SVETOPISEMSKI
GLASNIK

D RUŠT VO SVE TOPISE MSKA DRUŽBA SLOVE NIJE

Velika noč 2 0 1 8

UVODNIK
Dragi prijatelji in dobrotniki
Svetopisemske družbe Slovenije!
Pred nami je Velika noč, noč, ki je presejana s svetlobo,
noč, ki je odprla vrata v večno življenje. Kljub temu, da nas
je Gospod že odrešil, se sami pogosto znajdemo zbegani
in izgubljeni sredi vsakdanjih težav, v temi preizkušenj,
dokler ne nastopi vstajenjsko jutro. A naše srce je pogosto
zmedeno celo takrat, ko Gospod odločno poseže v naše
življenje. Kako to, da nam je na prvo žogo težko prepoznati njegovo delovanje? Božja logika je drugačna od naših
pogledov, načrtov, predstav kako naj bi se odvijalo naše
življenje. Tudi prvi Jezusovi učenci so bili večkrat v zadregi, ko jim je Jezus razlagal prilike ali pojasnjeval svoje
ravnanje. Na velikonočno jutro so bile žene in učenca pred
praznim grobom, kjer je bil kamen odvaljen in povoji na
tleh, vsi iz sebe. Besedo življenja iščejo med mrtvimi, a
njega tam ni. On je smrt premagal, ko se je popolnoma
izročil Očetu in se daroval iz ljubezni do nas. Tudi ti in jaz
sva povabljena, da se mu popolnoma izročiva, da ga povabiva v svoje srce tam, kjer doživljava smrt, nezaupanje,
nevero, da bi presejal najino temo in bi najini obličji zaža-

Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala
po enem, bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in
daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po
enem, Jezusu Kristusu.
— Rimljanom 5,17

reli v srečanju z Vstalim. Zato vas povabim, da si v teh
dneh, ko se pripravljamo na praznovanje Velikonočnih
skrivnosti, vzamete čas za branje Božje besede. Sama sem
že tolikokrat doživela kako se me je Gospod dotaknil
ravno po svoji besedi, četudi je vedno ne razumem
povsem.
Naj Božja beseda odvali kamen izpred temin vašega srca,
da bi z velikim veseljem sprejeli Vstalega. Želimo vam
radosti polne in blagoslovljene Velikonočne praznike.

— s. Metka Kos FMM,
sodelavka Svetopisemske družbe

IZ ŽIVLJENJA SVETOPISEMSKE DRUŽBE
10. SVETOPISEMSKI MARATON SE JE ZAKLJUČIL – USPEŠNO SMO
“PRETEKLI” CELO SVETO PISMO
“Čujte in molite”. Mt 26,41
V tem duhu se je božja Beseda razlegala cel teden med
27.1.2018 in 3.2.2018.
Bralci smo s hvaležnostjo pristopali k ambonu in
glasno brali oživljajočo Besedo. Okoli 1000 se nas je zvrstilo po celi Sloveniji. In prav vsak v zavedanju, kako velik dar
je Sveto pismo.
Pa vas zanima, če smo prebrali celo Sveto pismo?
Seveda. Novo zavezo in psalme celo dvakrat. Pa še bi lahko
brali:)
Bil je blagoslovljen čas, poln milosti in zahvale Bogu, da
se nam je v svoji veličini razodel in smemo brati Njegovo
Besedo. Leto bo hitro naokoli. Se vidimo januarja 2019.

NEMOGOČE? O, JA, PA JE MOGOČE... MINI MARATON
TUDI V REHABILITACIJSKEM CENTRU – SOČA.
Hvaležni smo, da smo se prvič odločili za mini svetopisemski maraton v Univerzitetnem rehabilitacijskem
centru – Soča, 16. januarja od 14. do 18. ure. Udeležilo se
nas je precejšnje število. Sveto pismo so brali tudi navzoči
na invalidskem vozičku.
Ugotovitev vseh je bila, da v luči Svetega pisma gledamo
drugače na vse življenje, tudi ko pride nesreča in druge
preizkušnje. Ker mnogi niso mogli priti iz bolniških sob,
smo ob branju molili tudi zanje in jim po končanem
branju prenesli pozdrave.
Prisrčen pozdrav in obilo blagoslova jubilejnemu svetopisemskemu maratonu in vsem vam.
— Miro Šlibar, duhovnik

SKUPNO PRIZADEVANJE VSEH KRŠČANSKIH CERKVA
ZA SVETOPISEMSKI MARATON
»Glejte, kako dobro in kako prijetno je,
če bratje složno prebivajo skupaj.« (Ps 133,1)
Ta verz nam odmeva v ušesih, ko s hvaležnostjo gledamo
na letošnji Svetopisemski maraton. Morda bi kdo mislil,
da različne krščanske denominacije ne znamo stopiti
skupaj. Svetopisemski maraton je pravi dokaz, da temu ni
tako.
Ne samo, da je pripravljalna ekipa sestavljena iz predstavnikov različnih cerkva, tudi vse cerkve so javno izrekle
podporo in nam poslale podporna pisma. In kaj je lepšega, kot to, da vsi, enodušno in enotno pričujemo, da je
Sveto pismo tisti zaklad, ki povezuje in krepi odnose.
Čutiti je bilo, da smo vsi eno Kristusovo telo in lepo je
bilo v prizadevanju za edinost in medsebojno povezanost,
spoznavati nove brate in z njimi krepiti vezi.

