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Vážení přátelé,
často se na nás lidé obracejí
s dotazem, který český překlad
je nejlepší. Odpověď na tuto
otázku není snadná. Nejlepší by
bylo, kdybychom mohli číst Bibli
v originálních jazycích, tedy
v hebrejštině, aramejštině a řečtině. Většina z nás „smrtelníků“
však musí dát zavděk překladu.
A zde začíná potíž…
Každý, kdo překládá texty
z jiného jazyka, dobře ví, že čím
je překlad doslovnější, tím méně je srozumitelný. Právě proto existuje i v češtině více překladů od doslovnějších až po
překlady volnější. Na stranu těch doslovnějších můžeme zařadit Bibli kralickou nebo Český studijní překlad, zatímco
na straně těch nejsrozumitelnějších (a tedy nutně nejméně
doslovných) máme například Slovo na cestu. Český ekumenický překlad stojí někde uprostřed – je poměrně přesný
a současně dobře srozumitelný. Snad právě proto je tak rozšířený a většinou církví všeobecně přijímaný.
Jedním z hlavních cílů biblických společností je zprostředkovat Písmo svaté co největšímu počtu lidí v jejich rodném jazyce. To je obrovský úkol, ke kterému se rok od roku
pomalými krůčky přibližujeme. Přeložit Bibli do některého
z domorodých jazyků je často velice těžký úkol. Vypráví se
o tom, jak se misionáři snažili přeložit modlitbu Otčenáš do
jazyka Eskymáků. Jak ale přeložit prosbu „Náš denní chléb
dej nám dnes…“, když Eskymáci neznají chléb? Překlad nakonec zněl nějak takto: „Dej nám každodenní příděl tuleního masa...“. Z tohoto příkladu je zřejmé, že překladatelé
Bible musí brát v úvahu nejen význam jednotlivých slov,
ale také kontext, do kterého Bibli překládají, a obraz světa,
v kterém příjemci překladu žijí.
Od října do prosince 2017 budou v našich farnostech
a církevních sborech probíhat tradiční Dny Bible. Letos jsou
zaměřeny právě na téma překladů Bible, konkrétně na dva
překladatelské projekty v africké zemi Togo a dva v Tanzanii. Věřím, že Vás informace obsažené v tomto zpravodaji
zaujmou a že se rádi připojíte k letošním Dnům Bible jak
svými modlitbami, tak ﬁnančními dary.
Děkuji Vám za Vaši štědrost a přeji Vám požehnané
adventní a vánoční dny.
Mgr. Pavel Novák,
ředitel České biblické společnosti
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Ohlédnutí
za Dny Bible 2016
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Připomeňme si základní fakta
o situaci křesťanských církví na
Arabském poloostrově. Jedná
se o tyto státy: Omán, Kuvajt,
Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Jemen, Katar a Saúdská
Arábie.
Příkladem činnosti Biblické
společnosti pro Arabský poloostrov je projekt ve Spojených
arabských emirátech. Tento
projekt poskytne 3000 Biblí
v asijských a afrických jazycích mnoha přistěhovalcům

