalská republika 
(República de Guatemala)
Hlavní město: Guatemala 
(Ciudad de Guatemala)
Rozloha: 108 889 km² 
(106. na světě) 
Obyvatelstvo: 17,3 milionu
Největší skupinu obyvatelstva 
tvoří mesticové (50 %), násle-
dují indiáni (44 %). Běloši se na 
celkové populaci podílí 
5 %, černoši 1 %.
Úřední jazyk: V Guatemale 
se mluví 24 jazyky. Ofi ciálním 
jazykem je španělština. 
Náboženské složení: římští 
katolíci 45 %; protestanti asi 
42 %; indiánská a jiná nábožen-
ství 3 %; bez vyznání 11 % 

NADĚJE PRO MLADISTVÉ ČLENY GANGŮ V GUATEMALE
Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše 
hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé 
jako purpur, budou bílé jako vlna. (Iz 1,18)
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Problematika gangů
Byronovi je 21 let a na svůj 

dosavadní život moc hrdý není. 
Ve dvanácti letech se stal čle-
nem zločineckého gangu. V pat-
nácti letech začal brát drogy a 
odešel ze školy. Do detenčního 
centra pro mladistvé se dostal 
za pokus o vraždu – napadl dív-
ku, se kterou chodil. Ve vězení 
si jednou vyslechl kázání tam-
ního kaplana, které ho zaujalo, 
a chtěl se více seznámit s křes-
ťanstvím. Díky projektu Druhá 
šance se začaly jeho životní po-
stoje měnit. Rozhodl se, že bude 
navštěvovat biblické semináře 
a přijal Ježíše Krista za svého 
Pána. Nyní žije v Mexiku v křes-
ťanské komunitě. Za druhou ži-
votní šanci je dodnes vděčný.

Guatemala se řadí mezi státy 

s nejvyšší kriminalitou na svě-
tě. Častými pachateli trestných 
činů jsou mladí lidé. Sociální 
podmínky pro mládež nejsou 
v Guatemale právě příznivé. 
Mnoho mladých Guatemalců 
vyrůstá v nefunkčních či zcela 
rozvrácených rodinách, v nevy-
hovujícím prostředí ilegálních 
slumů, s nedostatečným vzdělá-
ním a bez vyhlídek na uspoko-
jivé profesní uplatnění. Mladí 
lidé se tak stávají snadnou ko-
řistí pro nejrůznější zločinec-
ké gangy, mezi jejichž aktivity 
patří obchodování s drogami, 
vydírání, praní špinavých pe-
něz, pašování zbraní nebo ob-
chodování s lidmi. V Guatemale 
se nejedná o nový jev, nicméně 
počet mladistvých, kteří přichá-
zejí do konfl iktu se zákonem, 
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se dramaticky zvyšuje. V roce 
2008 bylo v detenčních zaříze-
ních pro mladistvé umístěno 
284 dospívajících. V roce 2016 to 
bylo již 1034 mladistvých. Změ-
nily se také důvody, za které 
byli odsouzeni. Nad krádežemi 
převážily trestné činy vydírání, 
vraždy a znásilnění. 

Druhá šance
Guatemalská biblická spo-

lečnost (GBS) chce programem 
Druhá šance podat mladistvým 
pomocnou ruku a nabídnout 
jim v životě druhou šanci. Pro-
jekt je zaměřen na nápravu dí-
vek a chlapců ve věku 13–18 let, 
kteří se dopustili trestného činu 
a jsou buď umístěni v zadržova-
cím centru, nebo jsou na svo-
bodě ve zkušebním režimu pod 
dohledem probačních úředníků. 
Cílem je působit na nedospělé 
příslušníky gangů tak, aby již 
neměli potřebu se po vypršení 
trestu ke zločinecké skupině 
znovu připojit. Oprostit se zce-
la od vlivu „svého“ gangu není 
vůbec jednoduché. Pomineme-
-li ekonomické výhody, které 
z členství plynou, nesmíme za-
pomenout také na nebezpečné 
vyhrožování, kterému bývalí 
členové čelí. Po vypršení trestu 
je většina mladých delikventů 

postavena před velký problém 
– málokterá fi rma je ochotná 
usvědčeného člena gangu za-
městnat. 

Cílem projektu je formovat 
životní postoje mladých lidí 
a díky pečlivě vypracovanému 
postupu upevňovat jejich du-
chovní hodnoty, rozvíjet pra-
covní návyky i schopnost vypl-
ňovat smysluplně volný čas, aby 
dosáhli opětovného začlenění 
do společnosti.

GBS věří, že toho lze dosáh-
nout působením vězeňských 
kaplanů. Metoda je nastavena 
tak, že vězeňský kaplan vyhledá 
mezi adolescenty vůdčí osob-
nost, které nabídne duchovní 
pomoc a komplexní psycholo-
gickou péči založenou na biblic-
kých hodnotách. Tak může dojít 
k uzdravení a nalezení nového 
života v Kristu. Takový vězeň či 
vězenkyně pak díky svým vůd-
covským schopnostem ovlivňu-
je své spoluvězně a pomáhá jim 
hledat cestu k Bohu zejména 
prostřednictvím četby Písma. 
Mladiství, kteří budou vytrženi 
z kriminálního prostředí, tak 
pozitivně ovlivní bezpečnost 
dalších Guatemalců. 

