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3. Kaj je bo`ja volja?

K darovanju nas spodbuja bo`ja beseda sama, ki 
govori o darovanju. V Stari in  Novi zavezi beremo o 
tem, kako naj po bo`ji volji uporabljamo vse, kar 
imamo: svoj ~as, svoje sposobnosti, denar in druge 
zmo`nosti, ki jih imamo.

4. Vse, kar imamo, je bo`ji dar

Izhodi{~e za vse, kar lahko povemo o darovanju, je 
svetopisemska pripoved o stvarjenju. Bog je ustvaril 
vse – nazaj mu lahko podarimo le tisto, kar je `e od 
vsega za~etka njegovo.

Ps 24,1:
GOSPODOVA je zemlja in kar jo napolnjuje,
zemeljski krog in njegovi prebivalci.  
1 Krn 29,12-14:
Od tebe prihajata bogastvo in slava in ti  
gospoduje{ nad vsem. V tvoji roki sta mo~ in 
oblast in v tvoji roki je, da naredi{ vse veliko 
in mo~no. Zdaj torej, na{ Bog, se ti  
zahvaljujemo in slavimo tvoje veli~astno ime.

6 7

    1. Ali lahko na{i darovi 
        spremenijo `ivljenje ljudi?

Najbolj{a spodbuda za darovanje je, ~e vidimo, da je 
na{ dar povzro~il spremembo, da je olaj{al `ivljenje 
drugim ljudem.
»Zdaj vidim, da se je na{im jetnikom povrnilo 
upanje. Razpolo`enje v zaporih se je v celoti 
spremenilo!« S temi besedami se je direktor 
jetni{nice zahvalil  Beloruski svetopisemski dru`bi, 
ki je jetnikom podarila  izvode Nove zaveze. V 
svetopisemskih dru`bah se vedno potrudimo, da 
darovi, ki smo jih dobili za {irjenje Svetega pisma,  
dose`ejo tiste, ki so jih najbolj potrebni.  
Sodelujemo s svetopisemskimi dru`bami 
posameznih dr`av in narodov in podpiramo 
projekte v ve~ kot 200 dr`avah po vsem svetu. V 
svojih publikacijah poro~amo, kako smo va{e 
darove porabili in kak{ni so bili rezultati.

    
2. ^emu so namenjeni darovi
        za {irjenje Svetega pisma?

Darovi za {irjenje Svetega pisma nam pomagajo,       
da lahko

v mnogih dr`avah ponudimo Sveto pismo po 
ni`ji ceni, ki je ljudem dostopna,
podarimo Sveta pisma siroti{nicam,
{olam, zaporom, bolni{nicam in drugim 
ustanovam,
preskrbimo gradivo za opismenjevanje 
nepismenih v Ju`ni Ameriki, Afriki in Aziji v 

na Kitajskem vsako leto brezpla~no razdelimo
tri milijone Svetih pisem,
ljudem, ki ne znajo brati, preskrbimo Sveto 
pismo v obliki video kaset, filmov, avdio kaset 
ali radia,
prevajamo Sveto pismo v nove jezike; trenutno 
je v teku 600 prevajalskih projektov, mnogi od 
njih v sodelovanju s Katoli{ko cerkvijo in 
njenimi misijonarji.
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Zares: kdo sem jaz in kaj je moje ljudstvo, da 
bi mogli prostovoljno toliko darovati? Saj je 
od tebe vse in iz tvoje roke smo ti dali.

    5. Bog poskrbi za vse,
      kar potrebujemo

Vsak dan si prizadevamo, da bi si oskrbeli vse, kar 
potrebujemo za prijetno `ivljenje, Sveto pismo pa nas 
opozarja:

2 Kor 9,8:
Bog pa vas more prese`no obdariti z 
vsakr{no milostjo, tako da boste v vsem 
vedno imeli vsega dovolj zase in boste imeli 
izobilje za vsako dobro delo. 

