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Milí přátelé, 
k činnosti České bib-
lické společnosti téměř 
od samého jejího počát-
ku neodmyslitelně pa-
tří podpora biblického 
díla v chudých zemích. 
V roce 1990 byla obno-
vena naše biblická spo-
lečnost a už o dva roky 
později byly vyhlášeny 
první Dny Bible. 1. říj-
na 2016 zahájíme již 24. 
ročník!

V mnoha sborech 
a farnostech se stalo 
tradicí, že jedna bo-
hoslužba v posledním 
čtvrtletí roku je tema-

ticky zaměřena na biblické dílo. Je to dobrá příležitost při-
pomenout si význam Písma svatého, projevit vděčnost za 
dostatek Biblí v naší zemi a současně myslet také na chu-
dé země, kde pro mnohé křesťany je Bible nedosažitelným 
pokladem. Den Bible je současně výzvou k přímluvným 
modlitbám za Českou biblickou společnost, za biblické spo-
lečnosti ve světě a za jejich úsilí překládat, tisknout a šířit 
Písmo svaté ve všech oblastech zeměkoule.

Součástí Dnů Bible je také fi nanční sbírka. V roce 2015 
jsme podpořili překladatelské projekty ve dvou afrických 
zemích: v Angole a Ugandě. Prostřednictvím Spojených bib-
lických společností jsme díky Vaší štědrosti přispěli na tyto 
projekty částkou 1 878 027 Kč. Všem dárcům děkujeme za 
jejich štědrost a obětavost, díky které mohou vznikat stále 
nové překlady Písma svatého.

Letos nás Spojené biblické společnosti požádaly, aby-
chom pomohli zemím Arabského poloostrova. Jedná se 
o oblast s velice složitou náboženskou, společenskou i po-
litickou situací. Místní křesťané obětavě působí mezi mili-
óny cizinců, zahraničních dělníků a přistěhovalců. Biblická 
společnost pro Arabský poloostrov se snaží tyto křesťany 
podporovat, ale nemá dostatek fi nančních prostředků na to, 
aby pokryla poptávku po různojazyčných Biblích a biblic-
kých pomůckách. Věřím, že díky Vaší obětavosti se letošní 
Dny Bible stanou významnou pomocí v této problematické 
oblasti třetího světa.

Mgr. Pavel Novák, 
ředitel České biblické společnosti
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Ohlédnutí 
za Dny Bible 2015

Projekty Angolské 
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Angolská biblická společnost  
v současnosti realizuje 7 překla-
datelských projektů. Zbývající 
polovina projektů se zaměřu-
je na nemocné, zejména na ty, 
kteří bojují s virem HIV (jako 
součást projektu Milosrdný Sa-
maritán), na vydání Bible pro 
vězně a natočení audio nahráv-
ky Nového zákona pro negra-
motné (v rámci celosvětového 
projektu Víra ze slyšení).

Česká biblická společnost už 
v roce 2010 podpořila první rok 
překladatelských prací na eku-
menickém překladu celé Bible 
do jazyka umbangala. Celý pře-
klad má být dokončen v roce 
2024. V Luandě byl vytvořen 
překladatelský tým sestávají-
cí ze tří překladatelů. Ti svou 
práci konzultují s představiteli 
církví i obyčejnými lidmi, pro 
něž je umbangala mateřštinou. 
V loňském roce jsme podpo-
řili tři překlady Bible do jazy-
ků kmenů umbundu, kikongo  
a lunyaneka-mwila.

Umbundu
Etnická skupina Umbun-

du žije většinou v Angole, kde 
představuje asi 40 % populace,  
a její jazyk je nejrozšířenějším 
domorodým jazykem. Tento 
projekt byl zahájen v roce 1999, 
během občanské války. V sou-
časné době je hotový celý Nový 
zákon a část Starého zákona. 

Veškeré práce by měly být do-
končeny v roce 2019.

Kikongo
V současné době probíhá re-

vize již přeložených částí Bible 
a překlad zbývajících knih Pís-
ma svatého do jazyka kikongo. 
Překlad byl zahájen v roce 1999 
a hotov by měl být v roce 2017. 
Jazykem kikongo mluví asi  
1 500 000 lidí na severu Angoly 
a v Kongu.

Lunyaneka-Mwila
Asi 700 000 obyvatel Ango-

ly, kteří mluví jazykem nyane-
ka-mwila, stále čeká na Bibli 
ve své mateřštině. První etapa 
překladatelských prací byla 
zahájena v roce 2013, koncem 
roku 2017 by měl být dokončen 
překlad Nového zákona a měly 
by začít práce druhé etapy, tedy 
překlad textů Starého zákona.