Saúl Sosa, generální tajemník 
GBS a jeden z hlavních iniciáto-
rů projektu, vzpomíná na začá-
tek jejich snažení takto:

„Projekt Druhá šance probíhá 
už od roku 2011 a během těchto 

let jsme viděli, jak Bůh změnil ži-
voty mnoha mladým lidem, kteří 
slyšeli dobrou zprávu o spasení, 
milosti a lásce v Ježíši. Když jsme 
celý projekt rozjížděli, vězeňské 
úřady byly pochopitelně velmi 
skeptické. Zeptaly se nás: ‚Proč 
s nimi chcete pracovat? Není 
žádná šance, že se změní. Jsou 
ztraceni!‘ Ale my jsme jim řek-
li: ‚Mohou se změnit!‘ Vysvětlili 
nám, že s námi můžou spolupra-
covat, ale nemohou ručit za naši 
bezpečnost… Tak jsme jim to po-
depsali, a projekt se od té doby 
úspěšně rozvíjí!“

Prosíme, modlete se za mla-
distvé, kteří jsou ve věznicích, 
aby otevřeli svá srdce Božímu 
slovu, a tak zlomili pouta, která 
jim brání ve svobodě.
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Stručně o Moldavsku
Moldavská republika je jed-

nou z nejchudších zemí Evropy. 
Více než polovina moldavských 
občanů je nespokojena se soci-
álně-ekonomickou a politickou 
situací ve své zemi. Hlavním 
problémem je nezaměstnanost, 
politická nestabilita, chudo-
ba, vysoká míra korupce, nízké 

platy i důchody. Příjem mnoha 
obyvatel závisí na výdělku pří-
buzných, kteří odešli za prací do 
zahraničí. V posledních letech 
zažilo Moldavsko několik poli-

tických krizí, které podrývají 
stabilitu země a vyvolávají 

nedůvěru občanů k úřa-
dům.

Současné Moldavsko 
existuje na mapě světa 
od roku 1991, dříve bylo 
součástí Sovětského sva-

zu. Na východě Moldavské 
republiky leží mezinárodně ne-
uznávaný stát Podněstří, který 
obývají většinou etničtí Rusové. 
Dříve se vedly spory o úřední 
jazyk; z politických důvodů byla 
za ofi ciální jazyk Moldavska vy-
hlášena moldavština. Většina 

odborníků se však shodovala na 
tom, že moldavština a rumun-
ština jsou v podstatě totožné 
jazyky. Dnes se za úřední jazyk 
považuje rumunština s tím, že 
v Moldavské republice je ozna-
čována jako moldavština. 

Situace biblické 
společnosti v Moldavsku

Moldavsko je křesťanská 
země; nicméně většina obyvatel 
je pouze formálními křesťany 
a ve skutečnosti je společnost 
ateistická. Významnou institu-
cí při upevňování křesťanství 
v Moldavsku by mohla být tam-
ní biblická společnost, která 
však namísto vydávání nových 
Biblí, studijních knih a další 
křesťanské literatury musí řešit 
otázky zajištění vlastní života-
schopnosti, fungování a stabi-
lity.

Cílem každé biblické společ-
nosti je zpřístupnit Písmo pro 
každého za dostupnou cenu. 
Stejný cíl má také Moldavská 
ekumenická biblická společnost 
(MEBS), která chce přeložit Pís-
mo např. do gaugazštiny, její-
miž dvěma dialekty se na území 
Moldavska hovoří. 

Před několika lety zahájila 
MEBS projekt „Zpřístupnění 
Bible a studijních materiálů do 
veřejných knihoven“. Účelem 
akce je takto zpřístupnit Písmo 
široké veřejnosti. 

Mezi další plánované aktivity 
MEBS patří služba pro všechny 

Moldavsko  Nepříznivá ekonomická situace 
ohrožuje činnost biblické společnosti

Východoevropský 
vnitrozemský stát leží mezi 
Ukrajinou a Rumunskem.
Název: Moldavská republika 
(Republica Moldova)
Hlavní město: Kišiněv
Rozloha: 33 843 km² 
(135. na světě)
Obyvatelstvo: 3,5 milionu
Moldavané 75,1 %, Ukrajinci 
6,6 %, Rusové 4,1 %, Gaugazové 
4,6 %, Rumuni 7 %, 
Bulhaři 1,9 %
Úřední jazyk: moldavština 
(rumunština), ruština 
Náboženské složení: 
Převažují křesťané: 
pravoslavní 96,8 %, baptisté 
1,0 %, evangelíci 
0,2 %, římští 
katolíci 0,1 % 
Ostatní 
náboženství: 
0,9 %

A slovo Páně se šířilo po celé krajině. (Sk 13,49)
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Překlad Starého zákona do jazyka kabiye
Překlad Nového zákona do jazyka akposso

církve v Moldavsku, uspokojo-
vání potřeb chudých a menšino-
vých skupin, vzdělávací činnost 
(šíření povědomí o významu 
Písma ve společnosti) a práce 
pro mladé lidi.

Finanční situace MEBS je 
však vzhledem k nepříznivému 
ekonomickému vývoji velmi 
špatná. Z celkových příjmů ob-
tížně pokrývá základní výdaje 
a nemůže si dovolit ani moderní 
a efektivní vybavení své kance-
láře, ani odpovídající ohodnoce-

ní svých zaměstnanců. V sou-
časné době přispívají na činnost 
společnosti sami zaměstnanci, 
v prodejně MEBS je také umís-
těna pokladnička, kam mohou 
návštěvníci vkládat své pří-
spěvky.

MEBS proto úzce spolupra-
cuje s Rumunskou biblickou 
společností při tisku nových 
vydání Písma v rumunštině i při 
realizaci dalších knih, např. Bib-
lí pro děti. Spolupracuje také s 
Ukrajinskou a Ruskou biblickou 

společností při tisku a distribuci 
Biblí pro ukrajinskou a ruskou 
národnostní menšinu na území 
Moldavska.

Prosíme, modlete se, aby 
se biblické společnosti v Mol-
davsku dařilo uskutečňovat 
všechny vytčené cíle, aby se 
dařilo Písmem svatým oslovit 
stále více lidí a aby se zlepšila 
ekonomická, sociální i politic-
ká situace v zemi.