^e nam Bog daje ve~, kot potrebujemo, moramo s tem 
pomagati drugim:

2 Kor 8,14-15:
V sedanjem ~asu bo va{e obilje laj{alo 
njihovo pomanjkanje, da bo tudi njihovo 
obilje laj{alo va{e pomanjkanje. Tako bo 
pri{lo do enakosti, kakor je pisano: »Kdor je 
veliko nabral, ni imel preve~, in kdor malo, 
ni imel premalo.«

                                                              
6. Kdo je prvi?

Ve~ina med nami se odlo~i za dobrodelne darove {ele, 
~e nam kaj ostane, potem ko smo  pote{ili vse svoje 
potrebe in `elje. Sveto pismo pa razmi{lja v obratni 
smeri; govori nam, da ~astimo Boga s tem, 

da mu damo nazaj prve in najbolj{e pridelke `etve in 
prvorojence doma~ih `ivali:

2 Mz 23,19:
Najbolj{e prvine svoje zemlje prina{aj v hi{o 
GOSPODA, svojega Boga!
Prg 3,9-10:
^ásti GOSPODA s svojim imetjem, s prvinami 
vseh svojih pridelkov. 
Tvoje `itnice bodo polne hrane, tvoje kadi 
bodo prekipevale od mo{ta. 

    7. Darovati je veselje,
        je posebna ~ast!

Sv. Pavel je zapisal v pozdravu stare{inam v Efezu tole:
Apd 20,35b:
Ve~ja sre~a je dajati kakor prejemati.

Ena najbolj ganljivih pripovedi o tem, kak{no veselje 
je darovati, je zapisana v 8. poglavju Pavlovega 
Drugega pisma Korin~anom, kjer poka`e vernike iz 
Makedonije kot vzor vsem drugim. To so bile revne 
cerkvene skupnosti, ki so `ivele v te`kih razmerah, pa 
so kljub temu imele za ~ast, da so lahko s svojimi 
darovi podpirale skupnost v Jeruzalemu in se s tem 
vklju~ile v {iroko dru`ino. S prispevanjem svojih darov 
se lahko vklju~imo v dru`ino svetopisemskih dru`b in 
sodelujemo pri dobrodelnih projektih po vsem svetu.

2 Kor 8,2-5:
Kljub veliki preizku{nji v stiski je njihovo 
prekipevajo~e veselje in njihovo skrajno 
ubo{tvo preraslo v bogastvo njihove 
radodarnosti. Po svojih mo~eh in - to lahko
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pri~ujem - celo ~ez svoje mo~i so nas iz 
lastnega nagiba  vneto prosili za uslugo, da 
bi smeli sodelovati pri slu`enju svetim. In to 
ne tako, kakor smo pri~akovali, ampak so 
najprej sebe podarili Gospodu in po Bo`ji 
volji nam.

    8. Naj darujemo na~rtno ali 
        kadar se nam zaho~e?

Mnogi raje darujejo ob~asno, kadar jih kaka pobuda 
posebej pritegne. Take darovalce sku{ajo razli~ne 
dobrodelne organizacije pridobiti za svoje projekte in 
v ta namen porabijo precej denarja. Obstaja bolj{a 
re{itev. Darovalci se lahko vnaprej odlo~ijo, koliko 
bodo darovali, in to dobrodelni organizaciji tudi 
sporo~ijo. Tako se izognemo nepotrebnim stro{kom 
pri zbiranju darov. Prihranimo pri po{tnini, reklamnih 
tiskovinah, in tako ve~ denarja ostane za namen, za 
katerega je bil darovan. Hkrati pa darovalec 
samostojno odlo~a o tem, koliko in kako pogosto bo 
daroval.
Drugi na~in na~rtovanega darovanja je desetina, kot je 
opisana v Svetem pismu. Apostol Pavel v Drugem 
pismu Korin~anom posebej opozarja na na~rtno in 
predano darovanje:

2 Kor 9,5-7:
Zato sem menil, da moram prositi brate, naj 
gredo pred nami k vam in vnaprej zberejo 
va{ obljubljeni dar, da bo nabran kot dar in 
ne kot izsiljevanje. To pa re~em: kdor var~no 
seje, bo tudi var~no `el, kdor pa obilno seje, 
bo tudi obilno `el. Vsakdo naj da, kakor se je

v srcu odlo~il, ne z `alostjo ali na silo, kajti 
Bog ljubi veselega darovalca. 

