Děkujeme všem, kdo podporujete činnost Nadačního fondu!
Tento bulletin Vám přináší informace o činnosti Nadačního fondu
v průběhu roku 2013 a také stručný pohled do budoucna.

www.bible21.cz
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Drazí přátelé a partneři,
samotný překlad Bible21 je už nějakou dobu hotov, ale
v našem nadačním fondu i vydavatelství Biblion je i letos
(v dobrém slova smyslu) rušno. Máme za sebou pořádání
už pátého ročníku Celonárodního čtení Bible, vydali jsme
publikaci Ecce Homo s výběrem biblických pašijových textů,
zahájili jsme multimediální projekt Jobova zvěst (zahrnující
putovní výstavu, obrazovou publikaci a internetovou
prezentaci), dokončujeme překlad Deuterokanonických
knih Starého zákona a v září jsme se po dlouhých přípravách
pustili do rozsáhlého Studijního vydání Bible21.

Děkujeme Vám všem, kteří nám pomáháte šířit Bibli a její
poselství v naší generaci. Bez vaší materiální i duchovní
podpory by naše práce nebyla možná. Věříme, že naše
společné úsilí není marné, a těšíme se na všechno to,
co ještě leží před námi.
Za tým Bible21

Alexandr Flek a Lukáš Hradil

foto: Jan Šibík

Všechny tyto naše aktivity mají jediný cíl – zprostředkovat
našim současníkům Boží slovo ve srozumitelné a relevantní
formě. Mnoho lidí dnes pociťuje velkou nespokojenost
– s vlastním životem nebo s celou společností. Mnozí
novodobí „spasitelé“ přicházejí se svými falešnými sliby,
které nakonec vedou jen k většímu zklamání. My všichni,
kdo jsme se setkali s poselstvím Bible, ale můžeme
dosvědčit, že Ježíšův slib není prázdný ani falešný:
Když zůstanete v mém slově, … poznáte pravdu
a pravda vás vysvobodí (Jan 8:31-32).

Jobova zvěst
Proč je na světě tolik bolesti, utrpení a nespravedlnosti? Proč je
kolem nás i v nás tolik zla? Proč s tím Bůh něco neudělá? Proč by měl
člověk usilovat o dobro? Má život vůbec smysl? S těmito otázkami
se lidé všech kultur potýkali odnepaměti. I každý z nás někdy
v životě zažil nějakou „jobovu zvěst“.
Proto se v NF Bible21 zrodila myšlenka konfrontovat
současnou realitu se starodávným biblickým textem.
Oslovili jsme známého českého fotoreportéra Jana
Šibíka, který ve svém díle zachycuje lidské utrpení
na mnoha místech dnešního světa, a vytvořili výstavu deseti jeho velkoplošných fotografií doplněných o vybrané citáty z knihy Job. Výsledek je překvapivě působivý: 3000 let staré
biblické texty na pozadí dnešních událostí
ožívají a pomáhají nám vyslovit, co sami
prožíváme – ať už jsme věřící, či nikoli.
Výstava je koncipována jako putovní a rádi ji uspořádáme ve vašem
městě, knihovně, škole apod. Vydavatelství Biblion také vydalo Jobovu zvěst
jako atraktivní fotoknihu, obsahující kromě Šibíkových fotografií také zkrácený text biblické knihy Job.
Celý projekt včetně má také svou elektronickou podobu: všechny
fotografie, text knihy Job a interaktivní „zeď nářků“ jsou k dispozici
na stránkách www.jobovazvest.cz
„Předpremiéra“ výstavy se uskutečnila na ostravském TemplFestu
– akci, jejímž cílem je hudebními vystoupeními, výstavami, přednáškami a dalšími formami připomenout společné duchovní dědictví
židů a křesťanů. Jedním z přednášejících zde byl překladatel Bible21
Alexandr Flek a ve foyer jsme měli možnost poprvé vystavit naši