Sonahové
Odvěkým domovem malé ko-

munity domorodých Sonahů je 
delta řeky Karnali v západním 
Nepálu (kraje Bardiya, Kailali 
a Kanchanpur) v oblasti Tarai, 
kde Sonahové po staletí vedli 
polokočovný způsob života a 
podle potřeby se pohybovali 
podél řeky z jednoho místa na 
druhé.

V roce 1969 bylo území So-
nahů začleněno do královské 

Nepál  Překlad Nového zákona 
do sonažštiny

PROJEKT NEPÁLSKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, 
k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby 
Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému 
činu. (2Tm 3,16–17)

lovecké rezervace. V roce 1988 
zde byl vyhlášen Nepálský ná-
rodní park Bardiya.  Pro Sonahy 
to však znamenalo katastrofu. 
Ochrana přírody se stala zá-
minkou pro utlačování tohoto 
etnika. Správa parku zakázala 
Sonahům tradiční způsob ob-
živy – rybolov a rýžování zlata. 
Velkou pohromou pro Sonahy 
bude také dokončení plánované 
regulace části toku řeky Karnali. 

Sonahové představují jednu 
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z nejohroženějších domorodých 
národností. Nepálská vláda je 
odmítá uznat jako samostatnou 
menšinu a řadí je mezi etnikum 
Tharu. Jejich jazyk, kultura 
a tradice tak postupně vymírají.

Dnes jsou Sonahové chudí, 
bez vlastní půdy a snaží se zou-
fale chránit své živobytí a iden-
titu. Řada z nich čelí trestnímu 
stíhání, pokud jsou navzdory 
zákazům přistiženi při rybolovu 

či rýžování zlata. Kvůli vyso-
kým pokutám jsou extrémně 
zadlužení. Budoucnost mladé 
generace vypadá beznadějně.

Pod tlakem úřadů opustila 
řada Sonahů své původní pro-
středí a uchýlila se do menších 
měst na jihu Nepálu, někteří 
odešli až do Indie.

Činnost Nepálské 
biblické společnosti

Projekt Nepálské biblické 
společnosti je zaměřen na tu 
část etnika Sonahů, která se 
v důsledku politického a eko-
nomického tlaku rozhodla pře-
sídlit do měst. Mezi přesídlenci 
vzrůstá zájem o křesťanskou 
víru. Pracovníci Nepálské bib-
lické společnosti proto provedli 
terénní průzkum, který jedno-
značně prokázal, že je nezbytný 
překlad Písma, respektive pro-
zatím Nového zákona, do so-
nažštiny. Sonahové tak budou 
moci lépe porozumět Božímu 

Jihoasijský stát leží ve střední 
části Himálaje, mezi dvěma 
mocnými sousedy – Čínou 
a Indií. Na území Nepálu se tyčí 
nejvyšší hora světa – Mount 
Everest.
Název: Federativní demokratic-
ká republika Nepál (Sanghiya 
Loktantrik Ganatantra Nepal)
Hlavní město: Káthmándú
Rozloha: 147 181 km² 
(93. na světě)
Obyvatelstvo: 29,7 milionu 
Nepálská populace sestává 
z více než 60 různých etnik, jež 
lze rozdělit na obyvatele tibet-
sko-nepálského původu 
a obyvatele indicko-nepálského 
původu. Hlavní etnické skupi-
ny: Nepálci (52 %); Bihárci 
(19 %), Tharuové (3,6 %), 
Tamangové (3,5 %), Névárci 
(3 %), Magarové (1,4 %), 
Gurungové (1,2 %), Limbuové 
(1 %) a další.
Úřední jazyk: nepálština
Náboženské složení: hinduis-
mus 81,3 %, buddhismus 
9 %, islám 4,4 %, křesťanství 
1,4 %

slovu. Překlad Nového zákona 
bude velkým přínosem nejen 

pro snazší evangeliza-
ci mezi Sonahy, ale 

i pro obohacení 
slovní zásoby so-
nažského jazyka a 

následný rozvoj so-
nažské kultury. 

V roce 2018 byl dokon-
čen překlad synoptických evan-
gelií a velká část epištol. Pokud 
vše půjde podle plánu, tento rok 
by mělo být přeloženo Jano-
vo evangelium, List Římanům, 
1. a 2. list Korintským, List Židům 
a 1. list Janův.

Kvalita již přeložených čás-
tí Nového zákona je průběžně 
ověřována přímo v terénu mezi 
Sonahy.

Po dokončení překladatel-
ských prací plánuje Nepálská 
biblická společnost vydat 2000 
výtisků kompletního Nového 
zákona.

Modleme se za komuni-
tu Sonahů, za to, aby již brzy 
mohli číst radostnou zvěst 
Nového zákona ve svém ma-
teřském jazyce. Modleme se za 
všechny, kteří se na překladu 
Nového zákona do sonažštiny 
podílejí.podílejí.
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Stát Papua Nová Guinea (PNG) 
se rozkládá z 80 % na Nové Gui-
neji, druhém největším ostrově 
světa, jehož druhá polovina 
náleží Indonésii. Zbytek území 
tvoří přibližně 600 menších 
ostrovů a ostrůvků.
Název: Nezávislý stát Papua 
Nová Guinea (Independen Stet 
bilong Papua Niugini – jazyk 
tok pisin; Gau Hedinarai ai 
Papua-Matamata Guinea – 
jazyk hiri motu; Independent 
State of Papua New Guinea)
Hlavní město: Port Moresby
Rozloha: 462 840 km² 
(55. na světě)
Obyvatelstvo: 9 milionů 
Nejpočetnější etnika: Mela-
nésané, Papuánci, Negrité, 
Mikronésané, Polynésané.
Úřední jazyk: angličtina, 
tok pisin, hiri motu
Náboženské složení: 95 % 
křesťané, 5 % domorodé kulty