Projekty Ugandské 
����	)��!
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Ugandská biblická společ-
nost pracuje na 11 projektech,  
z nichž 6 je překladatelských. 
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V předchozích letech jsme 
podpořili překladatelské práce 
na dvou ekumenických překla-
dech realizovaných Ugandskou 
biblickou společností. Opako-
vaně to byl překlad do jazy-
ka dhopadhola (2009 a 2014)  
a v roce 2014 také překlad do 
jazyka lumasaaba.

V roce 2015 Česká biblická 
společnost podpořila také pře-
klad Bible do jazyka acoli. Tímto 
jazykem mluví jedna z největších 
jazykových skupin ve východní 
části Ugandy, celkem se jedná  
o 1 170 000 obyvatel. Překlad byl 
zahájen v roce 2012 a dokončen 
by měl být v roce 2019.

Velice si vážíme Vaší ochoty 
podpořit šíření Písma svatého. 
Zatímco my žijeme v zemi re-
lativního blahobytu a Bible je 
u nás dostupná prakticky kaž-
dému – dokonce v  různých vy-
dáních a překladech, v mnoha 
zemích třetího světa tomu tak 
není. Proto si ceníme každého 
dárce, který je ochoten přispět 
na překlad, vydání a distribuci 
Bible v chudých zemích světa.
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Arabský poloostrov
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Arabský poloostrov je domovem asi 45 milionů 
lidí. Od konce 20. století tam výrazně narůstá 
počet zahraničních přistěhovalců. Ve Spojených 
arabských emirátech představují původní arab-
ští obyvatelé pouze 19 % populace. Zde lidé z více 
než 200 zemí světa žijí a pracují bok po boku 
s původními obyvateli tohoto regionu. Pracují 
zde miliony přistěhovalců od Indie po Irsko a od 
Jižní Afriky po Jižní Koreu.

Z geografi ckého pohledu tvoří jihozápadní 
hranici Rudé moře, u jižního výběžku je to průliv 
Bab-al-Mandab a Adenský záliv, na jihovýchodě 
omývá jeho břehy Arabské moře, na severový-
chodě Ománský záliv a dále na sever pokračuje 
Hormuzský průliv a Perský záliv. Na pevnině pro-
bíhá severní hranice územím Iráku, jihovýchodní 
Sýrií a Jordánskem. Z politického hlediska pat-
ří do oblasti Arábie tyto státy: Saúdská Arábie, 
Spojené arabské emiráty, Jemen, Omán, Katar, 
Bahrajn a Kuvajt. Mezi největší a nejdůležitější 
města patří: Rijád, Dubaj, Džidda, Kuvajt, Dauhá, 
Maskat, Abú Zabí, Jemen San‘á, Saúdská Arábie 
Mekka. Ofi ciálním jazykem ve všech těchto stá-
tech je arabština.

Arabský poloostrov je země velkých kon-
trastů. Pod povrchem rozsáhlých neobydlených 
pouští se nacházejí obrovské zásoby ropy. Na 
jedné straně vidíme velké bohatství zrcadlící se 
v zářících moderních městech, na druhé straně 
nezměrnou chudobu kočovných kmenů v pouš-
ti. Arabský poloostrov je srdcem islámu a jeho 
kultury. Arabové jsou zde dominujícím etnikem, 
stejně jako je islám převažujícím náboženstvím. 
Nacházejí se zde svatá místa islámu Mekka 
a Medína. Největším velkoměstem je Rijád, hlav-
ní město Saúdské Arábie.



Kuvajt

Kuvajt je zaklíněný v poušti mezi Irákem a Sa-
údskou Arábií, na severozápadním konci Arab-
ského zálivu. Země se řadí k hlavním světovým 
producentům ropy; udává se, že na kuvajtském 
území se nalézá asi 8 až 9 % celosvětových 
zásob této suroviny. Země trpí velkým nedo-
statkem sladké vody, který znemožňuje rozvoj 
zemědělství. Většina vody se zajišťuje odsolová-
ním mořské vody nebo dovozem.
Přes 80 % obyvatel představují etničtí Arabové, 
z toho ovšem jen necelá polovina jsou vlastní 