a chudým dělníkům
ve Spojených arabských
emirátech.
Biblická společnost
na Arabském poloostrově se snaží pomáhat přistěhovalcům v jejich každodenních problémech,
naplňovat jejich duchovní potřeby, soustředit svoji pozornost na jejich socioekonomické
podmínky, hledat cesty pro pomoc, pomáhat jim vyrovnat se
s pocitem bezmoci a zoufalství
a hledat základnu pro řešení
fyzických, sociálních, právních
a duchovních 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 přijíždějí do Spojených arabských
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emirátů, aby mohli ﬁnančně podporovat rodiny ve
svých domovských zemích.
Obrovské množství přistěhovalců z Indie, 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 nepodaří splatit
peníze, které si půjčili na cestu. Opustili své rodiny a v cizí
zemi čelí nejistotě v zaměstnání a osamělosti, mnozí se ocitají v obtížných situacích, které
v nich vyvolávají otázky po
smyslu života.
Cílem tohoto programu je
pomoci jim naučit se číst Bibli
a seznámit se s křesťanskou vírou. Biblická společnost v tomto úsilí spolupracuje s místními
farnostmi a sbory, jejichž prostřednictvím poskytuje Bible
v různých jazycích těm, kteří je
potřebují.
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Historie
Togo má bohatou minulost. Na
území dnešního severního Toga
se nacházela království Dagomba
a Gondža. Většina území byla od
14. století osídlena kmeny národa
Ewe. Ewové na jihu na počátku
18. století vytvořili své centrum
Nuatja. První Evropané v Togu
byli Portugalci, kteří zde přistáli v roce 1471 a postupně ovládli
obchod s otroky. Postupem času
sem pronikaly jiné evropské národnosti a vyostřoval se obchod
s otroky.
V 2. polovině 19. století sem
začali pronikat Němci, kteří
v roce 1852 v Togu založili misii.
V roce 1884 uzavřeli smlouvu
s eweským králem Mlapou a pradávné Togo se stalo německým
protektorátem. Hranice ve vnitrozemí byla stanovena dohodami
Německa s Francií (1897) a Velkou
Británií (1899). V letech 1897–1902
v německém Togu vznikl silný
odboj domorodého obyvatelstva
a na počátku první světové války
německé posádky kapitulovaly
a zemi opět obsadili Francouzi
a Britové. V roce 1919 bylo toto
rozdělení potvrzeno a v roce 1922
byla většina země svěřena mandátem OSN pod správu Francie.
Zbytek země připadl Anglii, anglicky mluvící část se v roce 1956
přičlenila plebiscitem ke Ghaně.

Francouzská část v témže roce
získala autonomii. V roce 1956
se stala samostatnou republikou
a nezávislosti dosáhla v roce 1960.

 
Togo na západě sousedí s Ghanou, na východě s Beninem a na
severu s Burkina Faso. Malá země
nabízí husté pralesy, savany, pobřežní laguny, dlouhé písečné pláže a bažinaté pláně. Hlavní město
Lomé leží v Beninském zálivu
a je to jediné hlavní město ležící
přímo na hranici. Moderní hotely lemují pláže, minulost města
odhaluje koloniální architektura
a fetišistické trhy, kde se prodávají tradiční léčivé prostředky
a vyřezávané ﬁgurky. V Togu je
několik národních parků, kde žijí
sloni, buvoli, antilopy a tropičtí
ptáci. Zemi charakterizují vodopády, palmové plantáže a farmy,
kde se pěstuje káva a kokos. Na
severovýchodě Toga leží tradiční
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hliněné věže obydlené kmeny Batammariba v krajině Koutammakou, od roku 2004 místo Světového dědictví UNESCO.
Geologicky je území Toga velmi staré. K severu se území z nížin postupně zvedá až do výšek
400 m n. m. Nejvyšší vrcholky
dosahují skoro 1 000 m n. m. Ještě dále k severu leží nížina řeky
Oti. Podnebí je na jihu rovníkové s malými teplotními výkyvy
(20–30°C) a průměrnými srážkami 750–1 500 mm (od pobřeží
k nížinám na jihu) se dvěma obdobími sucha (červenec–srpen
a prosinec–únor). Na severu je
srážek méně (okolo 1 000 mm)
a jsou rozloženy výrazněji do období dešťů. Teploty jsou obdobné
jako na jihu, ale s výrazným rozdílem teplot mezi zimou a létem
– sever je navíc pod vlivem harmattanu, suchého a silného větru ze
Sahary.
Řeky Toga mají nevyrovnané
průtoky, jelikož pramení většinou na severu země a v době sucha se tak jejich průtok výrazně
snižuje. Naopak v období dešťů se

silně rozvodňují. Své vody odvádí
do Guinejského zálivu. Hlavními
toky jsou Oti a Mono. Rostlinstvo
a živočišstvo je súdánského savanového typu (sever), na jihu leží
deštné lesy a vlhké savany.