Papua Nová Guinea  Překladatelská činnost 
biblické společnosti v Papui Nové Guineji

840 JAZYKŮ PAPUY NOVÉ GUINEJE VOLÁ 
PO SVÉ VLASTNÍ BIBLI
Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se či-
nem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě slou-
žíte bratřím. (Žd 6,10)

Jazyky a náboženské
složení na Papui Nové 
Guineji (PNG)
Ačkoli počtem obyvatel pa-

tří PNG mezi malé země, náleží 
jí světové prvenství v množství 
používaných jazyků, neboť se zde 
obyvatelstvo melanéského, poly-
néského i mikronéského původu 
drobí do stovek kmenů mluvících 
neuvěřitelnými 840 dialekty (to je 
přibližně 12 % všech jazyků svě-
ta). V průměru má každý z nich 
7000 mluvčích. Jazykem vlády 
a školství je angličtina, jako lingua 
franca slouží kreolský dialekt tok 
pisin, kterému zvolna ustupuje 
dřívější univerzální nářečí hiri 
motu. Čtvrtým ofi ciálním jazykem 
je zde od roku 2015 znakový jazyk.

Tato různorodost je výzvou 
i pro místní biblickou společ-
nost. Většina obyvatel se totiž 
hlásí k některé z křesťanských 
denominací. Přibližně tři čtvrtiny 
tvoří protestanti se silným za-
stoupením luteránů, adventistů, 
letničních a metodistů, menšími 
skupinami jsou evangelikálové, 

anglikáni, baptisti a další vyznání; 
katolíci tvoří čtvrtinu obyvatel-
stva. Ostatní světová náboženství 
jsou přítomna okrajově, vzhledem 
k nadále převážně kmenovému 
uspořádání komunit jsou nicmé-
ně i v tomto křesťanském pro-
středí rozšířené praktiky a zvyk-
losti vycházející z domorodých 
animistických tradic.

Překlady Bible v Papui 
Nové Guineji 

Všude na světě je ke skutečné-
mu porozumění a osobní odpově-
di na zvěst Písma nezbytné mít 
jeho text k dispozici ve své mateř-
štině. Ve skutečně mnohojazyč-
ném prostředí PNG to představuje 
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velký závazek a nesnadný úkol. 
Celá Bible zde dosud vyšla ve 
dvou nejrozšířenějších jazycích  
a dvě třetiny dalších dialektů mají 
alespoň Nový zákon nebo jinou 
část Bible. Množství jazyků však 
na svůj překlad stále čeká. V mi-
nulosti se překladů do domoro-
dých jazyků ujímali zahraniční mi-
sionáři. Dnes na sebe tento úkol 
berou samy křesťanské komunity,  
a to leckdy bez vnější podpory. 
Právě tyto skupiny by chtěla Bib-
lická společnost povzbudit.

Kolem 85 % populace Papuy 
Nové Guineje žije na venkově. 
Základem společnosti jsou kme-
ny, podobně jako například v af-
rických zemích. Na PNG ovšem 
platí zvykové vlastnické právo, 
takže kmenová společnost zde 
má materiální základnu, půda je 
vlastněna jednotlivými kmeny. 
Přesto žijí zemědělci nesmírně 
prostě, často nemají k dispozici 
základní infrastrukturu, elektři-
nu, vodovod nebo moderní ko-
munikační prostředky. I státní 
zdravotní péče a vzdělání často 
chybějí, v lepším případě tyto 
služby zajišťují církevní nebo mi-
sijní organizace. 

Přírodním krásám PNG se vy-
rovná málokterá země. Má ne-

dotčený prales, třetí největší po 
Amazonii a Kongu, korálové úte-
sy, jež se vyrovnají Velkému ba-
riérovému útesu u australských 
břehů, a také vysoké hory, aktivní 
sopky, velké řeky. V důsledku to 
ale znamená špatnou prostupnost 
území a izolovanost jednotlivých 
osídlených oblastí v pralesích, 
mokřinách u řek nebo na úbočích 
rozeklaných hor. Do mnohých od-
lehlých končin se lze dostat pouze 
na člunech nebo letecky. Funguje 
zde na dvě stovky polních letišť, 
což jsou ručně vysekávané trav-
naté pruhy na horských svazích 
či uprostřed pralesa, kam se létá 
malými jednomotorovými letadly.

Právě obyvatelé těchto odleh-
lých vesnic, kteří se nedostanou 
do města a nedovedou leckdy 
ani plynule číst, a už vůbec ne  
v jiném než v rodném jazyce, nej-
více potřebují přístup k Písmu ve 
své mateřštině. V této situaci se 
na místní biblickou společnost 
průběžně obrací zástupci míst-
ních komunit ve věci podpory  
a vedení při překládání Bible nebo 
jejích částí do rodné řeči. Jsou to 
nadšenci z místních církví, kte-
rým se bohužel k efektivnímu 
provedení díla nedostává ma-
teriálních a technických zdrojů.  
I prosté náklady na psací potřeby 
jsou často mimo jejich možnosti, 
nemluvě o počítačích nebo inter-
netovém připojení. Pro překonání 
těchto překážek je klíčové dát na-
jevo, že na to nejsou sami, nene-
chat je v izolaci. 