Druga dobra stran na~rtnega darovanja je, da la`e 
odklonimo razne pro{nje, ki jih pogosto dobivamo s 
po{to. Resni~no ne moremo in nismo dol`ni podpirati 
vseh dobrodelnih pobud. Prosimo Boga za pomo~ pri 
odlo~anju, katere dobrodelne pobude naj podpiramo 
in koliko ~asa.

9. Koliko naj darujemo?

V Stari zavezi pi{e, da pripada Gospodu desetina vsega 
pridelka zemlje (3 Mz 27,30-34; 4 Mz 18,24). O~aka 
Abraham in Jakob sta dajala desetino (1 Mz 14,18-20; 
28,20-22). Nekatere dru`ine so pogosto darovale ve~ 
kot desetino, morda celo 20 do 30 odstotkov. Ob `etvi 
in trgatvi so vedno nekaj pustili na polju in v vinogradu 
za reve`e in priseljence (3 Mz 19,9-10). O tem 
pripoveduje tudi zgodba o Ruti in Boazu. Vsako sedmo 
leto pa polja niso smeli obdelati in kar je zraslo, so 
lahko pobrali reve`i (2 Mz 23,10-11).
Jezus nam postavlja za vzor ubogo vdovo, ki je 
darovala svoja zadnja dva nov~i~a. Darovala je vse, kar 
je imela (Mr 12,41-44).
Bogatemu mladeni~u, ki je pri{el k Jezusu, je ta 
naro~il, naj proda vse svoje imetje in naj izkupi~ek 
daruje ubogim. Toda mladeni~ je obdr`al svoje 
premo`enje in Jezus je dejal: Kako te`kó pridejo tisti, 
ki imajo premo`enje, v Bo`je kraljestvo (Lk 18,19-
30).
Zahej je praznoval svoje spreobrnjenje z obljubo:  
Gospod, glej, polovico svojega premo`enja dam
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ubogim, in ~e sem koga v ~em prevaral, mu 
povrnem ~etverno (Lk 19,1-10).

Ni splo{nega pravila, koliko naj darujemo. Vendar v 
Novi zavezi beremo, da smo odgovorni Bogu in mu 
bomo dajali obra~un o tem, kako smo uporabljali vse 
njegove darove (Mt 25,31-46).

10. Voditelji so darovali prvi

Na mnogih mestih v Stari zavezi je zapisano, kako so 
kralji ali voditelji darovali prvi, ljudstvo pa je sledilo 
njihovemu zgledu.
V svetopisemskih dru`bah se `elimo ravnati po istem 
zgledu in zato pozivamo ~lane upravnega odbora in 
uslu`bence, da najprej sami podprejo na{e projekte z 
darovi in {ele nato prosijo za darove tudi druge. ^e mi 
sami ne verjamemo v poslanstvo, ki nam ga je dal Bog, 
kako lahko pri~akujemo, da bodo darovali drugi?

1 Krn 29,1-6:
Kralj David je rekel vsemu zboru: … Iz 
ljubezni do hi{e svojega Boga dam {e, kar 
imam v svoji posesti zlata in srebra … Tedaj 
so prostovoljno darovali dru`inski poglavarji, 
voditelji Izraelovih rodov, poveljniki tiso~nij 
in stotnij in kraljevi upravniki. 

11. Katere dobrodelne pobude 
        naj podpiramo?

^e beremo Sveto pismo, nam postane jasno, kaj ima 
prednost. Z desetino so nekdaj podpirali 

delo duhovnikov in levitov, da so se lahko posve~ali 
slu`bi v templju.

4 Mz 18,21:
Levijevim sinovom pa, glej, dajem kot 
dedi{~ino vse desetine v Izraelu kot povra~ilo 
za slu`bo, ki jo opravljajo, za slu`bo pri 
shodnem {otoru. 

