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Drazí přátelé a partneři,
zdravíme Vás v tomto svátečním období a rádi bychom se s Vámi podělili o ohlédnutí za uplynulým rokem.
Pokračujeme ve vydávání a šíření Bible21, připravujeme vydání Studijní Bible21 s bohatým poznámkovým
aparátem, vydáváme literaturu přibližující poselství Bible současným čtenářům a spolupracujeme s partnerskými misijními organizacemi.
Naším posledním nakladatelským počinem je Parabible, soudobé převyprávění evangelijních textů z pera
Alexandra Fleka, které se setkalo s nečekaným zájmem české veřejnosti a otevřelo mnoho nových příležitostí pro sdílení evangelia.
Nic z toho by nebylo možné bez Vaší věrné a vytrvalé podpory. Jsme nadšení, že jsme se v roce 2018 mohli
spolu s Vámi podílet na šíření Dobrých zpráv v naší zemi, a těšíme se na další dobrodružství v roce 2019!
Za Nadační fond Bible21 a nakladatelství Biblion
Luboš Kendra, ředitel

STUDIJNÍ BIBLE21
O Studijní B21 jste již mohli
v našich bulletinech číst
několikrát. Jde o vydání
Bible s úvody k jednotlivým knihám, tematickými
články, mapkami, časovými
osami a historickými i jazykovými
vysvětlivkami.
Zatímco samotná Bible21
má asi půl milionu slov,
průvodní poznámkový aparát čítá celkem asi milion
slov.

1. JAN 1:1
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Prolog (1:1–4)
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JANOVY

LISTY
1., 2. a 3. list Janův
STUDIJNÍ BIBLE21

Toto studijní vydání vychází
z poznámek anglické NLT Study Bible propojených s textem
Bible21. Pro českého čtenáře je ale zevrubně upravujeme
a často i rozšiřujeme. Práce proto zabere více času, než jsme
původně plánovali (ještě několik let), ale věříme, že toto úsilí
přinese cenné ovoce pro všechny, kdo chtějí Bibli nejen číst,
ale porozumět jí hlouběji.

o bylo od počátku,
co jsme slyšeli,
co jsme na vlastní oči viděli,
co jsme pozorovali,
čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali –
o Slovu života:

2Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme vám
věčný život, který byl u Otce a byl nám zjeven. 3Zvěstujeme vám, co jsme
viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na společenství, které
máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.
4Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá.