Omán

Sultanát Omán je hornatou zemí na jihovýchodě 
Arabského poloostrova. V zemi žijí přibližně tři 
miliony obyvatel. Početně nejzastoupenějším et-
nikem jsou Arabové, následují přistěhovalci pů-
vodem z Jižní Asie – Bangladéše (Bengálci), Indie, 
Pákistánu (Balúčové) a Šrí Lanky a též Afriky. 
Valná většina obyvatel jsou muslimové, nejrozší-
řenější je ibádíjovská větev islámu. Nejvyznáva-
nější náboženství kromě islámu je hinduismus. 
Mezi dorozumívací jazyky patří úřední arabština 
a hojně používaná angličtina.
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Podívejme se z blízka 
na Arabský poloostrov
V průběhu minulých staletí byl 
Arabský poloostrov v podstatě 
uzavřený pro křesťanství, ale v 
posledních letech Bůh zázračně 
působí i v této oblasti. V součas-
né době žije na Arabském polo-
ostrově okolo 2,3 milionu křes-
ťanů a podle církevních statistik 
se 450 000 křesťanů pravidelně 
účastní bohoslužeb.

Přítomnost církve se liší stát 
od státu. V Saúdské Arábii jsou 
oficiální bohoslužby striktně za-
kázány. V ostatních zemích mají 
své kostely a modlitebny různé 
denominace, katolické, nekato-
lické i pravoslavné, a jsou ofici-

álně uznané vládami jednotli-
vých zemí. Většinu návštěvníků 
křesťanských společenství tvoří 
přistěhovalci, především z Asie. 
V případě křesťanských církví 
na Arabském poloostrově se dá 
mluvit doslova o církvi „pout-
níků“ žijící v muslimském pro-
středí. Z toho důvodu jsou veli-
ce důležité ekumenické vztahy  
a stejně důležitý je také křesťan-
sko-muslimský dialog o společ-
ném soužití.

Biblická společnost Arabské-
ho poloostrova má jedinečnou 
přednost přinášet evangelium 
těmto lidem. Je to ale součas-

ně velký úkol: zajistit, aby Boží 
slovo bylo dostupné v mnoha 
jazycích zastoupených v této 
oblasti a v potřebných formá-
tech. Z celkového počtu 2,3 
milionu křesťanů jich zhruba  
50 % nečte nebo jsou negra-
motní. V současné době bib-
lická společnost nabízí Bibli ve 
více než 50 jazycích. Snaží se li-
dem napomáhat k porozumění 
Bible šířením křesťanské litera-
tury a hudby a vyrábí praktické 
pomůcky, pomocí kterých po-
máhá lidem efektivně používat 
a uplatňovat Boží slovo v jejich 
každodenním životě.

2 / 2016



Jemenu je velice rozmanitý: je tvořen teplými 
pobřežními pláněmi, chladnými horami a horký-
mi pouštěmi.
Podle odhadů žilo v roce 2014 v Jemenu 24 mili-
onů obyvatel. 46 % z nich je mladších než 15 let 
a 2,7 % starších než 65 let. Jemenská společnost 
je z velké části rozdělena do kmenů, v městských 
částech do kast. Asi 75 % obyvatel žije na ven-
kově. V roce 2005 umělo číst a psát 73 % mužů 
a 35 % žen.
Naprostou většinu obyvatel tvoří muslimští Ara-
bové. Dle ústavy je islám státním náboženstvím. 
Zákony neumožňují muslimům konvertovat k ji-
nému náboženství. Je zde okolo 3 000 křesťanů, 
dále židé, hinduisté a ateisté.
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Kuvajťané, větší část představují přistěhovalci 
z jiných arabských zemí. Úředním jazykem je 
arabština, široce užívána je také angličtina, lze 
se setkat i s perštinou. Míra gramotnosti dosa-
huje 84 %. Kuvajtští občané mají zajištěno bez-
platné vzdělání, od základního až po univerzitní; 
děti přistěhovalců nárok na tyto výhody nemají.

Spojené arabské emiráty (SAE)

Spojené arabské emiráty (SAE) jsou federací sed-
mi konstitutivních emirátů na Blízkém východě, 
rozkládající se v jihozápadní Asii ve východní 
části Arabského poloostrova při pobřeží Perské-
ho zálivu. Celkový počet obyvatel je přes 2,7 mili-
onu, občané SAE tvoří jen asi 20 % obyvatelstva 
(z toho 70 % jsou Arabové). Islám vyznává 96 % 
z nich, z čehož 82 % jsou sunnité a 18 % šíité. 
Zbytek, tedy přibližně 80 % obyvatel, tvoří při-
stěhovalci, především z Indie, Pákistánu, Bangla-
déše a Íránu, kteří vyznávají náboženství svých 
mateřských zemí, tedy především islám a hindu-
ismus. Drtivá většina obyvatel žije na pobřeží. 
Z toho 60 % obyvatel jen ve městech Abú Dhábí 
a Dubaji.