Obyvatelé
Obyvatelstvo Toga tvoří pestrá mozaika 27 národů s vlastními
jazyky či dialekty. Země je osídlena dvěma skupinami obyvatel
– voltskou (Kabréové a Lossové)
a beninskou (Ewové a Ouatchiové). Úřední řečí je francouzština,
nejrozšířenějším jazykem je pak
ewština, hausština a kabština.
Většina obyvatel jsou animisté,
takže dřívější přízvisko „katolická tvrz Afriky“ se spíše odvíjí od
vlivu zdejších katolíků na správu
země.

Ekonomika
Nejvýznamnější ekonomickou
činností v Togu je zemědělství
– od plantáží olejových palem
a kakaa na jihu, přes kávu, bavlnu
a maniok v centru až k pěstování
obilnin na severu. Kvůli výskytu
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mouchy tse-tse není chov dobytka významný.
Togo má značné nerostné bohatství, které je však většinou
nevyužité. Těží významně fosfáty. Rozvoji průmyslu překáží
nedostatek elektrické energie
a nerozvinutá infrastruktura.
Převažuje silniční doprava, v zemi je též 490 km železnic. Jediný
významný přístav je v Lomé.
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Obyvatelé západoafrického
státu Togo mluví čtyřiceti domorodými jazyky, ale jen do
několika z nich je přeložená
Bible. Milióny lidí v této zemi
jsou bez Bible. A i když existuje
překlad Bible do některého jazyka, z důvodu negramotnosti
si mnoho lidí Bibli ani tak nepřečte. Z toho důvodu Biblická
společnost v Togu za podpory
dalších biblických společností
usiluje o zpřístupnění Božího
slova v dalších jazycích a realizuje projekty pro lidi, kteří
neumí číst.

Program pro
negramotné
obyvatele Toga
Ve snaze zasáhnout Božím slovem negramotné obyvatele Biblická společnost v Togu využívá
program Víra ze slyšení, ve kterém se lidem
přehrává namluvená
Bible. Souběžně s tímto programem jsou
lidé zváni do kurzů
čtení, ve kterých se učí
porozumět tištěnému
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slovu. Na konci tohoto programu
účastníci dostávají výtisk Bible.
Tento dar mohou obdržet jen
díky štědrosti dárců, kteří ﬁnančně podporují biblické dílo v Togu.
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Bibli do mnoha
89 :;< =
Většina ze čtyřiceti etnických
skupin v Togu ctí ústní tradici,

což znamená, že jejich kulturní
dědictví se předává z generace
na generaci ústním podáním.
V těchto skupinách jen malá
část obyvatel umí číst a tištěné
Boží slovo pro ně nemá význam.
Negramotným lidem proto musíme zprostředkovat zvěst Písma svatého jiným způsobem.
V Togu je oﬁciálním jazykem
francouzština, jenže plynně
mluví francouzsky pouze třetina
obyvatel země. Ti, kdo nemluví francouzsky, mají jen velice
omezené možnosti setkat se
s poselstvím Písma. Přes milion
obyvatel nemá žádnou šanci na

setkání s Biblí v jazyce, který
je jim vlastní. V současné době
probíhají překlady celé Bible do
těchto domorodých jazyků: kabiye, lama, tem a akposso. V následujících třech letech by překladatelé měli dokončit všechny
tyto čtyři jazyky, a tím dát do
rukou celou Bibli v mateřském
jazyku dalšímu více než milionu
obyvatel.
V rámci letošních Dnů Bible
jsme se rozhodli podpořit dva
překladatelské projekty: překlad
Starého zákona do jazyka kabiye a překlad Nového zákona
do jazyka akposso.