Zástupci Biblické společnos-
ti Papuy Nové Guineje (BS PNG)  
k tomu říkají: „Podstatou naše-
ho projektu je vybudování a udr-
žení přímého kontaktu s těmito 
skupinami tak, abychom podpo-
řili jejich práci, a to nejen finanč-
ně. Chceme nabídnout i školení  

a další specializované pomůcky 
a vybavení (například počítače 
nebo klávesnice AlphaSmart se 
solárními panely). Je velmi důležité 
dát najevo náš zájem, což ovšem 
znamená pravidelné (a nákladné) 
návštěvy. Překladatelské skupiny 
také potřebují úzce spolupracovat  
s dalšími partnery (různými mezi-
národními organizacemi zabývají-
cími se podporou překladů do do-
morodých jazyků), aby se zajistilo 
co nejefektivnější využití zdrojů  
a co nejširší dopad. Zavedeme 
také důsledné kontrolní postupy, 
aby bylo zřejmé, kam se vydané 
Bible dostávají, v jakém množství 
a jaký je z nich užitek. Dokončení 
překladů bude příležitostí k jejich 
slavnostnímu uvedení, které vzbu-
dí zájem místních médií.“

Aktuální překladatel-
ské projekty BS PNG

V současné době Biblická 
společnost Papuy Nové Guineje 
podporuje osm překladatelských 
projektů pro osm různých jazyků; 
jsou to jazyky magi, vula‘a, koita, 
pa, aekyom, gogodala, motu a 
yuna. Pořízení kvalitního překla-
du Bible je běh na dlouhou trať. 
Projekt odstartoval v roce 2011  
a jeho ukončení se plánuje na rok 
2025. Mnohé se už podařilo. Kro-
mě dodávek těch nejzákladněj-
ších potřeb, jako jsou papíry, pera 
i petrolejky, kuchyňské náčiní  
a přikrývky používané při společ-
ných setkáních, můžou překlada-
telé těžit z návštěv poradců, ško-
lení a konzultací, které dodávají 
jejich dobrovolnickému snažení 
profesionalitu. Kapacity pro tato 
setkání jsou ovšem omezené, 
takže se hromadí rukopisy, které 
čekají na další fáze zpracování. 
Dobrým znamením je postupné 
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v červenci roku 1962. Tutsiové 
byli odstraňováni z politické-
ho života a řada z nich odešla 
do sousedního Burundi. Od 
vyhlášení samostatnosti došlo  
k několika státním převratům, 
které Rwandu uvrhly do občan-
ské války.

Dlouhodobé napětí vyvrcho-
lilo v roce 1994 obrovským orga-
nizovaným násilím. Záminkou 
k vypuknutí masakrů byla smrt 
rwandského prezidenta Habyari-
many a burundského Ntaryami-
ry. Letadlo, ve kterém prezidenti 
cestovali, bylo sestřeleno. Ze smrti 
politiků se zástupci obou etnik 
vzájemně obviňovali. 

Rwanda  Audio programy hojí traumata

Genocida ve Rwandě
Celý svět si v dubnu 2019 

připomněl 25. výročí genocidy 
v africké Rwandě.

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ JAKO ZDROJ NOVÉ NADĚJE
Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové 
oběti se Bohu líbí. (Žd 13,16)

Vnitrozemský středoafrický stát 
sousedí na severu s Ugandou, 
na východě s Tanzanií, na jihu 
s Burundi a na západě s Demo-
kratickou republikou Kongo. 
Název: Rwandská republika 
(Repubulika y‘u Rwanda)
Hlavní město: Kigali
Rozloha: 26 338 km² 
(148. na světě)
Obyvatelstvo: 11,6 milionu
Hutuové 84 %; Tutsiové 15 %; 
Twaové 1 %
Úřední jazyk: rwandština, 
angličtina, francouzština, 
svahilština 
Náboženské složení: 49,5 % 
římští katolíci; 39,4 % protes-
tanti; 1,8 % muslimové

Slovo „genocida“ vychází z řec- 
kého kořenu slova génos (naro-
zení, rasa, rod) a latinské přípo-
ny -cidium (zabití). Tento pojem 
zavedl v roce 1944 polsko-židov-
ský právník Raphael Lemkin, 
který jej vymezil jako projev 
koordinovaného plánu různých 
akcí cílených ke zničení esenciál-
ních základů života národnost-
ních skupin, s cílem zcela zničit 
skupiny samotné.  Obsah této 
smutné definice beze zbytku na-
plnily násilné události, které se  
v této malé africké zemi odehrály  
v dubnu až červnu roku 1994. 

Nevraživost mezi Tutsii a Hu-
tuy není novodobou záležitostí, 
ale přístup koloniálních moc-
ností, které území dnešní Rwan-
dy spravovaly (Německo a poz-
ději Belgie), toto napětí záměrně 
zvyšoval. Zvýhodňováni byli 
menšinoví Tutsiové, kteří za-
stávali důležité posty ve státní 
správě. Neklid přetrval i po vy-
hlášení rwandské samostatnosti 

zapojování místních komunit 
do financování nákladů. V roce 
2018 se tak mohly uskutečnit 
například dvě návštěvy, jed-
no školení v pravopise a revi-
ze Markova evangelia v jazyce 
aekyom; tři revize, dva zpětné 
překlady (kdy se nezávislým 
překladem zpracovaného textu 
zpět do původního jazyka ově-
řuje jeho kvalita), tři školení  
s konzultantem a hodnotící ná-
vštěva v jazyce gogodala. Letos 
se pracuje na knihách Králov-

ských, Druhé paralipomenon, 
Izajášovi, Jeremjášovi a Eze-
chielovi v jazyce magi a na Ma-
toušově a Lukášově evangeliu v 
jazyce pa.

Biblická společnost navíc 
spolupracuje s partnerskými or-
ganizacemi na dalších 14 překla-
datelských projektech. 