Desetina za levite danes ustreza denarni pomo~i za 
krajevno cerkev, to je na{a prva dol`nost.
Krajevna cerkev pa ima med drugim tudi odgovornost za 
{irjenje Svetega pisma, ki je torej tudi na{a prva 
dol`nost. Po ukazu na{ega vstalega Zveli~arja je krajevna 
cerkev dol`na kr{~evati in pou~evati (Mt 28,16-20). 
Poslanstvo Svetopisemske dru`be Slovenije je del te 
naloge. Kako lahko rastemo kot posamezniki in cerkev 
kot dru`ina, ~e ne uporabljamo bo`je besede?
Na{e poslanstvo darovanja se ne neha s tem, da 
darujemo za krajevno cerkev in za {irjenje bo`je 
besede. Stara in Nova zaveza izrecno omenjata darove 
za uboge, vdove, sirote in priseljence. Tudi to je 
pomembno poslanstvo.

12. Deset pravil za darovanje

1.    Moli, da bo{ daroval z veseljem.

2.    Ne ~akaj, da bo{ najprej obogatel.

3.    Za~ni ~imprej.

4.    Bodi vesten.

5.    Prisluhni svojemu notranjemu glasu.

6.    Ugotovi, kolik{en odstotek lahko daruje{.
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7.    Preveri, koliko porabi{ zase.

8.    Ne sprejmi potreb drugih kot nasilje nad seboj.

9.    Daruj ustvarjalno.

10.  Bodi predan in iznajdljiv.

(Iz knjige Daruj, `ivi, sprejemaj,  Genesis Publishing 
House, Oslo)

13. Nov~i~ uboge vdove
        ali bo`ja zakladnica

Kot sve` diplomant v svoji prvi slu`bi in z mlado 
dru`ino sem pogosto te`ko pre`ivel s svojimi dohodki 
do konca meseca. Zato smo v tistih ~asih lahko le 
malo prispevali za bo`je kraljestvo. Preve~ je bilo 
ra~unov in drugih stro{kov, ki jih je bilo treba 
poravnati. V cerkveno pu{ico smo ve~krat prispevali le 
drobi`, ki smo ga slu~ajno imeli v `epu. Ali so bili to 
nov~i~i uboge vdove? Nekateri bi se strinjali s to 
primerjavo.
Tedaj pa smo pri{li do spoznanja, ki nas je 
osvobodilo in postavilo na glavo vse na{e odlo~anje o 
tem, kaj je pomembnej{e. Prijatelj nas je opozoril na 
bo`jo zakladnico – ~e zares upo{tevamo, kaj pravi 
Sveto pismo o slu`enju. To je:

Bog skrbi

Bog poskrbi

Bog nam bo odvzel bremena

Upo{tevajmo ga, kadar se odlo~amo o 
tem, kaj je pomembnej{e

Kadar darujemo, pogosto namenimo Bogu le drobi`, 
vse drugo obdr`imo zase. Vendar Jezus ni imel v mislih 
tega, ko je pripovedoval zgodbo o ubogi vdovi in 
njenih nov~i~ih. Zanjo je bil to velikanski dar. Za nas 
so kovanci le drobi`. Prijatelj nas je opozoril, da nam 
je Bog obljubil pomo~ tudi v denarnih te`avah, ~e ga le 
jemljemo resno. To pa pomeni, da ga moramo 
upo{tevati pri svojem odlo~anju o tem, kaj je 
pomembnej{e.

Sveto pismo nam daje jasna navodila glede darovanja:
Najprej daj na stran, kar je za bo`je delo.
Bog ti bo nato gotovo pomagal, da bo{ imel dovolj za 
pokrivanje vsakodnevnih potreb. Mi pa pogosto 
delamo ravno obratno: najprej spravimo zase, 
kolikor mislimo, da potrebujemo. Kar ostane, ~e 
sploh kaj, darujemo za bo`je kraljestvo, ali pa 
prispevamo le drobi` iz `epov, kadar pride v cerkvi 
ko{arica do nas.
Pavel je spodbujal cerkev v Korintu:

1 Kor 16,2:
Vsak prvi dan v tednu naj vsak izmed vas pri 
sebi daje na stran in zbira, kolikor more, 
tako da se ne bo zbiralo {ele tedaj, ko 
pridem. 