Jobovu zvěst. Součástí byla rovněž zvýhodněná nabídka Biblí21
a dalších titulů z vydavatelství Biblion.
Naplno jsme ale Jobovu zvěst představili veřejnosti v červenci na
festivalu Colours of Ostrava. Zahájili jsme ji veřejnou debatou autora fotografií Jana Šibíka a překladatele
Alexandra Fleka. Moderování se ujal
Petr Vizina z České televize a jak samotná noční debata, tak i celá výstava
se setkaly s mimořádným zájmem publika.
V srpnu výstava putovala na multižánrový křesťanský festival UNITED ve
Vsetíně, kde byla umístěna přímo u vstupu
na festival a rovněž se setkala s velkým zájmem návštěvníků. Hned v září jsme pak měli
možnost výstavu instalovat ve farní zahradě ve
Frýdku – Místku v rámci festivalu Sv. Jan Session.
V brzké budoucnosti výstavu uvede brněnská galerie Světlo a další místa.
Pokud byste chtěli výstavu Jobova zvěst uspořádat
i u vás, rádi ji zapůjčíme – stačí napsat e-mail na adresu
lukas@bible21.cz, kde obdržíte veškeré potřebné informace. Součástí výstavy může být právě i zvýhodněná nabídka Biblí a dalších titulů. Zároveň s výstavou můžeme
nabídnout doprovodný program – například přednášku či diskusi
Alexandrem Flekem. Vše můžeme doladit podle Vašich potřeb adekvátně prostředí a podmínkám.
Uvítáme samozřejmě i vaše další nápady či podněty, jak podobné
projekty dále rozvíjet. Rádi bychom vás také poprosili o modlitby za
tento zcela nový způsob, jak přinést Boží slovo naší veřejnosti.

est.c
www.jobovazv

Co nového ve
vydavatelství
K dispozici jsou nyní nově CD s MP3 Nového
zákona B21 ve speciální edici Ecce Homo.
Jde o vydání CD v krabičce s bookletem
ve formě brožury s výběrem pašijových
biblických textů v překladu B21 doplněné
o dobové ilustrace Hieronyma Bosche
(odtud také název Ecce Homo).
Velmi vhodné i jako malý dárek!

V souvislosti s výstavou Jobova zvěst jsme
v létě 2013 vydali stejnojmennou exkluzivní fotoknihu. Kromě kompletní kolekce
fotografií Jana Šibíka vybraných na výstavu
knih obsahuje i zkrácený a přehledně členěný text knihy Job. Působivá konfrontace
současných fotografií Jana Šibíka s 3000
let starým biblickým textem nově oslovuje
milovníky knihy Job stejně jako ty, kdo se
s tímto pokladem světové duchovní
literatury setkávají poprvé.
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Slevy Biblí pro misijní účely. Pro misijní
účely, např. rozdávání na letních táborech
apod., nabízíme církvím a neziskovým
organizacím Bible s výraznou slevou.
Prosíme, informujte se o podmínkách
přímo u Petry Hradilové (office@bible21.cz).

Další postup prací na Deuterokanonických knihách Starého zákona

Zuzana a starci

V

Babylonu bydlel muž jménem Joakim. Vzal si za ženu dceru
Chilkiášovu, která se jmenovala Zuzana. Byla velice krásná
a ctila Hospodina, neboť její rodiče byli spravedliví a dceru
vychovali podle Mojžíšova zákona. Joakim byl velice bohatý a měl
u svého domu zahradu. Židé se k němu přicházeli radit, protože byl
z nich všech nejváženější.
Onoho roku byli za soudce ustanoveni dva židovští starci, o kterých
ale Pán řekl: „Z Babylonu vzešla bezbožnost – od starců a soudců
pokládaných za vůdce lidu.“ Ti často pobývali v Joakimově domě
a všichni, kdo měli nějaké spory, přicházeli za nimi. Když lidé v poledne
odešli, chodívala Zuzana ven a procházela se v zahradě svého
manžela. Ti dva starci se každý den dívali, jak chodí ven a prochází se,
a začali po ní toužit. Ztratili rozum – odvrátili oči od pohledu k nebi
a přestali dbát na spravedlnost
a slušnost. Oba z ní byli úplně
omráčení, ale se svým trápením se
navzájem nesvěřili. Styděli se totiž
přiznat svou žádostivost – že s ní
chtěli spát. Každý den však dychtili
po tom, aby ji viděli.