7 ,4>:- 3;<  +*<
Projekt probíhá od ledna
2006 do prosince 2020. V roce
2012 byl vydán Nový zákon
v jazyce kabiye ve dvojjazyčném
vydání s francouzštinou a nyní
křesťané toužebně očekávají
dokončení překladu Starého zákona a vydání celé Bible. Aby se
splnil termín dokončení překladu, Biblická společnost v Togu
se rozhodla přijmout další dva
překladatele.
Oblast Kabiye se nachází na
severu Toga. Překladatelský tým
má sídlo ve městě Kara, druhém
největším městě Toga, vzdále-
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ném na 400 km od hlavního
města Lomé. Většina obyvatel
etnika Kabiye žije v okresech
Kozah a Binah (kraj Kara). Tito
obyvatelé jsou převážně zemědělci, kteří také bývají nazývání
„farmáři na kamenech“. Tuto
přezdívku si vysloužili díky políčkům vybudovaným na kamenných terasách olemovaných
nízkými zídkami, které zamezují
erozi půdy.
Jazykem
kabiye
mluví
1 320 000 obyvatel, kteří žijí na
území států Togo, Ghana a Benin.
Jazykem kabiye se mluví také
v okresech Sotoboua, Blitta, Kloto, Ogou, Amlame, Wawa a Haho.
Etnikum Kabiye se považuje za
nejstarší obyvatelstvo Toga.
Etnikum Kabiye patří k původním
africkým
obyvatelům, kteří nebyli poislámštěni.
40 % Kabiyanů jsou křesťané, ale
stále tam mezi obyvatelstvem
přežívá tradiční animistické
náboženství, které zasahuje do
každodenních činností. Dodnes
se tam konají pohanské výroční slavnosti, pohřební obřady
a starodávné iniciační rituály, jako je Evala Struggling pro
chlapce a Akpéma pro dívky.

7 ,<
v jazyku kabiye
V jazyku kabiye existuje poměrně dost literatury a vyučuje se ve škole. Nad gramatikou
a pravopisem bdí národní Jazykový výbor. Od doby, kdy byl vydán Nový zákon v jazyku kabiye,
lidé, hovořící tímto jazykem,
projevují zájem o evangelium.
V tomto jazyce už existuje
překlad celé Bible, který vznikl
z pera katolických překladatelů,
ale nezískal si všeobecné přijetí. Proto se Biblická společnost
v Togu v roce 2007 rozhodla
vyškolit tým ekumenických
překladatelů, kteří by vytvořili
nový, všeobecně přijímaný a používaný překlad Bible. Tato potřeba vzhledem k sílícímu vlivu
islámu v této oblasti v poslední
době sílí. Křesťané by měli být
vybaveni kvalitním nástrojem
pro budování církevních společenství a pro evangelizaci.
Doposud byly na zkoušku
vydány dvě biblické knihy,
Genesis a Janovo evangelium,
které byly společně s Novým
zákonem rozšířeny do mnoha
křesťanských sborů a farností,
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především do nových křesťanských společenství ve venkovských oblastech, kde se mluví
jazykem kabiye.
Na překlad dohlíží překladatelský výbor, který je složený
z odborníků několika různých
církví a překladatelských společností.

7 ,!5>:- 3;<  ..
Projekt probíhá od ledna 2010
do prosince 2019. Momentálně je
dokončeno 79 %. Projekt je určen pro jazykovou skupinu lidí
o celkovém počtu 196 000 obyvatel. Kancelář překladatelského týmu se nachází v Hiheatro
(okres Plateau).
Etnikum hovořící jazykem
akposso zahrnuje asi 196 000
obyvatel Toga a 7 000 Ghany.
95 % z nich jsou křesťané. Obyvatelé mluvící jazykem akposso se
dělí do pěti oblastních podskupin
známých jako země Oukposo.