To dejansko pomeni:
Skupaj s svojo dru`ino se odlo~ite, koliko boste 
darovali Bogu od svojih mese~nih dohodkov. Nekateri 
morda 10%, drugi 5% ali 15%. Pogovorite o tem in 
naj bo to dar, ki ga boste vra~ali Bogu, ker mu 
pripada.
Znesek lahko spravljate v posebno {katlo, ki ji boste 
rekli bo`ja zakladnica. To bo va{a tempeljska 
zakladnica. Ve~ina ljudi v to {katlo prispeva precej ve~
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kot le drobi`. Ta denar nato daruj za bo`je kraljestvo. 
S tem sodeluje{ pri poslanstvu, ki prina{a blagoslov 
ljudem vseh narodov. Ta blagoslov pride tudi nate – 
kot zastonjski dar, ki se razliva od Boga.

Moli, da ti bo Bog pomagal pri denarnih 
skrbeh.
Moli, da ti bo Bog pomagal, da bo{ lahko z 
darovanjem izkazal svojo ljubezen do 
njega in do svojega bli`njega.

14. Prispevek svetopisemske dru`be 
      je spro`il odmev v indijskih je~ah

Poleti leta 2000 so norve{ki prijatelji svetopisemske 
dru`be prispevali skoraj 70.000 dolarjev za Nove 
zaveze na avdio kasetah za Madagaskar, Gano, Kenijo 
in Indijo.
Ko so v indijskem zaporu Cuddapha za~eli akcijo Vera 
izvira iz poslu{anja, se je prijavilo prek 300 
zapornikov. Nekateri so si s tem hoteli le popestriti 
monotono `ivljenje, vendar so kmalu za~eli z 
zanimanjem pri~akovati tisto uro poslu{anja vsak 
teden. Kmalu je `elelo sodelovati vse ve~ zapornikov. 
Na nek prazni~ni dan so predvajali besedilo iz Nove 
zaveze po zvo~nikih od 11. ure dopoldan do 4. ure 
popoldan. Mnogi so jokali, nekateri so za~eli 
razpravljati o tem, kaj pomeni biti vernik, in 27 se jih 
je tisti dan spreobrnilo. Naslednjo nedeljo, ko je 
vodstvo zapora dalo dovoljenje, so bili kr{~eni. Pri 
krstu so bili navzo~i jetni{ki uradniki, pazniki, 
televizijski in ~asopisni novinarji. 

Novi verniki so v zaporu ustanovili majhno cerkveno 
skupnost in za~eli zavzeto govoriti o svoji veri tudi 
drugim zapornikom.

Na{i darovi
omogo~ajo drugim sre~anje

z `ivim
Jezusom Kristusom

s pomo~jo besed Svetega pisma!

O, Gospod na{ Bog,
nebe{ki O~e,
tvoj je svet

in vse, kar je na njem.
Darujemo ti nazaj, kar ti pripada.

Sprejmi nas in na{e darove
v imenu Jezusa Kristusa.

Amen!
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Kaj {e pravi Sveto pismo o 
darovanju?

V branje priporo~amo naslednje odlomke iz Svetega pisma, 
ki kristjana spodbujajo k darovanju:

V Stari zavezi

Prispevki za Gospodovo sveti{~e: 2 Mz 25,1-9
O velikodu{nosti ljudstva: 2 Mz 35,4-29

Zbiranje sredstev za Gospodovo hi{o: Ezr 1,1-8
Darovanje za Bo`je sveti{~e: 1 Krn 29,6-18

Darovi za Gospodove slu`abnike: 2 Krn 31,3-12

V Novi zavezi

Dar uboge vdove: Mr 12,41-44
@ene podpirajo Jezusa: Lk 8,3

Jezus in Zahejeva velikodu{nost: Lk 19,1-10
Jezus nahrani pet tiso~ mo`: Jn 6,1-14