Modlete se za činorodé míst-
ní dobrovolníky, kteří se ujali 
překladatelské práce ve svých 
vesnicích, a za podporu ze 

strany jejich komunit; modlete 
se za církve a církevní před-
stavitele, aby si uvědomili na-
léhavost překladatelské práce  
a podporovali ji.
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také s dalším 
problémy – vyso-
kým počtem naka-
žených virem HIV, nezaměst-
naností, chudobou, drogovou 
závislostí, domácím násilím 
a vysokým počtem sebevražd.

Těmto lidem se snaží pomoci 
pracovníci Rwandské biblické 
společnosti, kteří od roku 2012 
realizují program zaměřený na 
léčbu ran, které v duších obyva-
tel Rwandy zanechalo strašlivé 
krveprolití. 

Audio program 
Rwandské biblické 
společnosti
Audio program na hojení  

traumatu se odehrává v malých 
terapeutických skupinkách, kte-
ré vedou vyškolení dobrovolníci. 
Terapeutické skupiny jsou pro 
situaci ve Rwandě klíčové. Počet 
lidí, kteří tyto skupiny navště-
vují, stále roste. Proto je ne-
zbytné vyškolit další terapeuty 
a ošetřovatele. Skupinové sezení 
současně připravuje půdu pro 
rozhovory o Božím slově a vede 
k pomoci dalším. Uzdravení jed-
notlivců míří k nastolení jednoty 
a smíření. Je to investice do du-
chovního, sociálního i ekonomic-
kého růstu země i jejích občanů.

Ve snaze oslovit co nejširší 
počet obyvatel začala Rwand-
ská biblická společnost (RBS) 
v roce 2017 vysílat Audio pro-

Vyvraždění Tutsiů bylo dlou-
hodobě plánované, klíčovou roli 
hrála zejména rozhlasová stanice 
Hutu Power, která šířila rasistic-
ké myšlenky a celý masakr zahá-
jila kódovaným povelem. Hlavní 
úlohu v genocidě představovaly 
jednotky Interahamwe, které při 
vraždění používaly většinou ma-
čety. Během pouhých 100 dní při-
šlo o život 800 tisíc až 1 milion lidí, 
příslušníků etnika Tutsiů a umír-
něných Hutuů.

Rozhlasové vysílání hutuské 
stanice stálo na začátku genocidy. 
Nyní, 25 let po této hrůzostrašné 
události, by se rozhlas mohl stát 
novou nadějí. 

Traumatizující zážitky 
není možné jen tak 
zapomenout
Ještě dnes, čtvrt století po 

masakru, přetrvává v srdcích 
obyvatel Rwandy strach. Mnozí 
Rwanďané prošli traumatizující-
mi situacemi a jejich srdce jsou 
zraněná. Řada z nich byla nuce-
na uprchnout ze země, z toho 
důvodu žije ve Rwandě velké 
množství žen a dětí v nezávidě-
níhodném postavení vdov a si-
rotků, kteří potřebují pomoc. 
Rwandská společnost stále pro-
žívá intenzivní pocit zloby a bez-
naděje především kvůli ztrátě 
nejbližších. Kromě následků, kte-
ré bezprostředně souvisí s genoci-
dou, se lidé musí vypořádat 

gram na hojení traumatu ve 
čtyřech hlavních rwandských 

rádiích. Mnozí Rwanďané také 
využívají možnosti zavolat na te-
lefonickou linku pomoci, která je 
pro tento účel zřízená.

Program pomáhá lidem zís-
kat potřebné znalosti a schop-
nosti vedoucí ke změně života, 
informuje a vzdělává vedoucí 
pracovníky církví a misijní pra-
covníky, aby mezi obyvatele 
Rwandy přinášeli jednotu, usmí-
ření a odpuštění. Tento program 
současně obnovuje ve rwandské 
společnosti křesťanskou naději 
a vztah k Bohu.

Cíle projektu
Cílem projektu je pomocí lé-

čebného audio programu a tera-
peutických sezení přinést naději 
a uzdravení všem, jejichž srd-
ce jsou poraněna událostmi
genocidy. RBS proto usiluje 
o zvýšení počtu vyškolených te-
rapeutů,kteří by s pomocí Bible 
a z ní vycházejících materiálů 
sloužili lidem postiženým post-
traumatickým syndromem.

V terénu nyní působí 1682 te-
rapeutů, na jejichž sezení dochá-
zí asi 25 000 účastníků. V plánu 
je školení 320 nových terapeutů. 
Nově vzniklé terapeutické skupi-
ny by mohly oslovit dalších 3675 
účastníků. Pro tuto příležitost 
vydá Rwandská biblická společ-
nost několik učebních materiálů 
a pomůcek pro terapeuty.
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ství Bible – přináší pokoj našim 
srdcím a naději do budoucna. 
Teď je naše rodina šťastná.“ To 
řekla jedna z účastnic programu 
v okrese Bugesera na východě 
Rwandy.

Bože, pomoz obyvatelům 
Rwandy, aby si vzájemně doká-
zali odpustit. 

Modlíme se za pracovníky 
Rwandské biblické společnos-
ti, abys jim dal potřebnou sílu 
a moudrost při konání tak ne-
lehkého úko-
lu, jako je hle-
dání smíření 
v srdcích oby-
vatel Rwan-
dy. Prosíme 
také za mno-
hé rwandské 
rodiny, jejichž 
jednota je v dů-
sledku proži-
tého utrpení 
narušená.

670 Kčkat. č. 1116

Díky rozhlasovému vysílání 
budou osloveni obyvatelé měst 
i venkovských oblastí. V plánu 
je celkem 13 pořadů, které mo-
hou ovlivnit až 1 800 000 poslu-
chačů. 

K úsilí RBS o uzdravení 
rwandské společnosti se vedle 
Americké biblické společnos-
ti připojily hlavní církve, které 
v oblasti působí – římskokato-
lická, anglikánská, presbyteri-
ánská, letniční i adventistická.