Želiš biti tudi ti orodje v Gospodovih rokah?
Pridruži se maratonski ekipi. Piši na
eva.strajnar@svetopismo.si in pomagaj,
da se spodbuja branje Svetega pisma.

SVETO PISMO SPREMENI ŽIVLJENJE
V BIBLIJO SE BOM POTAPLJALA IN JO RAZISKOVALA,
DOKLER BOM ŽIVA
pregledna in zapisana v alinejah kot kakšno navodilo za
uporabo elektronske naprave, kuharska knjiga ali zapisnik
občnega zbora. Sprijaznila sem se, da se bom v Biblijo
potapljala in jo raziskovala, dokler bom živa; da se mi bo
celota resnice morda razodevala le po drobcih, mi v um in
srce pritekala po kapljicah.
To naj zadošča – potem ko sem razumela tisto najpomembnejše, kar Bog v Bibliji pravi: da je človeka rešil zla po
delu svojega Sina; da je ta rešitev človeku podarjena po
veri; da je vsa resnica o tem zapisana v Bibliji.
Hvaležna sem za Svetopisemsko družbo, katere delo tako
zelo olajša srečevanje verujočih z Božjo besedo. Vedno
znova me prevzame, da lahko navdihnjene misli piscev
izpred tisočletij prebiram celo prek pikslov svojega zaslona. Molim, da bi mi Bog ob branju še naprej preobražal
um, kot želi on.
— Živa Hren, Reformirana evangelijska cerkev

foto: Matic Jelovčan, www.mjd.si

Foto: Pixbay

Sem kristjanka protestantske veroizpovedi, žena, mama
treh najstnikov, po poklicu prevajalka in lektorica. S Svetim
pismom sem se pobliže srečala že kot odrasla, ko sem se
spreobrnila v krščanstvo. To so bili zame začetki sistematičnega branja in proučevanja Biblije.
Ta prva leta so bila polna neverjetnih odkritij: nad prebranim sem bila večkrat popolnoma osupla. Božja beseda me je
včasih privzdignila, drugič potrla, včasih potolažila, drugič
zmedla. Večkrat sem si zaželela, da bi bilo vse skupaj
preprosteje: rada bi bila vsako poglavje, stavek, besedico pri
priči, povsem in dokončno razumela – ter jo znala in zmogla
brezhibno aplicirati. (»Bog, zakaj si si to svojo knjigo zamislil tako kompleksno? Zakaj nisi svojih resnic zapisal brez
prispodob, na kratko – po možnosti kar po točkah?«)
Z leti sem se morala sprijazniti, da Knjiga vseh knjig,
knjiga božanskega avtorja o njem samem in njegovem
večnem popolnem delovanju pač ne more biti jedrnata,

ALI POZNAŠ MOČ BOŽJE BESEDE?
V pismu Hebrejcem piše, da je božja Beseda, torej Sveto
pismo ali Biblija, živa in da aktivno deluje. Seveda ne gre za
papir, ampak za sporočilo med platnicami te knjige. Je
Božje pismo tebi in meni, o Bogu in o tem, kaj On dela.
Lahko bi rekli, da je Biblija Jezusova osebna izkaznica, kjer
je Jezus glavna oseba. Že stoletja ljudje pripisujejo Bibliji
čudovito raznovrstnost stilov, zanimivost zgodb in
umetniško lepoto besedila. Nekateri jo smatrajo kot neke
vrste knjige urokov in Bogu poskušajo ukazovati, kaj naj bi
zanje naredil. Kot da bi to bilo možno. Malokdo ve, da je
resnična in zanesljiva, še manj ljudi pa je osebno skozi njo
doživelo Božjo močjo.
Kmalu bo 40 let odkar berem Biblijo, jo premišljujem in
preiskujem. Že od mladih let me uči o živem Bogu, o
meni, kje iskati radost; rešila me je mnogih zank življenja, pomagala mi je obstati sredi življenjskih stisk, me
usmerila pri iskanja življenjske sopotnice in še veliko več.