+3C;FG
informace o projektu
Cílem Biblické společnosti
v Togu je zpřístupnit Písmo svaté srozumitelným způsobem
všem obyvatelům Toga – každému muži, ženě i dítěti. Z toho
důvodu se Biblická společnost
v Togu od roku 2010 podílí na
překladu Bible do afrického jazyka akposso. Tento jazyk se dělí
na dva dialekty: akposso-ikpana,
kterým mluví kmeny Litimé a
Ouma, a ikposo, kterým mluví
Logbo, Ouwi a Ikponou.
Jakmile jazykoví odborníci
položili základy pravopisu a gramatiky jazyka akposso, začalo se
z řad křesťanů hovořících tímto
jazykem ozývat volání po Bibli.
Biblická společnost v Togu proto
iniciovala překladatelský projekt
Nového zákona v jazyku akposso, aby nejen uspokojila zájem
křesťanů, ale dala také církvím

nástroj pro evangelizaci. Na tomto projektu se podílejí odborníci
z několika překladatelských společností.
Biblická společnost v Togu
se rozhodla rozšířit tým překladatelů o dva další, aby urychlila
práce na překladu a zajistila jeho
včasné dokončení. Bible, která
postupně vzniká, by měla být
srozumitelná a čtivá pro lidi cílové skupiny. Dobré přijetí Božího
slova v novém překladu biblická
společnost podporuje spoluúčastí na programech gramotnosti
v oblastech, kde se mluví jazykem
akposso. V těchto oblastech se
otevírají nové kurzy čtení a psaní.
Snaha o překlad Bible do jazyka akposso začala už před třiceti
lety. O překlad se během uplynulých let pokusily různé skupiny
s různým výsledkem a na různé
úrovni. Tyto snahy nebyly nikým
koordinovány. Z důvodu nedostatečného vzdělání překladatelů žádný z těchto překladů nemá
požadovanou úroveň. Bez dobrého překladu Bible se nedala dělat
ani evangelizace, ačkoli z této
oblasti se zrodilo poměrně hodně kazatelů a kněží. K oslabování
jazyka akposso přispěl také sílící
vliv jazyka ewe.
Na základě všech těchto skutečností místní křesťané pociťovali naléhavou potřebu obnovy
tohoto jazyka a nového překladu
Bible. Vzhledem k tomu, že posláním biblických společností je
zpřístupňovat Písmo svaté všem
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lidem na zemi v jejich mateřském jazyku, biblická společnost
se rozhodla zahájit a podporovat
překlad Nového zákona do jazyka akposso.
Kazatelé, kněží a vedoucí
církve jsou prozatím nuceni používat překlad do jazyka ewe. Za účelem urychlení
projektu Biblická společnost
v Togu uzavřela dohodu s dalšími překladatelskými organizacemi, se kterými intenzivně
pracuje na překladu do jazyka
akposso. Díky tomuto překladu
se bude šířit Boží slovo obyvatelům této jazykové oblasti způsobem, který je jejich kultuře
vlastní.
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Tanzanie
Historie
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objevil portugalský mořeplavec
Vasco de Gama.
24. dubna 1964 se spojil Zanzibar s Tanganikou v nový stát
Tanzanie.

Původně bylo pobřeží Tanganiky součástí sultanátu Zanzibar, vytvořeného v roce 1856.
V 19. století pronikali evropští
cestovatelé a misionáři i do vnitrozemí (např. David Livingstone).
V osmdesátých letech 19. století
se v území snažili uchytit Němci
a v roce 1884 se Tanganika stala
součástí Německé východní Afriky. Na základě smlouvy z roku
1890 se Zanzibar stal britským
protektorátem. Po první světové válce byl mandát i nad Tanganikou svěřen Velké Británii.
Tento stav zůstal až do roku 1961,
kdy byla vyhlášena samostatná
republika Tanganika, která měla
statut dominia. V roce 1962 vešla v platnost ústava, podle které
se stala Tanganika nezávislým
členem Britského společenství