Význam léčebného 
programu

Program na hojení traumatu 
je službou, která otvírá zavřené 
dveře. V první fázi pomáhá lidem 
odhalit jejich skrytá zranění. Pak 
začíná dlouhý proces uzdravo-
vání – od odhalení skrývaného 
utrpení až po konečné smíření. 
Ozdravný program založený na 
Bibli vytváří bezpečné prostředí 
a buduje důvěru.

Současný obrovský zájem 

o audio program na léčbu trau-
matu je nad možnosti Rwandské 
biblické společnosti. RBS sice 
disponuje mnoha dobře vyško-
lenými a zkušenými terapeuty, 
ti však musí zvládnout velké 
množství lidí. 

Pokud program skončí pro 
nedostatek prostředků, bude to 
mít negativní dopad na důvě-
ryhodnost biblické společnosti. 
Pracovníci Rwandské biblic-
ké společnosti k tomu říkají: 
„Uzdravujeme duše, které jsou 
už po dlouhých dvacet pět let 
vážně zraněné. Chceme ve svém 
úsilí pokračovat, dokud nebude 
rwandská společnost vyléčena.“

Svědectví
Ozdravný program pomohl 

již mnoha lidem. „Rwandská bib-
lická společnost mě a mého man-
žela oslovila Biblí a programem 
léčby traumatu. Teď už vím, že 
mnohé obtíže mohu zvládnout. 
Smutek, který v nás pořád trvá, 
nám pomáhá překonat posel-

Česká biblická společnost jako 
součást mezinárodního společenství
Česká biblická společnost (ČBS) je členem celosvětové rodiny biblických společností 
sdružených v organizaci Spojené biblické společnosti (United Bible Societies, UBS).

KDO JSOU SPOJENÉ 
BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI?
Národům o jeho slávě vypra-

vujte, jeho mocné činy rozhlašuj-
te lidstvu. (Žalm 96,3; SNC)

Spojené biblické společnosti 
(United Bible Societies, UBS) jsou 
mezinárodní federací nezávislých 

biblických společností, které pů-
sobí ve více než 240 zemích po 
celém světě. Činnost UBS se za-
měřuje na zpřístupňování Písma 
všem lidem v jejich mateřských 
jazycích, a to buď v tištěné, digi-
tální nebo zvukové podobě.

Organizace UBS vznikla v ro-
ce 1946. V tomto roce se sešli 
zástupci třinácti biblických spo-
lečností, kteří ve společném úsilí 
o šíření Písma odložili věroučné 
rozdíly a dohodli se na vzájem-

né spolupráci. UBS stále věří, že 
společný postup je účinnější a že 
své dílo konají v duchu Ježíšo-
vy modlitby z Janova evangelia 
(17,21): „… aby všichni byli jed-
no…“ První ústředí UBS sídlilo 
v Londýně a v Ženevě.

Nejstarší biblickou společnos-
tí v síti UBS je Britská a zahraniční 
biblická společnost (British and 
Foreign Bible Society) založená 
v roce 1804. Nejmladší společ-
ností je Biblická společnost 
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Jižního Súdánu, která vznikla 
v roce 2011, několik měsíců poté, 
co se Jižní Súdán stal samostat-
nou zemí. (O Jižním Súdánu 
jsme psali ve Zpravodaji 1/2018.) 

Spojené biblické společnosti 
jsou mnohostrannou organizací, 
která svým členům umožňuje 
přístup k jedinečné síti zdro-
jů, zkušeností a inspirací. Jako 
globální společenství biblic-
kých společností může účinně 
jednat s dalšími organizacemi 
s celosvětovou působností, např. 
s Organizací spojených národů.

JAK UBS INFORMUJÍ 
O SVÉ ČINNOSTI?
UBS pečlivě informují světovou 

veřejnost o své činnosti, a to pro-
střednictvím několika materiálů:
 Výroční zpráva
 Statistický přehled nových 

překladů Bible
 Statistický přehled distribuce 

Biblí po celém světě
 Přehled o misijní činnosti bib-

lických společností

PLÁNY A CÍLE SPOJENÝCH 
BIBLICKÝCH SPOLEČNOSTÍ
Směřování UBS v letech 2016–

2022 nastiňuje dokument, kte-
rý je výsledkem mnoha setkání 
a konzultací před Světovým shro-
mážděním UBS, které se konalo 
v roce 2016 ve Filadelfi i (USA). 
Z tohoto setkání vzešel klíčový 
plán, kterým se biblické společ-
nosti v tomto období zavázaly 
řídit, tzv. Filadelfský slib.

V dokumentu Translation 
Roadmap si UBS rozvrhly plán 
překladů částí Bible, Nového záko-
na a celé Bible do jazyků, ve kte-
rých Boží slovo dosud nezaznělo. 
Vize shrnuje přístup UBS k šíření 
Písma a stanovuje hlavní cíle pře-
kladatelského procesu, kterých 
má být dosaženo do roku 2033.

UBS jsou si vědomy, že ne-
přehlédnutelnou překážkou při 
šíření Písma je negramotnost 
stále ještě početné skupiny oby-
vatelstva. Jednou z aktivit UBS je 
proto výuka a procvičování čtení 
na základě biblických textů pro 
stovky tisíc negramotných lidí.

Součástí činnosti UBS jsou 
také sociální projekty. V součas-
né době probíhá program Dobrý 
samaritán, v jehož rámci jsou 
školeni zástupci z různých církví 
např. pro práci s lidmi nakažený-
mi virem HIV.