Z mano je bila na vseh potovanjih in brez nje si ne morem
zamisliti življenja.
V vseh teh letih sem od številnih prijateljev po svetu slišal
čudežne dogodivščine, povezane z Biblijo: kako je pleme na
Filipinih spoznalo Jezusa zaradi seznama imen v Matejevem evangeliju, kako je v požaru sredi džungle zgorelo vse,
razen odprta Biblija sredi koče. Ja, napetih zgodb o Božji
moči, razkriti v Bibliji, je za cele romane in celovečerce …
Pavel je pisal Rimljanom, da je evangelij Božja moč za
odrešitev. Če jo bereš pošteno, ne boš le spoznal Jezusa,
ampak se boš z njim srečal. Tudi meni se je to zgodilo.
Jezus mi je za vedno spremenil življenje. Biblija zame ni le
knjiga o zgodbah drugih ljudi. Je zgodba moje odrešitve od
greha, zaradi Božje ljubezni in milosti. Zanima me, ali tudi
ti poznaš to moč božje Besede?
— mag. Benjamin Hlastan, Baptistična cerkev

NAPOVEDI IN NOVOSTI
NAŠA VELIKA ŽELJA DO KONCA LETA 2018 – POSNETI
AVDIO STARO ZAVEZO
Prisluhni Besedi knjizica 124x124mm 3 natis.pdf
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Dragi ljubitelji Svetega pisma,
saj veste, da je pred približno dvema letoma luč ugledala
avdio Nova zaveza?
Ste vedeli tudi, da nam je snemanje avdio Nove zaveza v
večini omogočilo ameriško društvo Hosanna, Faith comes
by Hearing. Ker je njihovo načelo, da pomagajo posneti
zgolj Novo zavezo, se je v Sloveniji snemanje ostalih delov
Svetega pisma ustavilo.
Pa vendar so odzivi poslušalcev avdio Nove zaveze tako
pozitivni in spodbujajoči, da si želimo, da bi v Sloveniji
lahko prisluhnili celotnemu Svetemu pismu. Ker je ﬁnančni zalogaj precejšen, smo se odločili najprej posneti
psalme. Naša velika želja, ker je ﬁnančni zalogaj precejšen,
je, da bi to udejanjili.
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MLADI ŽE NESTRPNO PRIČAKUJEJO PREVOD
MATEJEVEGA IN JANEZOVEGA EVANGELIJA
Kar nekaj mladih se je na nas obrnilo s prošnjo, da čim
hitreje nadaljujemo s prevajanjem Matejevega in Janezovega evangelija v sodobni jezik. Prevod Življenje z
Jezusom se je med njimi lepo prijel in pogrešajo še neprevedene dele Nove zaveze.
Za občutek vam prilagamo delovno verzijo Oče naša.
Hvaležni bomo za vsak komentar, pripombo ali spodbudo. Vam je prevod všeč? Tudi to nam lahko sporočite.
Skupaj vemo več. Vabimo vas, da odzive posredujete na
zbiranje@svetopismo.si. Pomagajte mladim približati
Sveto pismo.

Naš nebeški Oče!
Naj te vsi spoznajo,
pokaži, kako velik si.
Vzpostavi svojo vladavino,
naj vsi na zemlji delajo, kar ti hočeš,
kakor v nebesih to že delajo angeli.
Daj nam, kar danes potrebujemo za življenje.
Oprosti nam slabe stvari, ki smo jih naredili,
saj smo tudi mi oprostili drugim.
In ko pridemo v nevarnost, da bi se odvrnili od tebe,
nas zavaruj in nas iztrgaj iz oblasti zla.
(Matej 6,9-13 ŽJ)

HVALA VAM, DA STE LUČ V TEMI
za vsakono vodilo v življenju
Božja Beseda je osnov
pismo in
to
iram delo za Sve
gar, zato rad podp
svetopisemski misijon.
k, dobrotnik
Mag. Andrej Justine

Sveto pismo mi pomaga
v življenju, v njem najde
m napotke. Verjamem, da je Sveto pismo
knjiga, ki bi morala bit
i vsem v oporo in
pomoc, zato se mi zdi
vredno darovati in ta
ko doprinesti majhen
delcek k temu, da vsa
k lahko pride v stik z
Živo Besedo.
Sara Emeršic, dobrotn
ica

DRAGI DOBROTNIKI
Kot smo že poročali, smo našo glavno pobudo, k darovanju, Luč v temi, prestavili v velikonočni čas, ko se
kristjani spominjamo, da je v naš temni svet zasijala luč
Kristusovega vstajenja. Spodnje pričevanje je samo eno
izmed mnogih, ki kaže, kako Božja Beseda razsvetli
temne življenjske okoliščine.