Tanzanie má z hlediska geologického vývoje pohnutou historii. Celý reliéf země je ovlivněn
tektonickými pohyby. Původní
zarovnaný povrch byl rozlámán
a vytvořily se zde dva systémy
příkopových propadlin – západní středoafrická a mohutná
východoafrická. Tektonické pohyby byly provázeny mohutnou
sopečnou činností, které vedla
ke vzniku mocných sopečných
pohoří. Vznikla tak i nejvyšší hora Afriky Kilimandžáro
– „hora boha zimy“. U pobřeží

národů (Commonwealthu).
Ostrov Zanzibar byl kolonizován již od 10. století Araby.
Přechodně v letech 1503–1698 se
dostal pod nadvládu Portugalců. Tuto část světa pro Evropu

oceánu je pobřežní nížina, která
je 30–200 km široká. V několika
místech je pobřeží lemováno ostrovy a korálovými rify.
Staré krystalické horniny jsou
bohaté na nerosty – zlato, stříbro,
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měď, wolfram, olovo, nikl, slídu,
tuhu, korundy a diamanty. Permotriasové horniny obsahují
vedle železných rud bohaté sloje
uhlí. Na pobřeží nalezneme vápence a kaolinitické jíly. Nejvíce
jsou však rozšířeny čtvrtohorní
zvětraliny, z nichž se vyvinuly
různé typy půd. Z nerostného
bohatství jsou v nich ložiska fosfátů, sody a solí.
Podnebí je ovlivňováno monzuny. V létě ovlivňuje podnebí
severozápadní monzun a v zimě
jihovýchodní pasát. Hlavní období dešťů připadá na měsíce
březen až květen. Teplota se po
celý rok drží nad 20 °C vyjma
vyšší nadmořské výšky.
Říční síť není dostatečně vyvinutá a převládají krátké toky
s peřejemi. Nejdelší řekou je Rovuma (1 100 km). Další významné řeky jsou Ruﬁji (cca 100 km
splavný úsek) a Great Ruaha.
Zemí protéká přítok Nilu Kagera (cca 100 km splavný úsek).
Největším jezerem je Viktoriino
jezero.

Obyvatelé
Obyvatelé Tanzanie se člení
do mnoha kmenů, z nichž nejpočetnější jsou Svahilci, Sukumové
a Ňamweziové hovořící bantu-

skými jazyky. Jako ve většině
afrických zemí žije většina obyvatel na venkově. Gramotných
je 67 % obyvatelstva. Úředními
jazyky jsou angličtina a svahilština.
Na pobřeží Tanzanie obyvatelé vyznávají islám již od
8. století. Muslimky nedbají na
zahalení, nosí jenom šátek, který nechává zcela odkrytý obličej.
Muži nosí typické muslimské
hábity nebo normální oblečení.
Asi jedna třetina obyvatel vyznává křesťanství. Obyvatelé
jsou hluboce věřící a pravidelně
navštěvují nedělní mše. Muslimové a křesťané se navzájem
respektují. Země povoluje i smíšená manželství.
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Ekonomika
Tanzanie je chudá africká
země, průměrné HDP na osobu
dosahuje jen 170 dolarů. 80 %
obyvatelstva se živí zemědělstvím. Vyváží se hlavně bavlna,
káva a ořechy, převážně do Japonska a Evropy. V průmyslu
převládá těžba diamantů, zlata,
uranu, uhlí a železa. Významný je petrolejářský a chemický
průmysl, obuvnictví, dřevařský
a stavební průmysl. Ačkoliv na
venkově panuje ohromná bída,

ve městech je situace trochu
stabilnější, stejně jako politická
situace. Zemi neohrožuje občanská válka tak, jako její sousedy.