Jak jsme již informovali, všechny knihy jsou již přeloženy a v současnosti stále pokračují redakční práce a korektury. Samostatné
vydání Deuterokanonických knih plánujeme k Velikonocům 2014.
Nabízíme vám další ochutnávku těchto textů, tentokrát příběh
o Zuzaně z tzv. Přídavků k Danielovi:
se sami po zahradě a vtom přišla ona se dvěma služkami, zavřela
bránu do zahrady a poslala služky pryč. Pak za ní přišel mladík, který
tam byl schovaný, a lehl si k ní. My jsme byli právě v rohu zahrady,
a když jsme tu nemravnost uviděli, rozběhli jsme se k nim a viděli jsme,
jak spolu souloží. Jeho jsme chytit nedokázali, protože byl silnější než
my – otevřel si bránu a utekl. Ji jsme však zadrželi. Vyptávali jsme
se jí, co to bylo za mladíka, ale nechtěla nám to prozradit. To je naše
svědectví.“
Shromáždění jim jakožto židovským stařešinům a soudcům uvěřilo
a odsoudili Zuzanu k smrti. Zuzana tehdy hlasitě zvolala: „Věčný
Bože, ty znáš každé tajemství a víš všechno dřív, než se to stane.
Ty víš, že proti mně svědčili křivě. A hle, teď mám zemřít, i když jsem
neprovedla nic, z čeho mě zlomyslně obvinili!“
A Hospodin ji vyslyšel. Když ji
odváděli na smrt, Bůh probudil
svatého ducha v mládenci jménem
Daniel. Ten začal nahlas volat:
„Nejsem vinen krví této ženy!“
Všechen lid se k němu obrátil
a ptali se: „Proč to říkáš? Co to
znamená?“ Postavil se před ně a
řekl jim: „Zbláznili jste se, synové
Izraele? Odsoudili jste izraelskou
dceru bez vyšetřování a jasného
důkazu. Zpátky k soudu! Ti dva
proti ní svědčili křivě.“

Jednou si řekli: „Je čas jít domů
na oběd.“ A tak odešli každý svou
cestou. Oklikou se ale vrátili
a narazili na sebe. Když jeden po
druhém žádal vysvětlení, nakonec
se ke své žádostivosti přiznali.
A dohodli se, že vyčkají na chvíli,
kdy Zuzanu zastihnou o samotě.

Všechen lid se spěšně vrátil
a stařešinové Daniela vyzvali:
„Pojď, posaď se mezi nás a vysvětli nám to, protože Bůh ti daroval
moudrost starců.“ Daniel jim řekl:
„Oddělte ty dva daleko od sebe a já
povedu výslech.“

Když tak vyčkávali na příhodný
okamžik, Zuzana si vyšla do zahrady
jako obvykle jen se dvěma služkami,
Zuzana a starci, P. P. Rubens (1609 -10)
a protože bylo horko, chtěla se tam
vykoupat. Nikdo jiný tam nebyl, jen
ti dva starci ji sledovali z úkrytu.
Když pak byli jeden od druhého odděleni, zavolal jednoho z nich
„Přineste mi olej a masti,“ řekla služkám. „A zavřete bránu do zahrady,
a řekl mu: „Ty starý padouchu! Tvé dávné hříchy tě teď dostihly:
chci se vykoupat.“ Udělaly, jak jim řekla, zavřely bránu do zahrady
vynášel jsi nespravedlivé rozsudky, odsuzoval nevinné a propouštěl
a odešly vedlejší brankou, aby přinesly, co jim paní přikázala. Starců
viníky. Hospodin ale řekl: ‚Nevydáš na smrt nevinného a poctivého.‘
si nevšimly, protože byli schovaní.
Takže – když jsi tu ženu opravdu viděl – pověz mi, pod jakým stromem
Když dívky odešly, oba starci vylezli a rozběhli se k ní. „Podívej,“
řekli jí, „brána zahrady je zavřená a nikdo nás nevidí. Chceme tě mít,
tak nám vyhov a buď povolná. Jinak dosvědčíme, že tu s tebou byl
nějaký mladík, a proto jsi poslala služky pryč.“