Solidarnost prvih kristjanov: Apd 2,41-47
Zgled stotnika Kornelija: Apd 10,1-4

Pravila kr{~anskega `ivljenja: Rim 12,6-13
Prispevek za brate in sestre: 1 Kor 16,1-4

Izkazovanje dobrote in podpore: 2 Kor 8,1-24
Bog ljubi veselega darovalca: 2 Kor 9,1-15

Zahvala za prejete darove: Flp 4,10-19
Poziv bogatim k dobrodelnosti: 1 Tim 6,17-19
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  Dobrodelnost 
               in darovanje

1. Dobrodelnost je naprej in predvsem oblika     
    slu nja.

2. O duhovni dimenziji dobrodelnosti redko        
    razmi{ljamo, ~eprav je dobrodelnost vedno 
    posledica nagovora Svetega Duha.

3. Dobrodelnost je oznanjevanje tega, v kar 
verjamemo, na tak{en na~in, da ljudem ponudimo 
mo ost  sodelovanja v na{i viziji in poslanstvu.

4. Dobrodelnost je sto nasprotje od prosja~enja.

5. Dobrodelnost je vedno klic k spreobrnjenju.

6. Radodarnost obrodi radodarnost (prim. Ef 3,20).

7. Dobrodelnost je povsem konkreten na~in 
uresni~evanja Bo ega kraljestva.    

8. Hvale ost izvira iz spoznanja, da je vse, kar smo in 
kar imamo, dar, ki ga je treba sprejeti in deliti z 
drugimi.

    (Henri J. M. Nouwen: 
      The Spirituality of Fund-raising, 2004) 
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  Leto 2007 je v Sloveniji
                    leto Svetega pisma
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Leto 2007 so kr{~anske cerkve v Sloveniji razglasile za 
leto Svetega pisma. To leto je za vse prilo ost, da 
premislimo svoj osebni odnos do Svetega pisma. Kaj 
pomeni Sveto pismo zame osebno? Ali je Sveto pismo 
samo knjiga, ki je stara ve~ kot 2000 let in so v njej 
zapisane lepe misli? Ali je morda knjiga, ki jo imamo 
doma na knji i polici, a jo redko vzamemo v roke? 
Ali je Sveto pismo va knjiga, v kateri so zapisane 
besede, ki so »duh in vljenje« (Jn 6,63) in iz katerih 
~rpamo mo~ za vsakdanje vljenje ter upanje za na{o 
prihodnost.

Leto Svetega pisma je prilo ost, da se zavemo korenin 
na{ega naroda in zgodovine, na{ega jezika in kulture. 
Prvi prevodi Svetega pisma so namre~ omogo~ili, da je 
nastal slovenski jezik in se uveljavil.

Kak{no bogastvo je, da lahko beremo Sveto pismo v 
svojem jeziku. Drugod po svetu, v Afriki, Aziji in {e 
marsikje pa te mo osti nimajo. Zato Svetopisemska 
dru a Slovenije vabi vse ljudi dobre volje, da s 
svojimi darovi podprejo projekte prevajanja, tiskanja 
in izdajanja Svetega pisma po svetu. Prav tako lahko 

razli~ne dobrodelne akcije in 
projekte v Sloveniji.
darujete svoje darove za 
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    posledica nagovora Svetega Duha.

3. Dobrodelnost je oznanjevanje tega, v kar 
verjamemo, na tak{en na~in, da ljudem ponudimo 
mo ost  sodelovanja v na{i viziji in poslanstvu.

4. Dobrodelnost je sto nasprotje od prosja~enja.

5. Dobrodelnost je vedno klic k spreobrnjenju.

6. Radodarnost obrodi radodarnost (prim. Ef 3,20).

7. Dobrodelnost je povsem konkreten na~in 
uresni~evanja Bo ega kraljestva.    

8. Hvale ost izvira iz spoznanja, da je vse, kar smo in 
kar imamo, dar, ki ga je treba sprejeti in deliti z 
drugimi.

    (Henri J. M. Nouwen: 
      The Spirituality of Fund-raising, 2004) 
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nastal slovenski jezik in se uveljavil.
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  Ali ste vedeli?