*+,* -., /3.4533**
Biblická společnost v Tanzanii má své kanceláře v hlavním
městě Dodoma. Ačkoli země
žije v politickém klidu, práce biblické společnosti
není snadná. Působí
v obrovské zemi jak
v geograﬁckém, tak
společenském smyslu. V zemi žije na
120 etnických skupin hovořících desítkami domorodých

jazyků. Vizí Biblické společnosti
v Tanzanii je, aby každý člověk
měl možnost číst Písmo svaté ve
svém mateřském jazyku.
Vkládá proto velké
úsilí do překladů
Bible do jednotlivých
domorodých jazyků.
K tomuto úsilí
můžeme v letošních Dnech Bible
přispět také my.
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Projekt probíhá od ledna
1991 do prosince 2018. Cílem
tohoto projektu je zpřístupnit
Písmo svaté za účelem duchovního růstu 250 000 obyvatelů,
kteří hovoří jazykem kivunjo.
Církve z této jazykové oblasti
se obrátily na biblickou společnost s požadavkem na překlad
a současně nabídly, že pomohou zajistit překladatele, redaktory a také kancelářské zázemí.
Biblická společnost provedla
nezávislý průzkum potřeby tohoto překladu a na základě výsledků průzkumu výbor biblické společnosti projekt schválil.
Biblická společnost jmenovala
manažera projektu, který na
překlad dohlíží. Překladatelé
mají kancelář v biblické škole
ve městě Mwika.
Lidé hovořící jazykem kivunjo-chagga nikdy neměli Písmo
ve svém jazyce. Většinou používali Bibli ve svahilštině. Proto
církve silně pociťovaly potřebu
vytvořit překlad, kterému by
rozuměli lidé hovořící nejrozšířenějším dialektem chagga.

Díky dobrému překladatelskému týmu a efektivnímu
používání výpočetní techniky projekt úspěšně pokračuje.
Očekává se, že nová Bible bude
k dispozici koncem roku 2018
a pomůže jak při evangelizaci,
tak pro růst církve. Bible by
měla přispět také ke změně
chování obyvatel a k překonání pohanských zvyků a praktik,
jako je okultismus, modlářství,

sklon k sebevraždám a mnohoženství.

Plán na rok 2018:
Leden–březen:
dokončení sazby celé Bible
Duben–červen:
poslední korektury
a opravy celé Bible
Červenec–prosinec:
tisk Bible a její uvedení
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Projekt probíhá od ledna
1998 do prosince 2018. Tímto
projektem by se mělo zpřístupnit Písmo svaté zhruba 250 000
obyvatel. Překladatelé pracují
v kancelářské budově, která
byla pro tento projekt speciálně postavená v oblasti Mbulu.
Cílem projektu je zpřístupnit
Písmo svaté lidem, jejichž mateřským jazykem je datooga.
Tento projekt navazuje na vizi

biblických společností dát Bibli
v jejich jazyce všem národům
a skupinám, které nemají překlad Bible ve své mateřštině,
a tak přispět k rozšíření evangelia o Ježíši Kristu do všech
částí světa.
Překlad Bible je určen pro
křesťany i nekřesťany, kteří
mluví tímto jazykem. Předpokládá se, že tato Bible bude
sloužit pro evangelizaci i litur-
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gii skupině čítající na 250 000
obyvatel. Církve z této jazykové
oblasti se obrátily na biblickou
společnost s požadavkem na
překlad a současně nabídly, že
pomohou zajistit překladatele,
redaktory a kancelářské zázemí.
Obyvatelé kmene Datooga
jsou převážně pastevci žijící
tradičním kočovným způsobem života. Svým mateřským
jazykem mluví výhradně mezi
sebou a oﬁciální jazyk svahilštinu ovládají jen velice omezeně.
Proto překlad Bible v jazyce datooga je velice potřebný jak pro
evangelizační, tak pro liturgické účely. V oblasti působí několik církví: katolická, luteránská,
letniční a Boží církev – žádná
z nich však nemá pro svoji práci k dispozici Bibli. Proto se
ukázalo jako nesmírně důležité
přeložit a vydat celou Bibli v jazyku datooga.
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Biblické společnosti usilují už po více než 200 let
o zpřístupnění Písma svatého všem lidem na světě. Díky podpoře takových dárců, jako jste Vy,
mohou každý rok vznikat nové překlady Bible
do dalších a dalších jazyků.
Spojené biblické společnosti (UBS) nyní vydaly aktuální zprávu o dostupnosti Písma svatého
v roce 2016. Věřím, že Vás tato zpráva potěší.