„Nemám úniku!“ zasténala Zuzana. „Když to udělám, čeká mě smrt;
když to neudělám, máte mě v hrsti. Já to však neudělám. Raději padnu
do vaší léčky, než abych zhřešila proti Hospodinu.“ A tak Zuzana
začala hlasitě volat o pomoc. Oba starci ji ale překřikovali a jeden
z nich běžel otevřít bránu do zahrady. Lidé v domě uslyšeli ze zahrady
křik a vyběhli se vedlejší brankou podívat, co se Zuzaně stalo. Když
starci vyložili tu svou historku, služebníkům bylo velice stydno.
Do Zuzany by totiž něco takového nikdy neřekli.
Nazítří, když se k jejímu muži Joakimovi opět sešel lid, přišli také
ti dva starci se svým zločinným plánem jak vydat Zuzanu na smrt
„Zavolejte Joakimovu ženu Zuzanu, dceru Chilkiášovu!“ řekli přede
všemi. Zavolali ji tedy a ona přišla i se svými rodiči a dětmi a se všemi
příbuznými. Zuzana byla velice půvabná a krásná na pohled. Tvář měla
zahalenou, ale ti darebáci jí nařídili, ať závoj odkryje, aby se nabažili
její krásy.
Ti, kdo byli s ní, i všichni, kdo ji viděli, plakali. Oba starci před lidem
povstali a položili jí ruce na hlavu. (Ona zatím vzhlédla s pláčem k nebi,
protože v srdci důvěřovala Hospodinu.) Starci řekli: „Procházeli jsme

jsi je viděl spolu obcovat?“

„Pod lískou,“ odpověděl. „Dobrá,“ řekl na to Daniel. „Ta lež tě bude
stát hlavu. Boží anděl už dostal od Boha rozkaz, aby tě k smrti zlískal!“
Pak ho nechal odvést stranou a nařídil přivést druhého. Tomu řekl:
„Ty kananejský nežide! Krása tě omámila a žádostivost zkazila tvé
srdce Takhle jste zacházeli s dcerami izraelskými? Ony se vám ze
strachu poddávaly, ale dcera judská vaši bezbožnost nesnesla. Teď mi
tedy pověz, pod jakým stromem jsi je přistihl spolu obcovat?“
„Pod osikou,“ odpověděl. „Dobrá,“ řekl na to Daniel. „I tebe ta lež
bude stát hlavu. Boží anděl už čeká s mečem, aby tě osekal. Zahubí
vás oba!“ Tehdy celé shromáždění pozvedlo hlas a velebilo Boha, který
zachraňuje ty, kdo v něho doufají. Postavili se těm dvěma starcům,
které Daniel jejich vlastními slovy usvědčil z křivého svědectví,
a uložili jim stejně krutý trest, jako chtěli oni uložit svému bližnímu:
usmrtili je podle Mojžíšova zákona. Toho dne byl zachráněn nevinný
život.
Chilkiáš a jeho žena chválili Boha za jejich dceru Zuzanu a stejně
tak její manžel Joakim a všichni příbuzní, protože se na ní nenašlo
nic nepatřičného. A Daniel se od toho dne stal v očích lidu velikým
mužem.