V tej pobudi se kristjani združujemo s Kristusom in
prinašamo luč Svetega pisma tja, kjer je tema.
Hvala za vaše darove.
— Eva Strajnar, vodja dobrodelnih projektov

PODARJENA SVETA PISMA OMOGOČAJO, DA ŽENSKE NA NOVO ZAŽIVIJO
Sestre uršulinke že več kot deset let razvijamo in vodimo
skupine za ženske po vsej Sloveniji, največ na Štajerskem.
Opažamo, da je tukaj ﬁnančni stanje ljudi precej težje kot
drugod pri nas. Zato sem hvaležna za podarjena Sveta
Pisma, ki jih uporabljamo na srečanjih. Kakšen izvod tudi
podarim, in sicer ženskam, ki jih pripravljam na zakramente in si svoj izvod težko kupijo. Bog vam povrni!
— s. Meta Potočnik OSU
Več kot dve desetletji sem blodila po novodobni duhovnosti, pa vendar sem se vsakih toliko časa vračala k Svetemu Pismu. Sprva nisem razumela, zakaj ga sploh prebiram
in da gre za resnico Božje besede, vendar sem vselej imela
občutek »domačnosti«, kljub temu, da sem Sveto Pismo
hitro pospravila v predal. Če ne bi »prehodila« teh blodenj,
me pot ne bi s pomočjo Svetega Duha nosila do tukaj kjer
sem prejela največ pomoči in podpore: k ženskam, ki so
Ženske z velikim Ž, sestre uršulinke. S čistim srcem,
pristnostjo in predvsem globokim mirom me je ena od
sester popeljala in pripeljala do tega, da sem se brez odvečnih predsodkov pogumno približala Božji besedi. Včasih
me je strah, ker je Bog s svojimi besedami tako resen,
drugič se radostim, ko prebiram Sveto pismo. Daje mi
oporo, vedenje, da nisem sama, spoznavanje Jezusa in
mnogih modrecev, ki so sli skozi mnoge preizkušnje in
skušnjave. Včasih naključno odprem Sveto pismo, da bi
izvedela odgovor na zastavljeno vprašanje. Odgovor je
seveda na mestu! Vem, da sem šele na začetku poti in da
sem Božjo besedo začela šele spoznavati. Čaka me še dolga
pot, vendar sem za Božjo podporo vsak dan hvaležna.
Sveto pismo mi pomeni resnico, edino pot s katero lahko
spoznam ljubezen Boga in sebe.

Foto: Pixbay

— Andreja Urška Kralj, Maribor

NAPRODAJ
ZVOČNI POSNETEK CELOTNE NOVE ZAVEZE NA CD - JU.
Skoraj 20 ur poslušanja
Prisluhni Besedi je zvočni posnetek celotne
Nove zaveze na CD- ju. Sodelovalo je trideset
bralcev, od tega številni priznani slovenski
igralci. Skozi celotno Novo zavezo so osebe ves
čas iste, zato je razumevanje besedila olajšano.
Besedilu je dodana glasba. Odprimo se Božji
besedi in prisluhnimo.
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Besedilo je brano iz Slovenskega standardnega prevoda
Dolžina celotnega posnetka: 19 h 44 min 12 sek
Oblika zapisa: MP3
Na naši strani si poglejte video, kjer igralec Pavle Ravnohrib
predstavi projekt: www.svetopismo.si/prisluhni
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SKORAJ 20 UR POSLUŠANJA ŮCELOTNA NOVA ZAVEZŮ CD MP3

9,60 €

+

(20% popust za člane društva)

Ob nakupu prejmete darilo:
Knjižico Modrost prerokov
ali knjižico s citati iz Svetega pisma Kadar si v stiski

ali

Brezplačno za člane!
Knjige, ki jih lahko vsi člani prejmete brezplačno ne glede na nakup, (osebni dvig v
knjigarni Svetopisemske družbe,
ponedeljek – petek, 8.30 – 16.30):
Kumranski rokopisi (Janez Zupet)
Med krivdo in spravo ( Jože Krašovec)
Med Izvirnikom in prevodi ( Jože Krašovec)
Nagrada kazen odpuščanje ( Jože krašovec)
Naročila na tel. 01/430 62 40 ali 041/ 629 419 oziroma preko e-pošte na info@svetopismo.si
SVETOPISEMSKI GLASNIK je interno glasilo Društva Svetopisemska družba Slovenije, Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, telefon:
01/430 62 40, e-pošta: info@svetopismo.si, internet: www.svetopismo.si in www.biblija.net, TRR: SI56-0208-5001-0473-552,
davčna številka: SI43017487. Za člane društva je Svetopisemski glasnik brezplačen; ﬁnancira se izključno s prostovoljnimi prispevki.
Oblikovanje, prelom in fotograﬁja na naslovnici: Matic Jelovčan, www.mjd.si

