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Drazí přátelé a partneři,
z nového roku 2018 už uplynuly skoro dva měsíce a my bychom Vás rádi informovali, co už jsme letos stihli
a jaké jsou naše další plány. Naše úsilí se soustředí především na přípravu Studijní Bible21. Máme velkou
radost ze všech pozitivních ohlasů, které od Vás ohledně Studijní Bible21 dostáváme, a děkujeme všem, kdo
naši práci podporujete v rámci Klubu B21. Pokud ještě nejste členy Klubu, prosíme, ozvěte se nám a moc rádi
Vám sdělíme informace o výhodách a podmínkách členství.
Blíží se Velikonoce a s nimi náš další projekt, kterým je Celonárodní čtení Bible. Letos proběhne jubilejní už
10. ročník této unikátní ekumenické akce. K Velikonocům také podpoříme vydání dlouho očekávané knihy
Překvapivá naděje od předního anglikánského teologa N. T. Wrighta, který bývá pokládán za novodobého
C. S. Lewise.
A ještě něco: Velmi rádi za Vámi přijedeme do Vašich společenství. Můžeme představit naši práci, posloužit
kázáním nebo uspořádat besedu o Bibli či jiný program pro veřejnost.
Všem našim příznivcům děkujeme za Vaši vytrvalou a věrnou podporu!
Za celý tým NF Bible21

Luboš Kendra
Studijní Bible21 přináší spojení textu Bible21 s rozsáhlým poznámkovým
aparátem populární studijní Bible NLT Study Bible upraveným pro české
prostředí. Čtenář v ní najde vše, co ke studiu a porozumění poselství
Písma potřebuje – studijní poznámky, úvody k jednotlivým knihám,
medailonky osobností, mapky, ilustrace a mnoho dalšího. Studijní
Bible21 otevírá cestu k hlubšímu porozumění Písma jak pro křesťany,
kteří Bibli důvěrně znají, tak pro úplné začátečníky, kteří otevírají Knihu
knih poprvé v životě.

Studijní Bible21

Potřebujeme novou generaci mladých Timoteů, kteří uchovají svatý
poklad evangelia, kteří budou připraveni je zvěstovat i pro ně trpět
a kteří je odevzdají generaci, která je v pravý čas přijde vystřídat.
(John R. W. Stott)

Práce na vydání Studijní Bible21 se zdárně
rozběhly a jsme rádi, že Vám můžeme
prezentovat její další hotové části. Kromě
Daniela a Pastorálních listů je čerstvě hotov
také List Filemonovi a Janovy listy, které
najdete na našich stránkách www.bible21.cz.
V současnosti pracujeme na zbývajících Pavlových listech z vězení (Ef, Fp, Ko), na knize
Zjevení a na Janově evangeliu.

pastorální

LISTY

1. a 2. Timoteovi, Titovi
Studijní BiBle21

Záměrem této práce je vytvořit obsažnou pomůcku pro studium Bible, která bude užitečná jak pro čtenáře,
který Bibli nikdy nečetl, tak i pro kazatele, misijní pracovníky a ostatní studenty Písma.
Děkujeme za Vaši věrnost v podpoře tohoto projektu! Jsme vděční, že můžeme pracovat na takto obsáhlém
díle, které, věříme, přispěje ke zvýšení biblické gramotnosti české společnosti i církve.
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Celonárodní čtení Bible
V týdnu od 25. 3. – 1. 4. letos proběhne jubilejní
už 10. ročník Celonárodního čtení Bible. Jedná se
o jedinečnou akci, která v průběhu velikonočních
svátků přibližuje Bibli a její poselství lidem na desítkách míst České republiky. Každé čtení probíhá
v režii místních organizátorů formou happeningu či
jiného programu na veřejných prostranstvích nebo
v knihovnách, školách, kavárnách apod.
Během dosavadních ročníků se do projektu zapojily tisíce dobrovolníků z mnoha církví i mimo ně.
Svůj často první úryvek Bible si přečetly desetitisíce našich spoluobčanů a tisíce z nich si také Bibli
nebo její část odnesli domů. Toto vše není nijak
samozřejmé a jsme vděční, že Boží slovo má v naší
zemi takto otevřené dveře.

Pro potřeby Celonárodního čtení Bible jsme vydali speciální výběr biblických pašijových textů
v graficky atraktivní publikaci ECCE HOMO o velikosti bookletu CD. Na některých místech se veřejně
čte právě z této publikace a účastníci si ji pak odnesou domů k dalšímu pročítání. Jinde se brožura rozdává účastníkům, kolemjdoucím i dalším lidem jako
připomínka pravého smyslu Velikonoc. Abychom
podpořili toto misijní využití, snížili jsme letos cenu
publikace na symbolickou 1 Kč za kus (při objednávce od 100 ks).
Chceme Vás povzbudit: Připojte se i letos k této
nové české velikonoční tradici! Uspořádejte čtení
ve své obci či městě – ať už půjde o komorní setkání
nad Biblí, nebo o větší akci na náměstí či v jiném
veřejném prostoru. Více informací a veškerou podporu najdete na stránkách www.ctenibible.cz.

Klub Bible21
Připojte se k nám a staňte se členem Klubu Bible21.
Jeho členové podporují práci na vydání Studijní
Bible21 modlitbami i finančními příspěvky.
K výhodám členství patří zpřístupnění všech hotových textů Studijní Bible21 a také sleva 25 % na
všechny produkty nakladatelství BIBLION. Budeme
vděční za nová partnerství a za Vaši podporu.
Více informací najdete na www.bible21.cz/klub.
Děkujeme!

www.facebook.com/Bible21

N. T. Wright: Překvapivá naděje
Nejznámější kniha předního anglikánského teologa představuje detailní pohled na otázky smrti, vzkříšení a věčného života. Oproti rozšířené
představě, že z tohoto světa „odcházíme do nebe“, staví biblické učení
o vzkříšení, příchodu Božího království a obnoveném stvoření. Tato
původní křesťanská perspektiva věčnosti má zásadní vliv na to, jak žijeme
své životy už tady a teď.
Vyjde před Velikonoci 2018 | 352 stran

Předobjednejte si knihu
do 1. 4. se slevou 25 %
359 Kč

269 Kč
www.biblion.cz

Nejlepší dílo o věčné naději, síle vzkříšení, obnově světa a věčném spojení
mezi nebem a zemí. Každý český kazatel by se měl popasovat s touto
skvěle zpracovanou knihou!
Lukáš Targosz, pastor AC Element, Hradec Králové