PŘEHLED ČLENŮ UBS
Organizace UBS působí v ně-

jaké formě v celkem 244 státech 
a územích:
  členy UBS je 148 biblických 

společností (119 plné členství, 
29 přidružených biblických 
společností)

  v 9 zemích vyvíjí činnost part-
nerské organizace UBS

  z ekonomických a nábožen-
sko-politických důvodů obslu-
huje 87 států biblická společ-
nost z jiné země.
V 9 státech světa nepůsobí 

žádná biblická společnost.

VÝZNAM UBS
  Vyniká globálním dosahem 

svých aktivit. Prostřednic-
tvím místních biblických 
společností působí ve většině 
zemí světa.

  Sdružuje přední světové od-
borníky v oblasti překladů Bi-
ble. Udržuje vynikající překla-
datelské standardy pomocí 
špičkového soft waru a pravi-
delného školení překladatelů. 

  Jeden z nejaktivnějších vy-
davatelů a distributorů Bi-
ble. Každý rok distribuuje 
v průměru 32 milionů úpl-
ných Biblí. 

  Vytváří největší online digi-
tální biblickou knihovnu na 
světě (Digital Bible Library®). 
Nyní je dostupných přes 1000 
biblických textů ve více než 
800 jazycích.

  Aktivně vystupuje na sociál-
ních sítích, kde oslovuje kaž-
dý rok miliony lidí, zejména 
dospívajících. 

DOSTUPNOST BIBLE 
(ČERVEN 2019)

  Celá Bible: 694 jazyků 
 (5,6 miliardy lidí)
  Pouze Nový zákon: 
 1557 jazyků (810 milionů lidí)
  Části a výběry z Písma: 
 1129 jazyků (421 milionů lidí)
  Jazyky bez překladu: 
 3971 (247 milionů lidí)
  Celkový počet jazyků na 

světě: 7351 (7,1 miliardy lidí)
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Novinky
BIBLE Český ekumenický překlad  
malý formát, vydání bez deuterokanonických knih

BIBLE Český ekumenický překlad  
střední formát, vydání včetně deuterokanonických knih

BIBLE Český ekumenický překlad  
velký formát, vydání včetně deuterokanonických knih

kat. č. 1290

kat. č. 1270

kat. č. 1260

kat. č. 1291

kat. č. 1271

kat. č. 1261

kat. č. 1292

kat. č. 1272 kat. č. 1273

kat. č. 1262

kat. č. 1306kat. č. 1305 kat. č. 1307 kat. č. 1308

460 Kč

520 Kč

750 Kč

620 Kč

540 Kč

750 Kč

820 Kč

820 Kč 980 Kč

1 200 Kč

Pevná vazba

Pevná vazba

Pevná vazba

Měkká vazba 
se zipem

Pevná vazba

Pevná vazba 

Měkká vazba, 
kůže, zlatá ořízka

Měkká vazba 
se zipem

Měkká vazba, 
kůže, zlatá ořízka

Pevná vazba, kůže, 
zlatá ořízka

www.bibleshop.cz
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Kniha Jeremjáš, která je hned po Žalmech druhou nejdelší knihou Starého zákona 
a nejdelší prorockou knihou vůbec, hovoří o okolnostech, které předcházely pádu 
Jeruzaléma v roce 586 př. Kr. a zničení judské samostatnosti, a o působení a činnosti 
samotného proroka Jeremjáše. Úvodní kapitoly 1–5 jsou naléhavou výzvou a pros-
bou k návratu k Hospodinu, která však není vyslyšena. Lid se tak otevírá cestě soudu, 
která se uskuteční skrze nepřítele ze severu (Babylón).

Rodinná Bible

Izajáš I (Iz 1–12) RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th.D. 

Jeremjáš I (Jr 1–5) ThLic. Stanislav Pacner, Th.D.

kat. č. 1922

kat. č. 1921

348 Kč

348 Kč

Rodinný formát v nové 
grafi cké úpravě je největ-
ší a nejlépe čitelnou Biblí 
v Českém ekumenickém 
překladu. 
Elegantní vydání 
v krémové barvě se 
zlatou ořízkou se může 
stát vhodným dárkem 
k nejrůznějším příleži-
tostem.

Kniha Izajáš patří mezi nejvlivnější prorocké spisy. Tvoří ji pestrý materiál: nesmlou-
vavé výtky, barvité popisy válečných hrůz, ale i jedny z nejútěšnějších biblických pří-
slibů. Už úvodní kapitoly nastíní její hlavní témata: lid Judska a Jeruzaléma nedbá 
na svého Boha ani na to, co prospívá mezilidským vztahům, a tak ztrácí zakotvení 
i orientaci uprostřed politických nástrah své doby. Najde se v něm však i skupinka 
těch, kdo se učí rozpoznávat, že Bůh, jehož úradky předčí nejsmělejší lidská očeká-
vání, svůj lid neopouští a navzdory vnější nejistotě pohnutých dob je a bude s ním.

z naší produkce

Jeremjáš I
1 – 5
Co uděláte, až přijde  
konec Jeruzaléma ?
Stanislav Pacner

St
an

is
la

v 
Pa

cn
er

  J
er

em
já

š

24/I

Český  
ekumenický  

komentář  
ke Starému  

zákonu

Č
EK

 S
Z

24  / I

RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th.D. (*1964), odborná asistentka 
na Katedře biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, studovala v Praze, Olomouci 
a Římě. Zabývá se biblickou introdukcí a prorockými knihami 
Starého zákona.

ThLic. Stanislav Pacner, Th.D. (*1969), odborný asistent na 
Katedře biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, studoval v Litoměřicích, Olo-
mouci, Římě a Jeruzalémě. Zabývá se biblickou hebrejštinou a 
prorockými knihami Starého zákona, zvláště knihou Jeremjáš.

kat. č. 1250

1 980 Kč
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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 použit.

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)
  3320 = členský příspěvek člena ČBS na rok 2020
  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.