Celonárodní
čtení Bible 2013
O Velikonocích proběhlo ve více než 60 městech
naší země již tradiční Celonárodní čtení Bible. Šlo
o 5. ročník této ojedinělé akce, na které se podílejí
organizátoři z desítek měst a obcí celé ČR. Kromě
spolupráce mezi církvemi a křesťanskými organizacemi se ukázalo jako velmi přínosné spolupracovat
s místními knihovnami, školami a kulturními institucemi.
Cílem pro letošní rok bylo opět prezentovat Bibli
veřejnosti, zejména lidem, kteří nejsou jejími pravidelnými čtenáři. Když se ohlédneme zpět za dosavadními
pěti ročníky, jsme ohromeni rozsahem a účinkem této
akce. Celkem se čtení odehrálo přibližně ve stovce
měst, do příprav se zapojily tisíce dobrovolníků, svůj
často první kousek Bible si přečetly desetitisíce lidí
a mnoho z nich si také Bibli odneslo domů. Toto vše
není nijak samozřejmé a jsme vděční, že Bible má
v naší zemi takto „otevřené dveře“.
Letos jsme organizátorům navrhovali, aby kromě
velkých akcí na náměstích či dalších veřejných prostorách iniciovali i menší setkání nad Biblí, např.
v kavárnách či knihovnách. To vše nejlépe s doprovodným programem, ať už hudebním, přednáškovým, či
jiným. V Praze např. opět za zájmu sdělovacích prostředků proběhl happening na motivy křížové cesty.
Budeme velice vděční za jakoukoli zpětnou vazbu –
zkušenosti, svědectví, fotografie i podněty pro příští
ročník akce. Informace o Celonárodním čtení Bible
jsou k dispozici na www.ctenibible.cz, zároveň funguje také facebookový profil Celonárodního čtení Bible.
Nadační fond B21 opět jako každoročně pro organizátory zajistil snížené ceny Biblí a další literatury, abychom tak zvýšili dostupnost Bible i pro ty, kdo by si ji
jinak jen těžko mohli pořídit.

Studijní vydání Bible21
Pokročili jsme rovněž v dalším ze stěžejních projektů našeho Nadačního
fondu: Studijní vydání Bible21. Samotný biblický text v překladu B21 bude
doplněn obsáhlým, ale srozumitelným poznámkovým aparátem. U každé biblické knihy čtenář nalezne úvod pojednávající o době jejího vzniku,
a autorově záměru, adresátech spisu atd. Kromě křížových odkazů, map,
časových os, slovníčku pojmů, konkordance a řady dalších pomůcek nalezne čtenář v tomto vydání především poznámky osvětlující význam téměř
každého biblického verše. Nepůjde přitom o jakkoli zabarvené doktrinální
výklady, ale především o historické a literární souvislosti daného textu.
Namísto vytváření vlastního poznámkového aparátu jsme se rozhodli pro překlad velmi populární a akademicky fundované edice NLT Study
Bible amerického vydavatele Tyndale Publishers. Podařilo se nám sestavit
kvalitní překladatelský tým, který se pod vedením Dana Drápala již pustil
do práce. Tento odborně i finančně nesmírně náročný projekt potrvá podle
našich odhadů asi 3 roky. Je pro nás proto velkým povzbuzením, že se nám
podařilo oslovit velmi fundované překladatele a také, že jsme již získali dva
granty, které nám umožnily s pracemi začít. Věříme, že i s vaší podporou se
nám podaří tuto důležitou práci dokončit.
Dan Drápal je český evangelikální
teolog, překladatel a publicista, autor
téměř třicítky knih. V letech 1967-1972
vystudoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu. Roku 1977
se stal vikářem evangelického sboru
v Praze-Holešovicích, kde se na přelomu 80. a 90. let odehrálo významné
duchovní probuzení zejména mezi mladými lidmi. To pak vyústilo mj. ve vznik Církve Křesťanská společenství
v ČR. Od roku 2004, kdy opustil funkci seniora KS, se Dan věnuje zejména
překladatelství a publicistice.
Už k letošním Vánocům chystáme pro naše partnery první ochutnávku
Studijní Bible21 – samostatné vydání Janova Evangelia s úvodním textem
a veškerým poznámkovým aparátem. Věříme, že se první výstup z tohoto
rozsáhlého projektu setká se zájmem a podporou nejen kazatelů a učitelů,
ale i všech zvídavých čtenářů Bible. Více informací přineseme brzy!

slevy v biblionu
Bible21
formát XL

250,-

199,-

495,-

P.O.Box 6
735 71 Dětmarovice

350,Pro další informace a možnost pohodlného
objednání knih až domů navštivte

www.biblion.cz

Nadační
fond
Bible21
e-mail: info@bible21.cz

komplet

350,-

Králův kříž + Jobova zvěst

Bankovní spojení:
19-1707810247/0100
IČO: 64355799
www.bible21.cz