Katar

Katar je emirát v jihozápadní části Perského zá-
livu. Na jihu hraničí v délce 60 km se Saúdskou 
Arábií, zbylé strany jsou obklopeny mořem, na 
západě leží v sousedství Kataru malý ostrovní 
stát Bahrajn. Hlavním a nejdůležitějším městem 
v zemi je Dauhá, kde žije více než polovina oby-
vatel Kataru. Dalším důležitým městem je pří-
stav Umm Sajd na východním pobřeží. Ve měs-
tech žije na 91 % Katařanů.
Téměř všichni obyvatelé Kataru jsou muslimové. 
Etničtí Arabové tvoří asi 40 % obyvatel země. 
Většinu obyvatelstva představují přistěhovalci, 
pracující zejména v ropném průmyslu: Pákis-
tánci, Indové, Íránci a další. Úředním jazykem je 
arabština, ale většina obyvatel rozumí i angličti-
ně. Míra gramotnosti činí 82 %.

Saúdská Arábie

Saúdská Arábie, ofi ciálním názvem Saúdskoarab-
ské království, zabírá velkou část Arabského po-
loostrova a s rozlohou 2 149 690 km2 je druhým 
největším státem arabského světa. Podle odha-
dů z roku 2011 žije v zemi 26 680 000 obyvatel, 
z nichž asi 5,5 milionu jsou zahraniční pracovní-
ci. Hustota zalidnění je velmi nízká z důvodu ne-
příznivého pouštního klimatu na většině území. 
Zhruba 97 % obyvatel vyznává islám (z asi 90 % 
sunnitský), který je jediným povoleným nábo-
ženstvím. Hlavním městem je Rijád a úředním 
jazykem arabština.

Jemen

Jemen, ofi ciálně nazývaný Jemenská republika, 
zaujímá jižní cíp Arabského poloostrova. Povrch 

Bahrajn

Bahrajn, ofi ciálním názvem Bahrajnské králov-
ství, se skládá ze skupiny ostrovů nacházejících 
se v jižní části Perského zálivu. S pevninou (Sa-
údskou Arábií) je Bahrajn spojen 25 km dlouhou 
Cestou krále Fahda. Stát se skládá z hlavního 
stejnojmenného ostrova a dalších 32 menších os-
trovů, včetně přilehlého mořského území. Hos-
podářsky Bahrajn závisí na těžbě a zpracování 
ropy, fi nančnictví a lovu perel.
Celkový počet obyvatel je 594 000, Bahrajňané 
tvoří 62 % obyvatelstva země a podíl městského 
obyvatelstva činí 92 %. Výraznou většinu v ob-
lasti náboženství tvoří s více než 81 % muslimové 
a asi 9 % křesťané.
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Projekt ve Spojených 
arabských emirátech
Tento projekt poskytne 3000 
Biblí v asijských a afrických ja-
zycích mnoha přistěhovalcům 
a chudým dělníkům ve Spoje-
ných arabských emirátech. Bib-
lická společnost na Arabském 
poloostrově se snaží pomáhat 
přistěhovalcům v jejich každo-
denních problémech, naplňovat 
jejich duchovní potřeby, sou-
středit svoji pozornost na jejich 
socioekonomické podmínky, 
hledat cesty pro pomoc, pomá-
hat jim vyrovnat se s pocitem 
bezmoci a zoufalství a hledat 
základnu pro řešení fyzických, 
sociálních, právních a duchov-
ních problémů.

Z celkového počtu 5 473 972 
obyvatel Spojených arabských 
emirátů jsou 4 379 177 cizinci 
a přistěhovalci ze 100 různých 
států. Mnozí z nich přicházejí  
z rozvojových zemí a přijíž-

dějí do Spojených arabských 
emirátů, aby mohli finančně 
podporovat rodiny ve svých 
domovských zemích. Obrovské 
množství přistěhovalců z In-
die, Srí Lanky, Filipín, Nepálu  
a Pákistánu se sem hrne, aby se 
vymanili z chudoby a strádání 
ve svých domovských zemích. 
Mnohým z nich se nikdy nepo-
daří splatit peníze, které si půj-
čili na cestu. Opustili své rodiny 
a v cizí zemi čelí nejistotě ohled-

ně zaměstnání a osamělosti, 
mnozí se ocitají v obtížných si-
tuacích, které v nich vyvolávají 
otázky po smyslu života.