Život ve světle (1:5 – 2:11)
Bůh je světlo
5Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je
světlo a není v něm žádná tma. 6Říkáme-li, že s ním máme společenství,
a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. 7Žijeme-li však ve světle,
jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna,
nás očišťuje od každého hříchu.
8Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás
pravda. 9Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí
1:1–4 Tento poetický prolog připomíná prolog k Janovu
evangeliu (viz J 1:1–18). • co jsme: V celém prologu jsou
použita slovesa v první osobě množného čísla („my“).
Vztahují se na Jana a ostatní apoštoly a možná také na
další očité svědky Ježíšova působení, kteří skrze něj zakusili
osobní společenství s Bohem. Jan teď jako zástupce
apoštolů zve čtenáře, aby se k tomuto společenství připojili.
1:1 od počátku: Odkaz na první slova Janova evangelia
( J 1:1) a první slova Bible (Gn 1:1). Ježíš byl jako Boží slovo
v jednotě s Bohem od věčnosti ( J 8:58). Když přišel v těle
( J 1:14), apoštolové ho viděli a dotýkali se ho. Ujištění,
že se Slova života (sr. J 1:1,2,14) skutečně dotýkali, je
důležité. Raně křesťanské hereze, zejména gnosticismus
a doketismus, popíraly, že Kristus byl skutečným člověkem
(viz 4:2–3). Ježíš, Boží Syn, je vtělením neviditelného Boha
a dárcem věčného života ( J 1:1–4; Ko 2:9; Žd 1:1–3).
1:2 život: Řecký termín zóé se v janovských spisech
používá k označení věčného Božího života ( J 1:4; 3:14–16;
5:24–26; 6:47–58; 10:10,28; 11:25; 17:2–3; 20:31;
1J 1:1–2; 2:25; 3:14–15; 5:11–13). Bůh, který je zdrojem
tohoto života, jej v Kristu zpřístupňuje každému, kdo v něj
uvěří. • byl zjeven: Bůh se v Kristu stal člověkem, aby se
dal lidem poznat ( J 1:14; Ko 1:26; 1Tm 3:16; 1J 4:2).
1:3 co jsme viděli: autor znovu zdůrazňuje autoritu
očitého svědectví apoštolů (sr. L 1:2; 24:48; Sk 1:8,21,22;
10:39–41; 2Pt 1:16,18). • společenství, které máme:
Ježíš s apoštoly sdílel svůj příklad, své učení a svého
Ducha; tak je uvedl do společenství s Otcem i Synem
( J 14:20; 17:20–23; 20:21–22). • abyste i vy měli … podíl: Každý věřící je zván do stejně plného vztahu s Bohem,
jaký měli skrze Krista a jeho Ducha apoštolové. Do tohoto
společenství vstupujeme spolu s apoštoly a těmi, kdo
uvěřili skrze jejich svědectví.
1:4 naše radost: Podle některých rukopisů vaše radost.
1:5 – 2:6 Zde se Jan zaměřuje na první hledisko života
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ve společenství s Bohem. Žít ve světle znamená být si
vědom vlastních hříchů a opouštět je (sr. Ef 5:8–14) v plné
jistotě, že Ježíš je naší dokonalou smírnou obětí a naším
přímluvcem u Boha (Ř 8:34; Žd 7:26–27).
1:5 Bůh je světlo: V janovských spisech pojem „světlo“
odkazuje na Boží charakter a jeho zjevení v osobě Ježíše
Krista. Toto světlo přináší lidem život a zároveň odhaluje temnotu hříchu (viz J 1:4–9; 3:19–21; 8:12; 9:5;
12:35–36, 46; 1J 1:6–8; 2:8–10; Zj 21:24–25; 22:5; sr.
Gn 1:3–4).
1:6 Zde Jan poprvé polemizuje s tvrzením heretiků, kteří
se oddělili od apoštolského společenství, a tak žili ve
tmě. Prohlašovali, že mají společenství s Bohem, ale jejich
jednání nedosvědčovalo Boží charakter. Ježíš kdysi varoval
své učedníky, aby se jejich vnitřní světlo nestalo tmou
(Mt 6:23). Právě to se stalo falešným učitelům, kteří se
považovali za osvícené, ale jejich domnělé osvícení jim
zatemnilo mysl. Tvrdili, že mají duchovní spojení s Bohem,
a přitom odmítali společenství s apoštoly, kteří Boha
skutečně viděli v těle.
1:7 Život ve světle se projevuje společenstvím s ostatními
křesťany. Tehdy jsme součástí Božího lidu nové smlouvy,
očištěného od každého hříchu – nikoli skrze krev obětních
zvířat, ale dokonalou obětí Božího Syna (viz Mt 26:28;
J 6:53–56; Sk 20:28; Ř 5:9; Ef 1:7; Žd 9:11–28; 1Pt
1:18–19).
1:8 Říkáme-li, že žádný hřích nemáme: Druhý blud
spočíval v tvrzení heretiků, že jsou díky svému vyššímu
duchovnímu poznání povzneseni nad jakoukoli hříšnost.
Dokud ale žijeme v tomto světě, nevyhnutelně hřešíme
(Mt 18:21; Ř 7:14–25; Jk 3:2).
1:9 Pokud své hříchy neskrýváme, ale vyznáváme,
vynášíme je ze tmy do světla v jistotě, že Bůh splní svá
zaslíbení, dokonale nám odpustí a očistí nás skrze krev
svého Syna (viz pozn. k 1:7).

V tuto chvíli jsou finálně dokončeny knihy Daniel,
listy Filipským, Koloským, 1. Timoteovi, 2. Timoteovi, Titovi, Filemonovi, 2. Petrův, 1. Janův,
2. Janův, 3. Janův, Judův; před dokončením jsou
listy Efeským a 1. Petrův. První ze dvou redakčních
úprav prošla již také evangelia Matouše, Marka,
Lukáše i Jana společně s knihou Zjevení.

Budeme moc vděční, pokud toto důležité dílo
podpoříte jednorázovým darem anebo pravidelným příspěvkem (viz informace o Klubu B21 na
konci bulletinu). Jako malé poděkování a povzbuzení Vám tentokrát posíláme vysázené Janovy
listy.

Spolupráce s misijními organizacemi
Mezinárodní svaz Gedeonů
Čeští Gedeoni v posledních třech letech vytiskli
neuvěřitelných 280.000 Nových zákonů v překladu
B21. Rozdávají je v hotelech, školách, nemocnicích
a při osobních setkáních. Více informací o působení
české pobočky Mezinárodního svazu Gedeonů najdete na www.gedeoni.cz

East European Mission
Odvážní misionáři této organizace již od roku
1961 pašovali Bible za železnou oponu. Dnes EEM
distribuuje Bible a biblické materiály ve všech
zemích střední a východní Evropy. Jen v tomto roce
EEM rozdala 2.500 Biblí a 2.000 Nových zákonů
v překladu B21.

Listy naděje
Tato síť dobrovolníků z řad CASD zdarma distribuuje Bible a duchovní literaturu. V letošním roce od
nás získali tisíc Biblí a stovky Nových zákonů

v překladu B21. Rozdávají mj. také „Bibli pro motorkáře“, tedy speciální vydání Nového zákona se
svědectvími mužů i žen z motorkářské komunity,
kteří poznali Krista.

Mezinárodní vězeňské společenství
Organizace Prison Fellowship International
slouží ve 127 zemích světa lidem odsouzeným,
propuštěným, jejich rodinám, ale i obětem zločinů, vězeňskému personálu a dalším lidem
angažovaným v oblasti vězeňství. Kromě spolupráce
na distribuci Biblí a další literatury jsme letos pro MVS
připravili speciální vydání
MARKOVO
Markova evangelia, které EVANGELIUM
STUDIJNÍ PRŮVODCE
pomáhá obráceným vězňům
v prvních krocích víry.