.43.4G.8.54>:5 ,.5C45>88C7G4 
V roce 2016 se Spojené biblické společnosti podílely na
dokončení překladu biblických
textů do 61 jazyků, kterými mluví celkem 428 miliónů lidí. Poprvé si mohli přečíst alespoň část
Bible v mateřském jazyce lidé
hovořící 30 jazyky o celkovém

počtu 95 miliónů obyvatel. Sedmnáct jazykových skupin má
poprvé svoji celou Bibli nebo
její část.
Jazyky se neustále vyvíjejí,
a proto biblické společnosti
považují za svůj úkol revidovat
stávající překlady a zajišťovat

nové překlady tam, kde to je
potřeba, tak, aby se poselství
Bible dostalo k co největšímu
počtu lidí. Výsledkem tohoto
úsilí je, že v roce 2016 přibylo 28
nových překladů a revizí plus
3 studijní Bible s potenciálem
oslovit více než 333 miliónů lidí.

"@%!#
\[ ,359 :7 ,=do jazyků, kterými mluví 95 miliónů lidí (17 celých Biblí, 6 Nových zákonů, 7 částí Písma)
\]359 :7 ,=^ 5*G.4*;3G : *+,Gv jazycích, kterými mluví 333 miliónů lidí (16 celých Biblí, 5 Nových zákonů
a 7 částí Písma, 3 studijní Bible)

12

Alexandr M. Schweitzer,
vedoucí překladatelského
oddělení při Spojených biblických společnostech, řekl:
„Máme velikou radost z toho, že jsme v roce 2016 vydali nové překlady Bible nebo
její revize v 60 jazycích! Je
to pro nás obrovský úspěch
a výzva současně. Prosím,
modlete se za týmy překladatelů a za všechny, kteří je
podporují, aby rok 2017 přinesl další významný pokrok
v našem poslání.“
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Jazyky
V současné době žije na naší planetě 7,4 miliardy obyvatel, kteří hovoří 6 880 jazyky.

/ 4+<54 ,
V 648 jazycích (kterými hovoří 5,1 miliardy
obyvatel) je k dispozici celá Bible a v dalších 1 432 jazycích (657 miliónů obyvatel) je
k dispozici Nový zákon. 434 miliónů obyvatel si může přečíst alespoň menší část Písma ve svém jazyce. 253 miliónů lidí mluví
jazyky, do kterých zatím není přeložena ani
část Písma svatého.
Spojené biblické společnosti usilují o to,
aby jednoho dne měl každý obyvatel naší
planety možnost číst Bibli ve svém jazyce.
Biblické společnosti v různých zemích světa v současné době pracují na více než 400
překladatelských projektech.

Bible v elektronickém formátu | Digital Bible Library®
Ve snaze zpřístupnit Písmo svaté obyvatelům třetího světa co nejdostupnějším
a nejsnazším způsobem vyvinuly Spojené
biblické společnosti projekt Bible v elektronickém formátu. Na konci roku 2016
tento projekt obsahoval 1 474 Biblí, Nových
zákonů a částí Písma v 1 134 jazycích. Těmito jazyky mluví 5,2 miliardy obyvatel naší
planety. Významný pokrok v minulém roce
zaznamenala také namluvená Bible, která
je nyní k dispozici v 345 jazycích.

]_X_+*+,* 9 :4 `4=
v 1 134 jazycích

Digitální Bible
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Novinky

www.bibleshop.cz
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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. Modlete 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 kapkou, ze
které se stane řeka a nakonec i moře. Pomocí variabilního symbolu 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
Speciﬁcký symbol identiﬁkuje dárce. Jedná se o evidenční číslo
dárce, které se uvádí u adresy vlevo. Noví dárci speciﬁcký symbol nevyplňují.
Konstantní symbol: 0308

U $    g- I Q-  $ R

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