Cílem tohoto programu je 
pomoci jim naučit se číst Bibli 
a seznámit se s křesťanskou ví-
rou. Biblická společnost v tom-
to úsilí spolupracuje s místními 
farnostmi a sbory, jejichž pro-
střednictvím poskytuje Bible  
v různých jazycích těm, kteří je 
potřebují.

2 / 2016
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Ve Spojených arabských emirá-
tech je na 400 sborů a farností. 
Přes 200 z nich misijně pracuje 
v pracovních táborech. V této 
zemi je trvalý nedostatek Biblí 
v různých jazycích. Když se v 
kinech promítal fi lm Umučení 
Krista, Biblická společnost vyda-
la 30 000 kusů Janova evangelia 
v angličtině a v jazyce telugu, 
aby lidem přiblížila celý příběh 
Ježíšova vzkříšení. Toto vydání 
se setkalo s velkým úspěchem.

Některým církvím se osvěd-
čuje, že nejprve nabízejí jen jed-
no evangelium a v pozdějších fá-
zích pak celý Nový zákon nebo 
celou Bibli. Pociťují velký nedo-
statek evangelií podle Jana nebo 
Lukáše, které potřebují mít k 
dispozici v různých jazycích pro 
evangelizační účely. Tato potře-
ba se ještě zesílila v době fi nanč-
ní krize, kdy lidé zoufale hledali 
naději.
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Faktem je, že ve Spojených 
arabských emirátech přetrvá-
vá neustálá potřeba Biblí – jak 
tištěných, tak namluvených.  
V modlitebních skupinách se 
neustále mění jejich členové – 
80 % jich odchází a nahrazují 
je noví. Někteří ztratí práci, jiní 
jsou převedeni na jiné pracovi-
ště a někteří prostě odcházejí. 
Tato situace představuje velkou 
výzvu pro Biblickou společnost. 
Aby mohla splnit svoje poslání 
oslovit evangeliem všechny, 
gramotné i negramotné, tiště-
ným nebo audio Písmem, po-
třebovala by Biblická společ-
nost mít na skladě dostatečné 
zásoby těchto materiálů.

Následující zpráva ukazuje, 
jak požehnaná je práce mezi 
cizineckými dělníky z nejrůz-
nějších etnických, jazykových  
a náboženských oblastí. Po je-
jím přečtení bude každému jas-
né, proč se ozývá tak hlasité vo-
lání po větším počtu tištěných 
Biblí, audio Biblí a přehrávačů 
Mega Voice.

�
(�����������#��
Kdykoli se pracovník Biblic-

ké společnosti vypraví do mod-
litební skupiny nebo do pracov-
ního tábora, bere s sebou Písmo 
svaté v různých jazycích. Na ty, 
kteří přicházejí na shromáždě-
ní a nemají Bibli, čeká milé pře-
kvapení: dostanou jednu Bibli 
zdarma. „Misijní vydání Biblí 

pro různojazyčné přistěhoval-
ce jsou co nejlevnější, aby jich 
byl k dispozici co největší po-
čet,“ vysvětluje mluvčí Biblické 
společnosti pro Arabský polo-
ostrov. „Potřeba těchto Biblí je 
obrovská a rok od roku roste.“

Pastor Bhagyanandam z cír-
kevního sboru Telugu v Sharjah 
potvrzuje: „Jsme velice vděční 
za to, že Biblická společnost zá-
sobuje modlitební shromáždě-
ní Biblemi v rodných jazycích. 
Všichni návštěvníci takového 
shromáždění v ten den dosta-
nou jeden výtisk Bible. To je 
pro ně velké překvapení. Velice 
si ceníme vaší služby a prosíme, 
abyste v ní pokračovali. Každý 
týden jsem svědkem případů, 
kdy lidé obracejí své životy  
a stávají se trvalými členy těch-
to společenství. Díky patří pře-
devším Bohu.“

Filipínské sbory používají 
anglické Bible a Bible v jazyku 
tagalog. Afričtí přistěhoval-
ci používají Bible v angličti-
ně, ale také překlady do jejich 

mateřštiny, jako je například 
jazyk amharic, arabština, fran-
couzština, luganda, swahilština 
nebo yoruba. Bible v jazycích 
hindi, nepali, punjabi, sinhala, 
tamil, telugu a urdu jsou potře-
ba ve velkém množství, protože 
do Spojených arabských emi-
rátů přijíždí velmi mnoho lidí  
z těchto oblastí. Sbory působící 
v pracovních táborech nemají 
peníze na nákup potřebného 
množství Biblí. Stěží vyberou 
dostatečné množství peněz na 
zaplacení nájemného za sály, 
kde se scházejí.