1. Sveto pismo je knjiga, ki je prevedena v najve  
svetovnih jezikov.

2. Na svetu je okrog 6.900 jezikov. Na za tku 19.  
stoletja je bilo Sveto pismo prevedeno v samo 68 
jezikov, do konca leta 2006 pa je bila vsaj ena 
svetopisemska knjiga prevedena v 2.426 jezikov. 

  
3. Celotno Sveto pismo je bilo do konca leta 2006 

prevedeno v 429 jezikov, samo Nova zaveza pa v 
1.144 jezikov.

4. Slovenci se z Dalmatinovim prevodom Biblije, ki je 
iz l leta 1584, uvr amo na 12. mesto med narodi, 
ki so dobili celotno Sveto pismo v svojem jeziku. 
Tako smo pred marsikaterim ve im narodom: 
Hrvati, Irci, Latvijci, Estonci in Rusi.

5. Na svetu je ve  kot 140 nacionalnih svetopisemskih 
dru , ki so vklju ne v mednarodno zvezo 
Zdru ne Svetopisemske dru e (ZSD) s sede m v 
Veliki Britaniji.

6. Zdru ne svetopisemske dru e so v partnerstvu z 
nacionalnimi svetopisemskimi dru ami in drugimi 
kr anskimi organizacijami izvedle do sedaj 
najobse ej  program opismenjevanja in 
razdeljevanja Svetih pisem - Prilo ost 21. V ve  
letih je potekalo kar 375 svetopisemskih projektov 
v 75 dr vah sveta.
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  Svetopisemska družba
                    Slovenije
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Kdo smo?
Svetopisemska dru a Slovenije je nepridobitna in 
medkonfesionalna dru a za prevajanje in rjenje 
Svetega pisma, ki zdru je predstavnike razli ih 
kr nskih cerkva. Ustanovljena je bila leta 1993.

Na  cilji so:
- mbolj u nkovito in smiselno raz rjati Sveto pismo
- pomagati ljudem do vega stika z Bo o besedo

Na  vizija:
Svetopisemska dru a verjame, da je Sveto pismo 
namenjeno vsem ljudem. Zato si prizadeva, da bi bilo 
na voljo in da bi bila njegova cena sprejemljiva.
To vklju je tako zalo i e programe - prevajanje, 
tiskanje in distribucija - kakor tudi programe za 
zbiranje prostovoljnih prispevkov, ki pripomorejo, da 
se to zgodi. 

Na  poslanstvo:
Poslanstvo Svetopisemske dru e temelji na Jezusovih
Besedah: 

{i
~n

{~a

{i
~i ~i {i

{a

~u {k

{e

»Pojdite torej in naredite vse narode za moje 
u~ence. Kr{~ujte jih v ime O~eta in Sina in Svetega 
Duha in u~ite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam 
zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca 
sveta« (Mt 28,19-20).
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SVETOPISEMSKA DRU@BA SLOVENIJE

Svetopisemska dru`ba 
Slovenije je v ~asu svojega 
delovanja izvedla ve~ kot 
sto dobrodelnih akcij 
in projektov.  Zbrana 
sredstva smo namenili za 
{irjenje Svetega pisma v 
Sloveniji in v tretjem svetu, 
kjer so potrebe {e posebej 
velike. K darovanju vabimo 
tudi vas. Pridru`ite se 
dru`ini velikodu{nih 
darovalcev, ki ljudem 
soomogo~ajo lep{i jutri.
^E `elite tudi vi darovati za  
{irjenje Svetega pisma, se 
lahko obrnete na nas. Vse 
podrobnej{e informacije 
vam bomo  z veseljem 
posredovali na naslednjem 
naslovu: 

Tel. 01/430-62-40
GSM: 041/629-419
www.svetopismo.si
info@svetopismo.si

Svetopisemska dru`ba
Slovenije

Ulica Janeza Pavla II. 13
1000 Ljubljana

Podaj roko bratu
in sestri v stiski –

skupaj 
s Svetopisemsko

dru`bo
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