NOVÉ KNIHY Z BIBLIONU
Ani v nakladatelství Biblion jsme letos nezaháleli.
K Velikonocům jsme vydali dlouho očekávanou knihu N. T. Wrighta Překvapivá naděje. Toto zásadní dílo
předního anglikánského teologa přináší detailní pohled
na otázky věčnosti, vzkříšení a obnovy celého stvoření.
Kniha má vynikající ohlas jak mezi odbornou i laickou
veřejností.
Pro velký zájem jsme také dotiskli knihu Smysl manželství. Newyorský pastor Tim Keller v ní odhaluje tajemství závazného vztahu ve světě bez závazků. Je
překvapivě objevná jak pro zadané, tak pro svobodné,
a mnoho párů z ní těží ve svých přípravách na společný
život.

Dalším titulem od Tima Kellera je Evangelium pro všední den,
které vzniklo ve spolupráci s brněnskou Betanií. Jedná se
o neotřelou příručku pro skupinky biblického studia nebo i pro
individuální studium základních pravd křesťanské víry. Knížka
navazuje na osmidílnou sérii Kellerových vyučování, která je
k dispozici na www.vimeo.com/biblion zcela zdarma.

Na podzim jsme vytiskli již páté opravené vydání Bible21
ve vazbě z umělé kůže ve čtyřech nových barvách: hnědé,
hořčicové, pudrové a šedomodré. Kromě nejaktuálnější
podoby textu B21 toto vydání nabízí opravdu vynikající kvalitu knihařského zpracování z německé tiskárny C. H. Beck.

www.facebook.com/Bible21

Naší zatím poslední knihou je Parabible: Tisková zpráva
o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic. Jedná se o odvážnou biblickou parafrázi z pera biblisty a překladatele Alexandra Fleka, který čtenáře klade před otázku, jak by mohl
vypadat Ježíšův příběh, kdyby se odehrál v dnešním Česku.
Kniha vzbudila nečekaný zájem čtenářů i řady médií, takže
první náklad byl takřka ihned rozebrán a během jednoho
měsíce jsme museli objednat hned dva dotisky. Parabible
v nejbližších dnech vyjde i jako e-kniha a začínáme připravovat také audioknihu.
Na stránce www.parabible.cz je možné si knihu prohlédnout i objednat a najdete tu také informace o probíhajícím
Paraturné. Když nás pozvete, rádi přijedeme i k vám sboru,
farnosti, knihovny, knihkupectví či kavárny!

www.parabible.cz

CO JE NF BIBLE21

KLUB B21

Nadační fond Bible21 vznikl v r. 1994 s cílem
vytvořit nový překlad Bible, který by byl
věrný originálním textům a zároveň promlouval ke čtenářům 21. století v současné,
srozumitelné češtině.

Závěrem bychom Vás chtěli vyzvat: připojte
se k nám v našem poslání. Budeme vděční
za vaše modlitby i za praktickou podporu.
Naši práci můžete podpořit jednorázovým
darem, anebo se staňte členy Klubu Bible21
a přispívejte třeba i drobnou částkou každý
měsíc. Jako nezisková organizace vystavujeme na poskytnuté dary potvrzení, které
můžete uplatnit pro odpočet z daní. Členové
Klubu B21 mají také online přístup ke všem
hotovým textům Studijní Bible21 a náleží
jim sleva 25 % ze všech produktů nakladatelství BIBLION.

Po 15 letech práce překladatelského týmu
vyšla Bible21 v r. 2009 a rychle se stala velmi
oblíbeným překladem nejen v církvích, ale
i mimo ně.
I díky podpoře NF Bible21 bylo v naší zemi
distribuováno na 120.000 výtisků Bible21
a více než půl milionu Nových zákonů.
V současnosti nadační fond podporuje
přípravu Studijní Bible21 a několik dalších
důležitých projektů.

Více informací najdete na http://bit.ly/
KlubB21.

POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU BIBLE21
Podpora vydávání a šíření Bible v současném jazyce.
Podpora biblické gramotnosti skrze publikace, přednášky, kulturní a osvětové projekty.
Podpora církví v oslovení české společnosti evangeliem.

PF 2019
Drazí přátelé a partneři, přejeme vám požehnaný zbytek tohoto roku a mnoho radosti a pokoje
ve vašich rodinách i společenstvích. Přejeme Vám, aby se v roce 2019 plnila Vaše nejhlubší přání
i očekávání a abyste zakoušeli Boží milost převyšující všechny naše představy.
„Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin.
Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí;
chci vám dát budoucnost a naději.“
							Jeremiáš 29:11

Nadační fond Bible21
Rudolfovská tř. 545/124b, 370 01 České Budějovice,
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou N 72, IČO 643 55 799.
e-mail: info@bible21.cz; tel.: 739 584 142, číslo účtu: 19-1707810247/0100
www.bible21.cz
BIBLION, z.s.
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail: info@biblion.cz, tel.: 739 584 142
www.biblion.cz