V poslední době Spojené 
arabské emiráty zaplavují při-
stěhovalci z afrických zemí. 
Tento stát zažívá naprostý 
zvrat v demografickém vývo-
ji. Nedávno jeden pracovník 
Biblické společnosti navštívil 
skupinu afrických pracovní-
ků ostrahy. Jedenáct z nich  
s nadšením sáhlo po Bibli v an-
gličtině. Biblická společnost pro 
Arabský poloostrov potřebuje 
více Biblí v afrických jazycích.

,�
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pro Arabský poloostrov
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Mega Voice:

Biblická společnost pro Arab-
ský poloostrov už po mnoho let 
spolupracuje s misijní společ-
ností, která pro šíření evangelia 
používá Přehrávače Mega Voice. 
Rozšířila už více než 3000 těch-
to přístrojů v Kuvajtu, Bahrajnu, 
Spojených arabských emirátech 
a Ománu. Přehrávač Mega Voice 
– o co se vlastně jedná? Jedná se 
o audio přehrávač, který obsahu-
je namluvené části Písma svaté-
ho – Nový zákon, Příběh o Bohu, 
Příběh o Ježíši a Malou biblickou 
školu s 215 lekcemi  zahrnujícími 
celou Bibli – a to vše v mnoha 
jazycích. Pro mnohé laiky, kteří 
nemají teologické vzdělání, toto 
zařízení znamená téměř totéž, 
jako by ve své kapse nosili učite-
le teologie!

Poté co se objevily SD karty 
a chytré telefony, mnoho lidí si 
může snadno a bez větších ná-
kladů stáhnout audio nahrávky 
Písma do svých telefonů. Ovšem 
ne každý vlastní chytrý telefon, 
ne každý má přístup ke všem 
materiálům, které obsahuje Pře-
hrávač Mega Voice.

KDO MŮŽE DOSTAT 
PŘEHRÁVAČ MEGA VOICE
Tento odolný, snadno ovlada-

telný a solární energií nabíjený 
audio přehrávač dostávají k dis-
pozici jen pečlivě vybraní lidé. 
Jsou to:
� pastoři a laičtí kazatelé, kteří 

pracují v pracovních táborech 
a nemají dostatečné teologic-
ké vzdělání,

� hospodyně, které nemohou 
docházet na bohoslužby,

� vedoucí malých křesťanských 
skupin, jejichž úkolem je půj-
čovat tyto přehrávače dělní-
kům v pracovních táborech, 

kteří touží po naslouchání Bo-
žímu slovu. Některé tyto lidi 
kontaktuje biblická společnost 
přímo, jiné oslovují pastoři.
V následujících odstavcích 

Vám pracovník Biblické společ-
nosti pro Arabský poloostrov 
podrobněji přiblíží tuto misijní 
práci a seznámíte se s několika 
konkrétními lidmi, kteří díky 
Přehrávačům Mega Voice po-
znali Ježíše Krista a evangelium 
obrátilo jejich životy. 

Spojené arabské emiráty: 
Pastor Sisir Kumar 
a jeho manželka
Tito manželé se setkávají 

s hospodyněmi. Některé ženy, 
které pomáhají v domácnos-
tech bohatších obyvatel, nemají 
možnost zajít do kostela dokon-
ce ani jednou za rok. S manželi 
Kumarovými se někdy setkají na 
krátkou modlitbu, jen když jdou 
vynést odpadky do popelnice. 
Biblická společnost dala man-
želům Kumarovým k dispozici 
deset Přehrávačů Mega Voice 
k půjčování hospodyním, které 
nemohou chodit na bohoslužby, 
aby mohly naslouchat Božímu 
slovu aspoň tímto způsobem.

Solomon
Solomon je odborník na po-

čítače. Pochází z Telangana. Na-
vštěvuje šest pracovních táborů 
a vede tam modlitební skupinky. 
Takto slouží asi 250 lidem. Na-
vštívil jsem jeho skupiny v pra-
covním táboře Sonapur. Sál, kde 
se setkávají, mají pronajatý jen 
na omezený čas, a proto v mod-
litbách a rozhovorech pokračují 
venku před budovou až do pozd-
ního večera. Pro svoji práci od 
nás dostal pět Přehrávačů Mega 
Voice a 300 knih.

Tato slova potvrzuje i sám 
Salomon: „V průběhu několika 
uplynulých let jsme už několikrát 
obdrželi darem od biblické společ-
nosti několik dodávek přehráva-
čů. V pracovních táborech se ne-
ustále mění lidé: jedni odcházejí 
a jiní přicházejí, protože bývají 
převedeni na jinou práci nebo 
práci ztratí. Přehrávače jsou vý-
borným nástrojem pro službu no-
vým dělníkům.“

Pastor Tataji
Pastor Tataji slouží křesťan-

ským společenstvím v Sharjah, 
Jebel Ali, Abu Dnabi a Musaff a. 
Často spolu po telefonu disku-
tujeme o biblických pasážích. 
Dostal od nás 300 výtisků knihy 
Příručka ke studiu Bible, které 
používá ve svých sborech. Pracu-
je také mezi kmeny Punjabi, Hin-
di, Urdu a Tamil. Dostal od nás 
také deset přehrávačů v těchto 
čtyřech jazycích. Používá je mezi 
přistěhovalými dělníky, kteří při-
cházejí do jeho společenství.

Pastor Tataji mi řekl: „V kaž-
dém pracovním táboře mám ve-
doucí, kteří jsou zodpovědní za 
půjčování přehrávačů mezi svými 
přáteli. Děkuji za podporu biblic-
ké společnosti, která nás zásobu-
je audio materiály, sadami cédé-
ček a Biblemi.“

Pastor Isaac Ananda Rao 
a Pastor Solomon
Tito pastoři slouží v osmi 
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pracovních táborech. Pastor 
Salomon tam i bydlí. Pro svoji 
práci dostali deset Přehrávačů 
Mega Voice. V každé modlitební 
skupině je určen jeden vedoucí, 
který se stará o účelné využívá-
ní těchto zařízení mezi přistě-
hovalci.

Pastor Chavakula
Slouží skupině 150 lidí v Al 

Ain. Většinou se jedná o hospo-
dyně nebo stavební dělníky. Pro 
svoji práci dostal 4 přehrávače, 
o jejichž kolování v pracovních 
táborech se starají pověření ve-
doucí tak, aby co nejvíc lidí mělo 
užitek z namluveného Písma.

„Děkuji za to, že do našich spo-
lečenství dodáváte knihy Biblické 
příběhy a zásobujete nás Bible-
mi, sadami cédéček, brožurami 
Naděje a Přehrávači Mega Voi-
ce. Jsme vděčni Bohu a biblické 
společnosti za tuto pomoc,“ řekl  
s dojetím Pastor Chavakula.

Pastor James 
a jeho žena Suneetha
Tento manželský pár působí  

v pracovních táborech. Suheetha 
pomáhá ženám v ženských pra-
covních táborech a James v muž-
ských. Při své práci používají pět 
Přehrávačů Mega Voice.

Al Ain: Pastor Stan a Carol
V Al Ain založili dvě křes-

ťanská společenství pro přistě-
hovalce mluvící nepálštinou  
a jazykem sinhala. Pro práci 
mezi těmito menšinami dosta-
li šest Přehrávačů Mega Voice. 
Mají také k dispozici pět CD sad 
Příběhů o Bohu v jazyku sinhala. 
Pastor Stan a jeho žena Carol se 
poprvé setkali s křesťanstvím, 
když při snídani vyslechli Bib-
lický příběh. Písmo svaté se jim 
tak zalíbilo, že se o něm chtěli 
dozvědět víc. To, co se dozvídali, 

hned předávali dál v obou spole-
čenstvích.

Pastor Javed
Pastor Javed slouží společnství 

35 zahraničních dělníků, převáž-
ně z Pákistánu. Většina z nich 
neumí číst ani psát nebo má jen 
základní vzdělání. Část z nich 
mluví jazykem punjabi. Biblická 
společnost pastorovi Javed dala 
k dispozici čtyři Přehrávače Mega 
Voice v jazyce urdu a punjabi.

Při mé návštěvě mi pastor Ja-
ved řekl: „Drahý bratře, děkuji ti 
za návštěvu našeho společenství 
a za knihy Biblický příběh. Chtěl 
bych se naučit víc biblických pří-
běhů a každý týden se o jeden po-
dělit s mým společenstvím. Ještě 
jednou děkuji za přehrávače, Bib-
le a brožury Naděje, které jsme od 
tebe zdarma dostali. Bůh žehnej 
vaší biblické společnosti, která 
nás takto podporuje.“

Pastor Ashiq
Pastor Ashiq se stará o zhru-

ba stočlennou skupinu v Al Ain, 
která mluví jazykem urdu. Mi-
nulý týden dostal čtyři Přehrá-
vače Mega Voice, kterými slouží 
členům společenství, především 
těm, kteří neumí číst.

Pastor Jonas
Pastor Jonas se stará o tři 

skupiny věřících ve Spojených 
arabských emirátech, které ho-
voří jazykem amharic. Dostal 
2000 výtisků brožury Naděje  
v tomto jazyce. Velice se mu líbí 
učebnice Biblické příběhy. Své 
poslání vidí ve vyprávění biblic-
kých příběhů lidem z různých 
zemí a kultur. 90 % členů jeho 
sboru jsou ženy pracující jako 
hospodyně nebo jako pokojské 
v hotelích. Pro práci mezi těmi-
to ženami dostal pět Přehrávačů 
Mega Voice.

„Biblické příběhy, které jsem 
se od vás naučil, se staly v našem 
společenství velkým hitem. Díky 
těmto příběhům se v našem sbo-
ru posiluje koncept učednictví. 
Děkuji za dar pěti přehrávačů  
a dvaceti CD sad v jazyce amha-
ric. Prosím, tlumoč mé díky bib-
lické společnosti,“ napsal pastor 
Jonas v nedávném e-mailu.

Kuvajt: Pastor Elia
Pastor Elia slouží zahraničním 

dělníkům na farmách poblíž hra-
nic Iráku a Saúdské Arábie. Pro 
tyto farmářské dělníky dostal 
pět Přehrávačů Mega Voice.

Bahrin: Lakshmi
Lakshmi pracuje jako hospo-

dyně ve čtrnácti domácnostech. 
Je stále v pohybu. Neumí číst ani 
psát. Se dvěma svými kamarád-
kami navštěvovala kurz Biblic-
ký příběh. Stala se následovnicí 
Ježíše Krista a zve další lidi do 
církve. Snaží se druhým lidem 
vyprávět biblické příběhy, které 
se naučila. Dostala tři Přehráva-
če Mega Voice a půjčuje je vždy 
třem hospodyním, které tak při 
práci mohou naslouchat Božímu 
slovu.
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ZÁKLADNÍ VERZE
      umělá hnědá kůže 
          s ražbou
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Bible kralická bez poznámek je známa mnoha 
generacím čtenářů. První vydání Bible kralické 
však bylo šestidílné a vynikalo rozsáhlým vý-
kladovým a poznámkovým aparátem. Ten byl 
dosud pro většinu čtenářů neznámý a nedo-
stupný, přestože je v něm uloženo mimořádné 
historické, bohemistické i teologické dědictví.

LUXUSNÍ VERZE
pravá kůže, stříbrná ořízka,

krabička (etuje)
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BIBLE KAŽDÝ MĚSÍC (BKM) je název celosvě-
tového společenství lidí, kterým leží na srdci 
šíření Božího slova v nejchudších zemích svě-
ta. Součástí tohoto díla se můžete stát i Vy. 
Stačí, když nám napíšete na e-mailovu adresu 
dary@dumbible.cz nebo vyplníte následující 
formulář a pošlete ho na adresu České biblické 
společnosti.

Členové BKM pravidelně dostávají informace 
o projektech biblických společností, a tak mají 
možnost pravidelně podporovat biblické dílo 
svými modlitbami a fi nančními dary. Přispí-
vat můžete měsíčně, čtvrtletně nebo jednou za 
rok podle vlastního uvážení. Členství v „klubu“ 
BKM lze kdykoliv ukončit.

Měsíční příspěvek 100 Kč umožní tisk a distribuci části Písma svatého, 
200 Kč Nového zákona a 400 Kč celé Bible.
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� 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. Modlete se za pracovníky 
biblických společností a za jejich úsilí šířit Písmo svaté. Modlete se za pře-
kladatele Bible do domorodých jazyků.
� FINANČNÍM DAREM. I malý příspěvek pomůže. Může se stát kapkou, ze 
které se stane řeka a nakonec i moře. Pomocí variabilního symbolu sami urču-
jete, na jaký účel bude Váš dar použitý.

Své příspěvky můžete zasílat na účet ČSOB: 129876273/0300
Variabilní symbol označuje účel daru:
�  6920 = příspěvek na režii ČBS
�  6930 = příspěvek na domácí projekty ČBS
�  9999 = příspěvek na zahraniční projekty (Dny Bible)
�  3317 = členský příspěvek člena ČBS na rok 2017
�  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
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Svůj dar můžete uplatnit jako odčitatelnou položku ve svém daňovém přizná-
ní. V případě zájmu si u nás počátkem roku 2017 vyžádejte potvrzení o darech 
pro fi nanční úřad. Potvrzení Vám pošleme poštou v druhé polovině ledna.


